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Raport 

anual de activitatea 

 

 

În baza Legii nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale art.52 şi a regulamentului de 

organizare şi funcţionare al consiliului local al municipiului Cluj-Napoca art.79, prezint, în 

sinteză, principalele activităţi ce le-am desfăşurat în perioada iulie 2010 - iunie 2011.  

În calitate de consilier din partea Partidului Democrat Liberal, filiala Cluj-Napoca, am 

îndeplinit următoarele funcţiuni: 

1. Secretar al comisiei de specialitate pentru muncă, protecţie socială, sănătate, tineret şi 

sport 

2. Membru al comisiei mixte de repartizare a locuinţelor fondului de stat 

3. Membru al comisiei mixte de evaluare în vederea atribuirii acordului cadru pentru 

întocmirea documentaţiei topo cadastrale şi vizarea acesteia de către OCPI pentru locuinţele 

cumpărate în baza Legii nr. 112/1955, a Decretului Lege nr. 61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, cu 

excepţia terenurilor aflate în proces de revendicare 

4. Membru al comisiei mixte de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi fundaţiilor 

române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială şi 

pot primi subvenţii de la bugetul local în condiţiile Legii nr. 34/1998 

5. Membru al consiliului de administraţie al grupului şcolar de protecţie a mediului, a 

şcolii generale nr. 10 şi al grădiniţei nr. 39 „Zâna Zorilor” 

În această perioadă am căutat să respect întocmai jurământul depus şi să acţionez cu toată 

priceperea pentru binele cetăţenilor şi prosperitatea acestui municipiu, Cluj-Napoca. 

 Am susţinut proiectele de bază ale consiliului local, cum ar fi: participarea municipiului 

Cluj-Napoca în calitate de membru fondator la constituirea asociaţiei „Cluj-Napoca 2020-

Capitală Culturală Europeană”, fapt ce a determinat ca în cadrul competiţiei „Zece pentru 

România”, Cluj-Napoca să fie premiat cu premiul de excelenţă.  

Deşi anul 2010 a fost puternic marcat de criza economico-financiară, municipiul Cluj-

Napoca s-a bucurat totuşi de o serie de investiţii importante cum ar fi:  
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− Halele agro alimentare Ira şi Grigorescu 

− Modernizarea şi extinderea iluminatului public 

− Continuarea reabilitării termice a apartamentelor 

− Crearea sistemului integrat informatic pentru servicii on-line 

− Construirea parking-urilor de cartier 

− Reabilitarea liniilor de tranvai şi a Parcului Central precum şi a clădirii Cazino 

− Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană 

Am participat cu regularitate la şedinţele ordinare, extraordinare sau de îndată ale 

consiliului local căutând să contribui, atunci când a fost cazul, la îmbunătăţirea conţinutului 

proiectelor de hotărâre, atât în plen, cât şi în cadrul comisiilor de specialitate, sau pe timpul 

dezbaterilor ce s-au desfăşurat cu liderul de grup al partidului. Cu acest prilej, am manifestat o 

abordare echilibrată şi corectă a conţinutului proiectelor de hotărâre şi a problematicii izvorâte 

din viaţa comunităţii. Am situat în centrul preocupărilor susţinerea obiectivelor prioritare 

conţinute în Planul de Dezvoltare Strategică a Municipiului şi în Planul Integrat de Dezvoltare 

pentru Zona Metropolitană Cluj-Napoca, şi de creştere al municipiului. 

Privind Bugetul General Local al Municipiului am căutat să respect opinia experţilor în 

domeniu, aprobând totodată şi propunerile de rectificare, pe capitole, subcapitole, articole şi 

aliniate. 

Am analizat totodată şi bilanţurile contabile ale regiilor autonome cu subordonare 

nemijlocită, având convingerea că orice comunitate urbană, modernă trebuie să asimileze şi să 

promoveze într-o viziune realistă propriai dezvoltare.  

Ca secretar al comisiei de specialitate am avut în vedere acceptarea oportunităţilor 

apărute în beneficiul comunităţii, astfel că, proiectele de hotărâre ale consiliului local au fost 

supuse dezbaterii membrilor comisiei, iar concluziile acesteia s-au materializat în fişele sinteză.  

În Domeniul Sănătăţii s-a urmărit:  

− aprobarea transferului Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca la direcţia de Asistenţă 

Socială şi Medicală din subordinea consiliului local 

− alocarea sumei de 1,744,010 lei de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca, pe anul 

2011, către Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca 
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− alocarea sumei de 1,500,000 lei, pentru efectuarea de reparaţii, construcţii, achiziţionarea de 

aparatură medicală la spitalele clujene şi pentru servicii de medicină dentară ale Universităţii de 

Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” 

În Domeniul Muncii şi Protecţiei Sociale am avut în atenţie selecţionarea şi rezolvarea 

problemelor de interes major pentru persoanele aflate în dificultate de întreţinere, cazare şi 

subzistenţă, în baza legilor aflate în vigoare, cum ar fi:  

− avizarea măsurilor referitoare la reorganizarea şi funcţionarea Direcţiei de Asistenţă Socială 

şi Medicală, organizată ca serviciu public în subordinea consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca 

− darea în folosinţă gratuită a unor imobile din patrimoniul municipiului Cluj-Napoca, în 

vederea desfăşurării activităţii Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală 

