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FONDURI EUROPENE

• Participare directă la pregătirea  şi implementarea celor patru contracte de finanţare europeană pentru proiectele:
Implementare Sistem Informatic Integrat în cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, La pas prin oraşul comoară,
Locuinţe sociale de calitate  ( str. Albac nr.21), Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete;

• Participare şi implicare în Programul de Cooperare Elveţiano-Român, Obiectivul I al Ariei de concentrare tematică
4 - ,,Îmbunătăţirea mediului înconjurător’’, aplicaţie care a fost desemnată câştigătoare în urma evaluării,
Municipiul Cluj-Napoca urmând să acceseze fonduri elveţiene nerambursabile în domeniul îmbunătăţirii mediului
inconjurător de peste 9 milioane de franci elveţieni;

• Participare întâlnire la nivel înalt  pentru a stabili  direcţiile strategice  ce se impun a fi trasate în perioada imediat
următoare de către Polul de Creştere Cluj-Napoca, cu privire la iniţiativa de a dezvolta un Pol de Competitivitate/
Parc Ştiintţfic şi Tehnologic Metropolitan.



INVESTIŢII – ŞCOLI ŞI GRĂDINIŢE

• Preşedintele a 64 comisii de licitatii pentru modernizarea de noi obiective printre care: construire
corp nou Scoala Emil Isac, extindere clădire Grădiniţa Licurici modernizare centrală termică la
următoarele unităţi de învăţământ : Liceul Onisifor Ghibu, Liceul cu program sportiv, Colegiul
Naţional Anghel Saligny;

• Preşedintele comisiilor de recepţie la finalizarea lucrărilor de la obiectivele de investiţii: ,Construire
Grădiniţa Licurici’’, ,,Construire Gradinita Bambi’’, ,,Construire Grădiniţa Neghiniţă’’ ;

• Preşedintele Comisie de recepţie a 16 blocuri reabilitate termic.



   INVESTIŢII – OBIECTIVE SPORTIVE ŞI CULTURALE, PARKINGURI

• Monitorizarea lucrărilor la Parkingul din str. Băişoara.
• monitorizare lucrări la parkingurile supraterane de pe străzile Mehedinţi şi Fabricii.
• monitorizare lucrări la restaurarea  Parcul Central Simion Barnuţiu şi a Clădirii Cazino;
• Preşedinte Comisiilor de licitaţie pentru lucrărilor la Sala Multifunctională de sport având un număr

de 7270 locuri cu anexele sportive şi tehnice aferente, parking pe un nivel şi o piaţetă pentru
intrarea publicului

• Semnare contract in vederea realizării proiectului Centrului Cultural Transilvania, care va gazdui şi
Filarmonica clujeană.



INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ

• monitorizare lucrări modernizare  linie de tramvai pe tronsonul Mănăştur - Piaţa Gării;
• Preşedintele comisiilor de recepţie a 150 de străzi pe următoarele programe:

Reabilitare 288 de strazi, Modernizare strazi, Intretinere strazi modernizate si
nemodernizate.



SIGURANŢĂ RUTIERĂ

• implicare în ceea ce priveşte refacerea zonelor afectate de săpături pentru intervenţii la reţelele
subterane;

• implicare semnalizare rutieră - propuneri pentru fluidizare traficului: amenajare sensuri giratorii,
instituire sensuri unice de circulaţie şi luarea in evidenţă de noi locuri de parcare, măsuri de
suplimentare semnalizare rutieră în zonele şcolilor şi a locurilor de joacă.



CURĂŢENIA MUNICIPIULUI, SPAŢII VERZI

• participare directă la acţiunile de deszăpezire;
• participare la acţiunile de ecologizare a spaţiilor verzi din municpiu , a cursurilor de apă şi a

zonelor de agrement;
• iniţiere şi participare directă la acţiunile de plantare puieţi de arbori în zona Bdul. Muncii.



SPAŢIILE PRIMĂRIEI

• În calitate de preşdinte al Comisie de investiţii am urmărit şi realizat identificarea şi reglementarea
situaţiei juridice a unor terenuri pretabile unor obiective de investiţii în folosul comunităţii. Astfel,
au fost materializate următoarele: teren pentru construirea a 2 parkinguri în cartierul Mănăştur,
teren pentru construirea unui parking în cartierul Gheorgheni, spaţii pentru construirea a două
grădiniţe, reglementarea situaţiei juridice  în scopul atragerii de fonduri nerambursabile pentru
realizarea proiectului ,,Case sociale integrate pentru comunitate’’ .



