ziarelive.ro
http://www.ziarelive.ro/stiri/evenimente-vineri-si-sambata-in-cadrul-proiectului-incluziune-prin-cultura-si-creativitate-pentru-tineriiclujului.html

Evenimente, vineri și sâmbătă, în cadrul proiectului „Incluziune
prin cultură și creativitate pentru tinerii Clujului”
Publicat: Marţi, 23 Septembrie 2014, 16:12
Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Sociala” (PROIS-NV) organizeaza in cadrul
proiectului „Incluziune prin cultura și creativitate pentru tinerii Clujului” o serie de evenimente dedicate
tinerilor din Cluj. Proiectul este realizat de PROIS-NV cu sprijinul Primariei si Consiliului Local Cluj-Napoca și
urmarește sa creeze un climat favorabil integrarii pe piața muncii a tinerilor […]

Citeste articolul mai departe pe newscluj.ro…
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Stiri pe aceeasi tema
Saracii si bogatii din Consiliul Local Cluj-Napoca
acum 3 luni - O parte din consilierii locali din Cluj-Napoca detin terenuri nenumarate, case si apartamente,
bijuterii si obiecte de arta de zeci de mii de euro, conturi bancare si actiuni. Altii, potrivit declaratiilor de avere, sunt
saraci lipiti si traiesc doar din indemnizatia de la Primarie.

Schimburi de amabilitați intre fostele tabere adverse, intr-o ședința “șnur” a Consiliului
Local Cluj-Napoca
acum 4 luni - Consilierii locali din Cluj-Napoca au epuizat in numai o ora cele 48 de puncte de pe ordinea de zi a
ședinței forului local, probabil cea mai scurta din acest an. Adversatri politici pana mai ieri, reprezentanții PDL și
PNL au schimbat replici pline de amabilitate, la o zi dupa anunțul de la centru…

Marca “U” Cluj revine in proprietatea Consiliului Local Cluj-Napoca. Formația nu poate fi
mutata in alt oraș
acum 5 luni - Membrii Consiliului Local (CL) Cluj-Napoca au votat luni, cu unanimitate, semnarea unui act
adițional la contractul de licența exclusiva a marcii Universitatea Cluj, incheiat intre conducerea echipei și forul
local. Contractul era pe o perioada destul de lunga, valabil pana in 2017. Ne-am dus sa…

Marca “U” Cluj revine efectiv in proprietatea Consiliului Local Cluj-Napoca. Formația nu
poate fi mutata in alt oraș
acum 5 luni - Membrii Consiliului Local (CL) Cluj-Napoca au votat luni, cu unanimitate semnarea unui act
adițional la contractul de licența exclusiva a marcii Universitatea Cluj, incheiat intre conducerea echipei și forul
local. Contractul era pe o perioada destul de lunga, valabil pana in 2017. Ne-am dus sa dam…

Marca “U” Cluj revine la indemana Consiliului Local Cluj-Napoca. Formația nu poate fi
mutata in alt oraș

acum 5 luni - Membrii Consiliului Local (CL) Cluj-Napoca au votat luni, cu unanimitate semnarea unui act
adițional la contractul de licența exclusiva a marcii Universitatea Cluj, incheiat intre conducerea echipei și forul
local. Contractul era pe o perioada destul de lunga, valabil pana in 2017. Ne-am dus sa dam…

Flavius Milașan o inlocuiește oficial pe Ioana Borza in Consiliului Local Cluj-Napoca
acum 5 luni - Inlocuirea consilierului local al PNL Ioana Borza (foto, in dreapta), care a decis sa demisioneze din
funcție, cu Flavius Milașan, de la PSD, va fi supusa aprobarii forului local in urmatoarea ședința, programata luni,
28 aprilie. Proiectul de hotarare, privin incetarea de drept a mandatului de…

