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PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA



INVESTI łII – COMPLEXUL DE NATA łIE

• Am participat la şedinŃele Comitetului Tehnic Interministerial pentru a 
susŃine necesitatea şi oportunitatea investiŃiei complexului de nataŃie (bazin 
de polo la standarde olimpice) din municipiul Cluj-Napoca, str. Al. V. 
Voevod în valoare de 9,1 milioane euro;

• Am coordonat relaŃia de parteneriat cu Compania NaŃională de InvestiŃii 
pentru realizarea acestui proiect.



INVESTI łII – PROIECTUL LOMB

• Aprobarea documentaŃiei pentru primul drum de acces dinspre Est (str. Oaşului);
• Intermediere discuŃii şi negocieri cu E-ON GAZ pentru introducerea reŃelelor de gaz până în cartier;
• Implicarea în soluŃionarea problemei reŃelelor de apă şi canal până la cartier;
• Aprobarea de concesiuni de teren în vederea deschiderii sediului AgenŃiei de Dezvoltare Regională 
Nord -Vest şi a unui centru de cercetare medical IMOGEN;
• Identificarea programului PARC SOFT şi susŃinerea implementării lui în Cartierul din Dealul Lomb;
• SusŃinerea parteneriatului ADR-NV-LOMB SA în vederea dezvoltării Polului de Competitivitate al 
Zonei Metropolitane Cluj în cartier;
• Participarea la evenimentul Global Forum de la Bucureşti pentru atragerea de investitori din 
domeniul înaltei tehnologii.



INVESTI łII – REABILITARE TERMIC Ă 

• Preşedintele Comisiei pentru licitaŃie în vederea încheierii unui acord-cadru pentru 
reabilitarea termică a 135 de blocuri, reprezentând 3715 apartamente;

• Preşedintele Comisiei de recepŃie a celor 11 blocuri reabilitate termic în anul 2008.



INVESTI łII – ŞCOLI ŞI GRĂDINI łE

• Preşedintele comisiilor de licitaŃii pentru realizarea de noi obiective: 
mansardare Liceul ,,Eugen Pora”, construire corp nou de clădire la Şcoala
,,Emil Isac”, centrale termice la şcoli şi grădinŃe - licitaŃii adjudecate;

• Preşedintele comisiilor la cele 5 etape de licitaŃie pentru execuŃia lucrărilor de 
reparaŃii la 87 de unităŃi de învăŃământ în vederea începerii anuluişcolar;

• Monitorizarea evoluŃiei proiectelor de construire de săli de sport pentru şcoli, 
prin Compania NaŃională de InvestiŃii.



INVESTI łII – PARKINGURI ŞI PIEłE

• Preşedintele comisiei de licitaŃie pentru amenajare hală agroalimentară PiaŃa IRA
(strada DâmboviŃei);
• Demersuri efectuate pentru identificarea unui teren în vederea amenajării unei hale 
agroalimentare moderne în cartierul Grigorescu;
• Preşedintele comisiei de licitaŃii pentru parkinguri supraterane;
• Monitorizarea evoluŃiei investiŃiei “parking suprateran Minerva”.



INVESTI łII - INFRASTRUCTUR Ă RUTIERĂ, 
LUCRĂRI DE AMENAJARE

• Preşedintele comisiilor de licitaŃii pentru modernizare drumuri, amenajarea
zonelor supuse alunecărilor de teren;
• Preşedintele comisiei de recepŃii străzi modernizate;
• Preşedintele comisiei de recepŃie pentru amenajările din PiaŃa Unirii;
• Deplasări la şantierele centurilor ocolitoare Nord-Estşi Sud-Est ale 
municipiului, precumşi al Autostrăzii Transilvania.