CULTURĂ ,TURISM, TINERET

• Implicare directă în proiectul CLUJ-NAPOCA, CAPITALĂ EUROPEANĂ.
• Cluj-Napoca este un oraş european prin întreaga sa istorie şi evoluţie. Ne dorim să devenim

Capitală Culturală Europeană la orizontul anilor 2020 şi am luat în serios această provocare.
Societatea civilă, mediul universitar, mediul economic şi autorităţile locale – cu toţii ne-am dat
mâna pentru a face posibilă această dorinţă a comunităţii. Primăria a organizat o serie de întâlniri
cu personalităţi culturale ale municipiului, cu organizaţii neguvernamentale, cu reprezentanţi ai
instituţiilor culturale clujene şi a stabilit o strategie concretă pentru realizarea acestui proiect
cultural de anvergură.

• Participare la Gala “10 pentru Cluj” şi la premierea loturilor de tineri sportivi.



SĂNĂTATE ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT

• monitorizare continuare lucrări de modernizare la Spitalul Municipal Clujana;
• am participat la monitorizarea lucrărilor la  reparaţii în şcoli, grădiniţe şi creşe;
• implicarea în acordarea de burse elevilor din mediul preuniversitar, precum şi

incurajare împlicării acestora în viaţa comunităţii clujene prin concursurile ,,Fii primar
pentru o zi’’ şi ,,10 pentru Cluj - Junioriii Clujului, speranţele Cetăţii’’.



AUDIENŢE, ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII

• Am avut 250 de audienţe având ca principale teme de abordare: reparaţii străzi şi alei, locuri de
parcare, iluminat public, locuri de veci, spaţii revendicate, urbanism;

• Am participat la întâlnirile cu cetăţenii din cartierele Mănăştur, Dâmbu Rotund, Mărăşti,
Grigorescu, Zorilor, Gheorgheni şi Someşeni.



DELEGAŢII STRĂINE, INVESTITORI

? Am avut intâlniri cu delegaţii străine din: Coreea de Sud, Olanda, Franţa, Letonia, Germania.

?  Am purtat discuţii cu investitori din ţări precum: Germania, SUA, Olanda,Italia, Spania, Marea Britanie.
?  Implicare directă in proiecte naţionale şi internaţionale:  Festivalul „Mărţişorului”, în colaborare cu reprezentanţii
oraşului infrăţit Rockford, SUA, Evenimentul cultural „Rencontres de Cluj”- Cultură şi dezvoltare locală, în
parteneriat cu Centrul Cultural Francez, EURODITE- proiect DISC, româno-olandez, realizarea website-ului oficial
de promovare în mediul internaţional a potenţialului economic al municipiului Cluj-Napoca, www.clujbusiness.ro,
eveniment în cadrul Festivalului Temps d'Images; spectacol de teatru interpretat de trupa Mouvoir, din oraşul
înfrăţit Köln(în colaborare cu Centrul Cultural German Cluj), Săptămâna Limbii Italiene la Cluj, ediţia a XI-a, în
parteneriat cu Centrul cultural Italian Cluj, realizarea filmului de prezentare(business) a municipiului Cluj-Napoca,
Zilele municipiului Cluj-Napoca.



COMISII COORDONATE

• Comisia de Legea 10/2001 ( 37 de şedinţe şi 372 de dosare);
• Comisia de Acorduri de Funcţionare (10 şedinţe);
• Comisia de verificare a terenurilor propuse ca amplasament pentru obiectivele de investiţii (10 şedinţe);
• Comisia de evaluare a cazurilor de solicitare locuri de veci (38 de dosare analizate);
• Comisia de avizare a constructorilor de cimitire  (48 de dosare analizate);
• Comisia mixtă de spaţii cu altă destinaţie (9 şedinţe);
• Comisia de preţuri şi tarife (4 dosare analizate);
• Comisia Tehnică Amenajare a Teritoriului şi Urbanism (38 de şedinţe, 537 de dosare);
• Dezbatere PUG (5 şedinţe).



ACTIVITATEA ÎN CONSILIUL LOCAL

• 25 proiecte iniţiate împreună cu membrii Comisiei mixte pentru spaţii
cu altă destinaţie;

• 4 proiecte inţiate cu primarul municpiului şi consilierii locali;
• 27 proiecte iniţiate împreună cu dl. Viceprimar Laszlo Attila;
• 40 de proiecte inţiate în calitate de viceprimar cu atribuţii delegate de

primar
• 176 interventii în şedinţele de Consiliu Local;
• 19 Şedinţe ale Comisiei pentru administraţie publică, probleme

juridice , servicii publice şi comerţ;
• 12 Şedinţe ale Comisiei pentru urbanism, protecţia mediului şi

amenajarea teritoriului.



DORESC SĂ MULŢUMESC:

• Tuturor clujenilor care mi-au acordat încredere;
• Colegilor din echipa Primăriei municipiului Cluj-Napoca;
• Colegilor din Consiliul Local;
• Colegilor din Partidul Democrat Liberal;
• Presei scrise şi audiovizuale clujene.