− avizarea informărilor privind activitatea asistenţilor personali 

− suplimentarea numărului de posturi la Cantina de Ajutor Social şi Pensiune din subordinea 

consiliului local al municipiului Cluj-Napoca 

− aprobarea liniilor prioritare de subvenţionare de la bugetul local pentru asociaţiile şi 

fundaţiile române cu personalitate juridică care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă 

socială 

− aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Centrului Bugetar de administrare 

creşe, din municipiul Cluj-Napoca 

− darea în folosinţă gratuită a Cantinei de Ajutor Social şi Pensiune a spaţiului cu altă 

destinaţie de pe strada Memorandului nr. 10  

− aprobarea suplimentării numărului de posturi la Centrul Bugetar de Administrare Creşe 

− aprobarea proiectului şi a bugetului pentru instituţia: „Împreună pentru un început sigur” şi 

care se adresează unor categorii de persoane cu risc de marginalizare socială (rromi şi pensoane 

cu dizabilităţi), cu scopul de a le ajuta să se integreze social şi profesional în comunitatea locală 

−  alocarea sumei de 4,500,000 lei de la bugetul local Regiei Autonome de Transport Urban 

Călători Cluj-Napoca, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun 

studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, care nu am împlinit vârsta de 35 de ani şi pentru 

transportul elevilor din Colonia Sopor şi Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca cu excepţia 

vacanţelor. 
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− avizarea proiectului şi a cheltuielor legate de construirea Centrului Multifuncţional de 

servicii sociale integrate pentru persoanele vârstnice şi a Caselor Sociale Integrate pentru 

comunitate 

− avizarea în vederea aprobării a listei solicitanţilor de locuinţe construite prin Agenţia 

Naţională de Locuinţe  

− reglementarea clauzelor cu privire la contractele de închiriere al locuinţelor aflate în 

patrimoniul municipiului Cluj-Napoca 

−   avizarea listei în vederea repartizării şi atribuirii prin închiriere al locuinţelor sociale din 

fondul locativ de stat, precum şi a celor construite din fonduri ANL 

În Domeniul Educaţiei Tineretului şi Sprijinirii Sportului am urmărit dezvoltarea cu 

precădere a sportului de masă, dar şi de performanţă, ce s-a concretizat în avizarea şi luarea unor 

măsuri după cum urmează: 

− Organizarea manifestărilor cultural artistice şi sportive, intitulate „Zilele Municipiului Cluj-

Napoca” 

− Aprobarea Protocolului de Colaborare între municipiul Cluj-Napoca şi Clubul de Fotbal 

Feminin „Olimpia”, în vederea înfiinţării Academiei de Fotbal Feminin din România cu sprijinul 

consiliului local al municipiului 

− Aderarea municipiului Cluj-Napoca, în calitate de membru asociat, la Statutul Fundaţiei 

„Clubul Sportiv Universitatea”, în vederea susţinerii acţiunilor sportive de performanţă 

− Reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri aferente Complexului Sportiv Stadion 

Municipal „Ion Moina” 

− Avizarea şi aprobarea indicatorilor tehnoco economici ai obiectivului de investiţii „complex 

Sportiv şi de Agrement AquaPark” 

− Alocarea sumei de 5,200,000 lei de la bugetul local pe anul 2010 în vederea susţinerii 

activităţilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca cu sprijinul consiliului local 

− Alocarea sumei de 2,400,000 lei de la bugetul local pe anul 2011 în vederea susţinerii 

activităţilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca 

− Alocarea sumei de 40,000 lei SCS FCM Universitatea Cluj S.A pentru realizarea „Muzeului 

Universitatea Cluj”, precum şi de suplimentare a sumelor alocate, Clubului Sportiv „U-

Mobitelco” cu suma de 150,000 lei în vederea acoperirii unor cheltuieli datorate câştigării titlului 
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de campioană, secţiilor de hambal feminin şi hambal masculin ale C.S. „Universitatea” cu câte 

100,000 lei în vederea acoperirii cheltuielilor privind participarea la jocurile de cadrul Cupelor 

Europene   

În perioada mandatului mi-am desfăşurat şi programul de audienţe cu cetăţenii, iar parte 

din solicitările acestora şi-au aflat rezolvarea prin demersul făcut către direcţiile şi serviciile 

abilitate din cadrul primăriei municipiului Cluj-Napoca cât şi către alte foruri competente. Cele 

mai multe dintre acestea au vizat obţinerea de locuinţe, sprijin pentru ocuparea unui loc de 

muncă, precum şi promovarea unor iniţiative, cum ar fi: crearea unor spaţii de joacă pentru copii, 

continuarea construirii de garaje supraterane în scopul decongestionării parcărilor pe trama 

stradală şi pe trotuare, reabilitarea unor porţiuni de străzi care nu asigură preluarea apelor 

fluviale.  

Am participat totodată şi la activităţile organizate atât de către Prefectura judeţului Cluj 

cât şi de Primăria municipiului Cluj-Napoca prilejuite de comemorarea şi cinstirea eroilor 

neamului precum şi a altor evenimente importante din viaţa şi activitatea comunităţii. 

În încheiere doresc să aduc sincere mulţumiri primarului, viceprimarilor, secretarului, 

directorilor şi şefilor de servicii din executivul primăriei pentru sprijinul acordat în activitatea 

desfăşurată în calitate de consilier local 

 

 

 

Cluj-Napoca 

20.06.2011 

Consilier, 

Mihai Sandu 