Flaviu Milașan o inlocuiește oficial pe Ioana Borza in Consiliului Local Cluj-Napoca
acum 5 luni - Inlocuirea consilierului local al PNL Ioana Borza, care a decis sa demisioneze din funcție, cu
Flavius Milașan, de la PSD, va fi supusa aprobarii forului local in urmatoarea ședința, programata luni, 28 aprilie.
Proiectul de hotarare, privin incetarea de drept a mandatului de consilier local al…

Flavius Milașan o va inlocui pe Ioana Borza in Consiliul Local Cluj-Napoca
acum 6 luni - Locul Ioanei Borza, care și-a anunțat demisia din Coniliul Local Cluj-Napoca urmeaza sa fie luat de
Flavius Milașan, președinte executiv al PSD Ckluj-Napoca, director adjunct al Casei de Cultura a Studenților.
Milașan este urmatorul pe lista comuna a USL, intocmita de uniune cu ocazia alegerilor…

Liberalii clujeni s-au certat pe Facebook: Locuri in Consiliul Local Cluj-Napoca platite cu
mii de euro
acum 8 luni - Tensiunea dintre liberalii clujeni a rabufnit pe Facebook, unde s-au schimbat replici dure, care arata
ca PNL Cluj este puternic divizat.Scandalul a pornit de la o fotografie postata de Ioan Bâldea, șef al tinerilor
liberali, iar, de curând, consilier local Cluj-Napoca. Imaginea…

TDL si-a ales noul Birou Permanent Local Cluj-Napoca
acum 8 luni - TDL si-a ales miercuri seara noul Birou Permanent Local Cluj-Napoca, in fata a peste 300 de tineri
stransi in Sala Europa a Casei de Cultura a Studentilor. Noul presedinte al organizatiei de Tineret Clu-Napoca
este Ovidiu Campean.

Taxa speciala RATUC va fi rediscutata in Consiliul Local Cluj-Napoca
acum 9 luni - Taxa speciala RATUC, care v a fi folosita pentru achiziționarea de mijloace de transport noi, va fi
rediscutata în Consiliul Local Cluj-Napoca, luni, 30 decembrie.La ultima ședința, taxa nu a fost aprobata,
deoarece consilierii locali USL s-au opus pe motiv ca aceasta taxa nu a fost…

Tetarom cere Consiliului Local Cluj-Napoca impozite preferențiale pentru atragerea de
investitori
acum 11 luni - Societatea Tetarom solicita Consiliului Local Cluj-Napoca reducerea impozitelor pe cladiri și
terenuri, pentru atragerea de noi investitori. Solicitarea vizeaza ”stabilirea unei cote de impozitare de 0,25% pentru
cladirile edificate și zero lei impozit pentru terenuri. În…

Consiliul local Cluj-Napoca analizeaza reorganizarea RATUC intr-o societate pe actiuni
acum 11 luni - Consiliul local Cluj-Napoca va analiza reorganizarea Regiei Autonome de Transport Urban de
Calatori Cluj-Napoca (RATUC) prin transformarea acesteia in societate pe actiuni sub numele de ”Compania de
Transport Public Cluj Napoca S.A”, potrivit unui comunicat comunicatul transmis presei de biroul…

Mașina Consiliul Local Cluj-Napoca, blocand linia de tramvai - FOTO

acum 12 luni - Un autoturism care aparține Consiliului Local Cluj-Napoca a fost fotografiat marți dimineața,
blocând linia de tramvai, de pe strada George Barițiu.”Masina Consiliului local, blocand traficul dimineata, mai
exact blocand linia de tramvai. Numar imatriculare CJ-06 CLC”,…

Popa Irimie și-a salvat postul in Consiliul Local Cluj-Napoca cu ”intervenții” de la rectorul
UBB, Ioan Aurel Pop
acum un an - Popa Irimie și-a motivat absențele din Consiliul Local Cluj-Napoca prin faptul ca a fost ocupat la
facultate. Popa a lipsit de la trei ședințe consecutive ordinare și în consecința ar fi urmat sa își depuna
demisia.Irimie Popa a candidat în 2012 pentru…

Ce parere ai despre aceasta stire?