SIGURANłĂ RUTIERĂ

• PrezidareaşedinŃelor săptămânale cu regiileşi societăŃile de utilităŃi, pentru o mai bună
coordonare a activităŃii acestora;
• Am fost preşedintele comisiei de licitatie organizate atât în vederea contractării lucrărilor de 
aplicare de marcaje rutiere, cât şi a achiziŃionării de indicatoare rutiere, plăcuŃe stradale, numere
poştale, gărduleŃe şi stâlpişori de protecŃie;
• Am participat la şedintele Comisiei municipale de sistematizare a circulaŃiei, în care am analizat
şi s-au luat hotărâri în ceea ce priveşte:

- noi trasee ciclourbane pentru biciclişti;
- instituirea sensurilor unice de circulaŃie, fluidizarea circulaŃiei şi luarea în evidenŃă de noi
locuri de parcare;
- înfiinŃarea de noi treceri de pietoni.



CURĂłENIA MUNICIPIULUI, DESZ ĂPEZIRE

• Verificarea acŃiunilor de deszăpezireşi îndepărtare a poleiului;
• Monitorizarea acŃiunii ,,curăŃenie la bordură’’;
• Preşedintele Comisiei de licitaŃie pentru concesionarea serviciului de salubrizare
menajeră;
• Monitorizarea salubrizării stradale, a curăŃeniei spaŃiilor verzi şi a colectării
deşeurilor din zonele de agrement.



FONDURI EUROPENE

• Coordonatorul grupului de lucru Primărie - Relians, 
calitate în care am finalizatşi depus primele două
proiecte majore de finanŃare – Ambulatoriul
Spitalului Clinic Municipal şi extinderea a 3 şcoli din 
municipiu (“Avram Iancu”, ”Mihai Eminescu”şi 
“Ion Agârbiceanu”);
• Contracte încheiate pentru:

- modernizarea liniei de tramvai – două

proiecte, pe tronsoanele Mănăştur - PiaŃa Gării
şi PiaŃa Gării- B-dul Muncii;
- restaurarea ansamblului monument istoric
Parcul Central ,,Simion BărnuŃiu’’ şi Cazino
din municipiul Cluj-Napoca;
- încheiere parteneriat la proiectul privind
dezvoltarea industriei ceramice la nivel local 
“UNIC”, proiect care a fost selectat spre
finanŃare din fonduri structurale prin programul
“URBANACT II”.



SPAłIILE PRIM ĂRIEI

• Am identificat spaŃiul necesar pentru amenajarea Clubului Pensionarilor din 
cartierul Zorilor pe str. Pasteur nr. 77;
• Am continuat procedura de licitaŃie publică prin strigare pentru închirierea 
spaŃiilor comerciale libere, această procedură fiind cea mai transparentă şi 
eficientă;
• Am fost preşedinte al comisiilor de licitaŃie pentru închirierea chioşcurilor pe 
B-dul Eroilor şi a teraselor din PiaŃa Muzeului;
• Am fost preşedinte al comisiei de licitaŃie pentru închiriere locaŃii panouri 
publicitare.



DELEGAłII STRĂINE, INVESTITORI

• Am avut întâlniri cu delegaŃii străine din: SUA, Marea Britanie, Germania, ElveŃia, 
FranŃa, Ungaria;
• Am primit vizita ambasadorului Marii Britanii la Primăria Municipiului Cluj-Napoca, 
evaluând posibilităŃile de investiŃii britanice în zonă, precum şi vizita la Cluj-Napoca a 
Ambasadorului Japoniei;

• Am purtat discuŃii cu investitori din alteŃări precum Statele Unite ale Americii, Italia,
Cehia, Marea Britanie, Spania, Coreea de Sud.



AUDIENłE, ÎNTÂLNIRI CU CET ĂłENII

• Am avut 281 de audienŃe, cu principale teme precum: locuinŃe sociale, revendicări, 
problema autorizaŃiilor de taxi, locuri de parcare, locuri de veci, modernizare
drumuri, spaŃii verzi, asociaŃii de proprietari, siguranŃa circulaŃiei, urbanism etc.;
• Am participat la 30 de întâlniri cu cetăŃenii în cartierele Mănăştur, Grigorescu, 
Someşeni, Zorilor, Mărăşti, Gheorgheni, Dâmbu Rotund;



SPRIJINIREA ACTIVIT ĂłII SPORTIVE

• Am făcut parte din colectivul care a gestionat privatizareaclubului de fotbal “U”
Cluj;
• Am susŃinut activitatea cluburilor sportive din municipiu (sporturi în echipă şi 
individuale) şi a DirecŃiei JudeŃene de Sport, eforturi recunoscute la Gala Sportului 
Clujean 2009.



