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 Anul 2009 a însemnat alegerea mea ca viceprimar interimar pe data de 13 

ianuarie în locul domnului Sorin Apostu, devenit primar interimar. În data de 21 

februarie am fost confirmat de Consiliul Local în funcŃia de viceprimar după 

validarea alegerilor locale parŃiale, mandatul de primar revenindu-i domnului 

Sorin Apostu. 

 Am participat la toate cele 23 de şedinŃe ale Consiliului Local convocate 

în anul 2009 (12 ordinare, 4 extraordinare şi 7 de îndată), contribuind la 

adoptarea a 552 de hotărâri. Am avut 214 intervenŃii în plenul Consiliului Local. 

De asemenea, am fost preşedinte de şedinŃă în perioada 23 decembrie 2008 – 23 

iunie 2009, conducând 14 şedinŃe de Consiliu. 

În calitatea mea de preşedinte al Comisiei III de urbanism, protecŃia 

mediului şi amenajarea teritoriului, am participat la toate şedinŃele acesteia (în 

număr de 17), unde am elaborat 209 avize şi am propus 43 amendamente. De 

asemenea, în calitatea de  secretar al  Comisiei II de administraŃie publică, 

probleme juridice, servicii publice şi comerŃ, am prezidat toate şedinŃele acesteia 

(în număr de 30), aprobând 383 avize şi propunând 72 amendamente. 

 Am fost ales în funcŃia de preşedinte al Comisiei de validare a mandatelor 

consilierilor locali şi am desfăşurat toate activităŃile specifice acestei funcŃii. 

 Am iniŃiat 108 proiecte de hotărâre, din care 4 împreună cu alŃi consilieri 

locali, 43 împreună cu primarul şi consilierii locali şi 61 cu membrii Comisiei 

mixte pentru spaŃii cu altă destinaŃie, comisie al cărei preşedinte sunt. 

 Am susŃinut proiectele municipalităŃii în Consiliul Local, vizând domenii 

precum: politica economică şi fiscală, investiŃiile, educaŃia, sănătatea, sportul, 



cultura, protecŃia socială, susŃinerea activităŃii religioase, ordinea publică, 

fondurile europene. M-am implicat în elaborarea unor proiecte de hotărâre 

precum cele legate de investiŃii, fonduri europene, cabinetele medicale şcolare, 

privatizarea clubului de fotbal “U” Cluj, interzicerea traficului greu în 

municipiu, regulamentul de publicitate stradală, legislaŃia în materie 

contravenŃională etc. 

  Am participat la întâlnirile cu cetăŃenii organizate în cartierele 

municipiului, dar am avut şi numeroase audienŃe, atât la sediul Primăriei, 

precum şi la sediul Partidului Democrat Liberal Cluj. 

 

 

  Cluj-Napoca         Viceprimar, 

13 ianuarie 2009          Radu Moisin 


