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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

Adresut
De la

D-nei secretur Auroru ldrmure
Consilier Vultdr Murcu

in conformitate cu legea nr.21512001 a Administraliei Publice locale art.52

qi a Regulamentului de Organrzare gi Funclionare al Consiliului Local al

Municipiului Cluj Napoca art.79 imi prezint in sintezd activitdlile principale pe

care le-am desfrgurat in perioada iulie 2009 - iulie 2010.

Am participat la toate cele 32 de gedinle ale Consiliului Local convocate in

aceastd perioadd - 12 ordinare, 4 extraordinare, T de indatd qi 10 ale Comisiei de

specialitate pentru muncd, proteclie sociald, sdndtate, tineret qi sport - contribuind

la adoptarea a 552 hotdrAri ale Consiliului Local.
in calitate de consilier local din partea Partidului Democrat-Liberal am

indeplinit utmdtoarele funclii :

- Membru in Comisia de specialitate pentru munc6, proteclie sociald,

sdndtate ,tineret gi sPort

- Membru in Consiliul de administralie aI Colegiului "Augustin

Maior", Sc. Gen. "Aurel Dirjan" 9i Sc' Gen' "Ion Creangil'

intotdeauna ammanifestat o abordare echilibratd qi corectd a conlinutului

proiectelor gi a problematicilor vielii comunitSlii. Am situat in centrul

preocupdrilor mele suslinerea obiectivelor prioritare conlinute in planul de

dezvoltare strategici a municipiului Cluj-Napoca, al bugetului local linAnd cont de

gi respectAnd opiniile experlilor in domeniu'

Am analizat qi apiobat bilanlurile regiilor autonome cu subordonare

nemijlocitd linand .o.ti O. situalia actuald de crizddar qi de necesitatea dezvoltarn

moderne a comunitd{ii municipiului.



Am tratat cu toatd atentia gi obiectivitatea atdt analiza cdt qi punerea in
practicd a obiectivelor pe care Consiliul local gi Primdria municipiului le-a stabilit
ca prioritare gi anume urgentarea finalizdrii centurilor ocolito are ale municipiului
pentru traficul greu precum gi ftnalizarea parkingului din cartierul MdnSgtur gi
avizarca celui din cartierul Marasti.

in domeniul Sdndtdlii, am suslinut alocarea sumei de 2.200.000 lei pentru
efectuarea de reparafii, construcfii si achizilionarea de aparaturd.medicalS modernd
pentru spitalele clujene, precum gi aprobarea mdsurilor de preluare a acestora de
cdtre Consiliul Local Cluj-Napoca si transferarea cabinetelor medicale si
stomatologice qcolare la Direclia de Asistenld Sociald si Medicald, organizatd ca
serviciu public in subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca in
bazaHG 1621 2008.

in domeniul Muncii si Protecliei Sociale am suslinut acordarea de ajutoare
persoanelor aflate in dificultate de intrelinere si subzisten[d, apersoanelor cu
handicap, inbaza Legii nr. 41612001qi ONG-urilor care administreazdunitdli de

asistenld sociald inbaza Legii nr.34lI99B astfel :

- aprobarea unori mdsuri referitoare la reorganizarcaDirecjiei de Asistenld
SocialS qi Medicald, organizatd ca serviciu public in subordinea
Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca;

- aprobarea liniilor de subvenlionare prioritare in domeniui asisten{ei
sociale ;

- infiinlarea Centrului Social de Urgenld;
- utllizarea in anul 2010 a fo4ei de muncd in conformitate cu articolelor 78

qi 79din Legea 7612002 privind sistemul asigurdrilor pentru gomaj gi

stimularea ocupdrii forlei de muncd;
- alocarea sumei de 74.000 lei din bugetul local Sindicatului Civitas pentru

organizarea serbdrii Pomului de Crdciun;
- alocarea sumei de 669.830 lei din bugetul Direc{iei de Asistenli Sociald

qi Medicald pentru acordarea de subvenlii in conformitate cu prevederile
Legii nr.3411998;

- alocarea sumei de 120.000 lei din bugetul Direcliei de Asistenld Sociald

Ei MedicalS pentru achizi[ionarea de produse alimentare pentru

categoriile de persoane defavorizate gi acordarea acestora cu ocazia

sdrbdtorilor de Paqte qi Rusalii 2010;
- acordarea gratuitdfii transportului urban pe mijloacele de transport in

comun pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat si grav,

pentru insolitorii acestora qi asistenli personali;



plata ratelor pentru sumele eqalonate in favoarea familiilor cu venituri
reduse din cadrul asocialiilor de proprietari nominalizateinprogramul de
acjiuni pe anul 2008 a blocurilor de locuinle condominii;
acordarea Diplomei de Aur qi a unui premiu in valoare net6 de 500 lei
cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de cdsdtorie neintreruptd,
precum 9i a unui premiu in valoare netd de 2.000lei persoanelor care au
implinit vdrsta de 100 de ani;
aprobarea Regulamentului de Funclionare aCantinei de Ajutor Social qi
Pensiune Cluj-Napoca;
aprobarea P.rJ.z. - strada Pddurii nr.i 1 qi P.u.D. - dotare sociald -
cdmin pentru v6rstnici, grddini!6, asezdmdnt pentru mame gi nou-niscuti;

In domeniul Educaliei Tineretului gi sprijinirii Sportului am suslinut gi
urmdrit dezvoltarea atdt a activitdlilor de masi cdt qi a celor de performanld, prin
adoptarea unor mdsuri dupi cum urmeazd:

- alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru
C lubul Sporliv Universitatea Cluj -Napoca pentru or ganizarca
manifestdrilor la aniversare a a 90 de ani de existenfd;

- alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 pentru
susfinerea activitdlii competilionale a Clubului Sportiv Gladiator seclia
Baschet Masculin qi a Clubului Sportiv Universitatea secliile Rugby qi

Volei Feminin, precum qi asigurarea hranei in semestrul al Il-lea celor
I34 de sportive;

- aprobarea cererilor qi a criteriilor de finan{are qi alocarea sumei de
5.200.000 lei in anul2010 pentru structurile sportive din municipiul Cluj-
Napoca;

- susfinerea unui proiect privind infiinlarea la Cluj-Napoca a unui centru
olimpic la rugby;

in toatd aceastd perioadd am participatlaaudienlele cu cetdlenii din cartierul
Zorilor conform programului incercAnd sd rezolv in cel mai scurt timp problemele
ridicate de acegtia prin demersurile cd.tre instituliile abilitate.

in incheiere, doresc sd precize z faptul cd in toatd activitatea desfiquratd plnit
in prezent m-am bucurat de sprijinul nemijlocit al primarului, viceprimarilor,
secretarului, directorilor si sefilor de servicii din Executivul Primdriei cdrora tin sd

le mul{umesc pe aceastd cale.

Cluj - Napoca
09.08.2010

Marcu V