MEDIUL STUDEN łESC, SOCIETATEA CIVIL Ă, 
CULTURĂ, TURISM

• Am sprijinit activitatea organizaŃiilor studenŃeşti, având întâlniri periodice cu 
reprezentanŃii acestora şi este în curs de elaborare proiectul Consiliului Consultativ 
StudenŃesc;
• Am participat la întâlnirile cu AsociaŃia Hotelierilor Clujeni şi am sprijinit cererea 
de reducere a taxei hoteliere pentru salvarea industriei hoteliere clujene;
• Am susŃinut proiectele propuse de ONG-urile clujene pe teme de tineret, culturale 
sau sociale;
• Am participat la o serie de evenimente culturale, turistice, festive importante pentru
comunitatea noastră.



COMISII COORDONATE

• Comisia Lomb (12 şedinŃe);
• Comisia de Legea nr.10/2001 (194 dosare soluŃionate);
• Comisia de Acorduri de FuncŃionare (685 dosare analizate);
• Comisia de avizare a constructorilor de cimitire (9 dosare discutate);
• Comisia de evaluare a cazurilor de solicitare locuri de veci (34 dosare analizate);
• Comisia de Vânzare LocuinŃe din fondul de stat (35 dosare analizate);
• Comisia mixtă de spaŃii cu altă destinaŃie (154 dosare discutate) ;
• Comisia de preŃuri şi tarife (6 solicitări analizate);

Membru în:
• Comandamentul de deszăpezire;
• Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului

şi de  Urbanism (16 şedinŃe);
• Comisia locală de Ordine Publică;
• Comisia de organizare a alegerilor prezidenŃiale.



COOPERARE INSTITUłIONAL Ă

• RelaŃii de colaborare cu Guvernul 
României, Compania NaŃională de 
InvestiŃii, Ministerul AdministraŃiei şi 
Internelor, Ministerul Apărării 
NaŃionale, InstituŃia Prefectului, 
Consiliul JudeŃean, DirecŃia Generală a 
FinanŃelor Publice, AgenŃia pentru 
ProtecŃia Mediului, Garda NaŃională de 
Mediu, Oficiul pentru ProtecŃia 
Consumatorului, DirecŃia de Sănătate 
Publică, DirecŃia Sanitar Veterinară şi 
pentru SiguranŃa Alimentelor, 
Inspectoratul Şcolar JudeŃean, 
Inspectoratul Teritorial de Muncă, 
PoliŃia Municipiului, Serviciul PoliŃiei 
Rutiere, Şcoala de PoliŃie, Inspectoratul 
JudeŃean de Jandarmi, Gruparea Mobilă 
de Jandarmi, Inspectoratul pentru 
SituaŃii de UrgenŃă, S.M.U.R.D., Oficiul 
de Cadastru şi Publicitate Imobiliară.



ACTIVITATEA ÎN CONSILIUL LOCAL

• Lider al grupului consilierilor locali PDL;
• 17 proiecte iniŃiate împreună cu primarul municipiuluişi consilierii locali;
• 32 proiecte iniŃiate împreună cu membrii Comisiei mixte pentru spaŃii cu altă destinaŃie;
• 46 intervenŃii în şedinŃele de Consiliu Local;
• 14 şedinŃe ale Comisiei II pentru administraŃie publică, probleme juridice, servicii publiceşi comerŃ –
116 avize şi 36 amendamente;
• 7 şedinŃe ale Comisiei III pentru urbanism, protecŃia mediuluişi amenajarea teritoriului – 57 avize şi 7 
amendamente.



Doresc să mulŃumesc:

• Tuturor clujenilor care mi-au acordat încredere;

• Domnului Primar Sorin Apostu pentru munca în echipă;

• Colegilor din echipa Primăriei Cluj-Napoca;

• Colegilor din Consiliul Local;

• Colegilor din Partidul Democrat Liberal;

• Presei scrise şi audiovizuale clujene, un partener constant şi corect pentru 
administraŃia locală!


