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Stimaţi clujeni,

Doresc să vă prezint raportul de activitate al primului an din mandatul pe care mi l-aţi încredinţat în 
10 iunie 2012. 

În acest an s-au desfăşurat 24 de şedinţe de Consiliu local convocate de către primar, din care: una 
de constituire, 12 ordinare, două extraordinare şi nouă de îndată. Au fost promovate 577 de proiecte de 
hotărâre, din care 485 din iniţiativa primarului, 87 din iniţiativa primarului şi a consilierilor locali şi 
cinci din iniţiativa consilierilor locali. Au fost adoptate 543 de hotărâri, 19 proiecte au fost respinse, şase 
au fost retrase de către iniţiator şi nouă - amânate.

A fost o perioadă în care s-au finalizat proiecte importante pentru comunitate şi au început altele 
noi. Am considerat că este important ca mai întâi să alocăm resursele necesare finalizării şi continuării 
proiectelor multianuale deja demarate. De asemenea, am demarat o serie de proiecte noi, în încercarea 
de a maximiza şansele Clujului în competiţia europeană pe care 
oraşele mari o duc zilnic în încercarea de a se diferenţia, de a 
atrage investiţii, de a se dezvolta şi de a creşte calitatea vieţii 
locuitorilor.

În acest an, atragerea fondurilor europene a reprezentat 
una dintre principalele preocupări ale administraţiei clujene, 
deoarece resursele europene sunt esenţiale pentru realizarea 
proiectelor pe care le aşteaptă locuitorii municipiului. 

Clujul a primit cinstea de a fi, în 2015, Capitala Europeană 
a Tineretului, iar societatea civilă a pregătit complexa 
candidatură a oraşului pentru a deveni Capitală Culturală 
Europeană în 2021, proceduri la care municipalitatea 
clujeană este partener şi susţinător deopotrivă.

De-a lungul acestui an, la nivelul administraţiei 
publice locale, am avut mereu în minte 
nevoile cetăţenilor şi am încercat să 
menţinem constant dialogul cu 
aceştia. Dorim să le mulţumim şi 
cu această ocazie tuturor celor care 
ne-au transmis propunerile şi 
criticile lor, precum şi instituţiilor 
locale, naţionale şi internaţionale 
cu care am colaborat.

Raport la un an de mandat 
iunie 2012 - iunie 2013

Emil Boc – primarul municipiului Cluj-Napoca
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Proiecte finalizate:
–  Finalizarea parkingurilor de pe str. Mehedinţi nr. 58 A (126 de noi locuri de parcare) şi parkingul de pe strada Fabricii 

(311 locuri)
–  Finalizarea unor mari artere de circulaţie: Calea Borhanciului, strada Oaşului etc.
–  Finalizarea lucrărilor tehnico-edilitare pentru sala de sport de la Liceul cu program sportiv
–  Achiziţie tramvaie moderne
–  Platformă de skateboard în Parcul Rozelor
–  Finalizarea Centrul Social de Urgenţă de pe str. Dragoş Vodă
–  Extinderea Grădiniţei „Licurici” din Mănăştur (Arinilor) şi amenajarea unei creşe aici
–  Clădire nouă de la Grădiniţa „Bambi” din Mărăşti (Rovine)
–  Aparatură medicală necesare pentru toate cele 49 de cabinetele medicale şcolare si studenteşti. De asemenea, s-au 

achiziţionat echipamente moderne pentru cele 17 cabinete stomatologice şcolare.
–  Obținerea titlului de Capitală Europeană a Tineretului în 2015

Proiecte multianuale continuate şi aflate în derulare:
–  Modernizarea liniei de tramvai pe tronsonul II – Piața Gării – Bulevardul Muncii
–  Programele de gratuităţi şi reduceri la transportul în comun pentru pensionari, studenţi, elevi şi şomeri
–  Proiectul european al reţelei de staţii self-service de închiriere de biciclete
–  Realizarea unui nou parking în zona Mehedinţi-Negoiu
–  Realizarea unei săli de sport la Colegiul Naţional „George Coşbuc”
–  Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate - „Ţara Minunilor”, Centrele Multifuncţionale de Servicii Sociale 

Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 1 şi 2
–  Menţinerea preţului la gigacalorie - investiţii în modernizarea sistemului
–  Premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, respectiv a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 100 de ani
–  Servicii gratuite de medicină dentară pentru persoanele cu venituri reduse
–  Pieţe volante în cartiere; Ziua recoltei
–  Programul de modernizare, reabilitare şi extindere a iluminatului public (661 corpuri de iluminat); iluminat festiv cu 

LED-uri; proiect din fonduri elveţiene de iluminat cu LED-uri (clădirile Primăriei şi zona centrală)
–  Modernizarea arterelor rutiere
–  Supraetajarea unui corp de clădire de la Liceul „Maranatha”
–  Proiectului de case sociale integrate de pe str. Iuliu Coroianu (46 de locuinţe)
–  Primăria a continuat să sprijine activitatea Spitalului Municipal „Clujana”, dar şi celelalte spitale clujene pentru a consolida 

poziţia municipiului Cluj-Napoca drept centru medical european
–  Am reluat proiectul privind modernizarea şi echiparea ambulatorului spitalului municipal (se află în evaluare la ADRNV).
–  Proiectul „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală Europeană”
–  Sala polivalentă
–  Servicii online: plata taxelor şi impozitelor locale, plata amenzilor, plata şi eliberarea autorizaţiilor de liberă trecere şi 

programarea online a orei şi datei căsătoriei civile
–  Sprijinirea evenimentelor sportive (maratonul Clujului, dar şi Jocurile Naționale Special Olympics România) şi sprijinirea 

practicării sportului de către tineri
–  Reamenajare şi dotare locuri de joacă pentru copii (39); două noi locuri de joacă (str. Pomet şi str. Taberei nr. 20), au fost 

suplimentate aparatele de joacă în nouă parcuri din oraş şi s-au reamenajat spaţiile de joacă la 15 grădiniţe
–  Reabilitarea malurilor Someşului - transformarea lor într-o zonă de agrement 
–  Programele de împădurire („Pădurea clujenilor” şi „Un copil – un arbore”)
–  Au fost elaborate şi depuse spre finanţare europeană trei proiecte vizând desegregarea şi incluziunea socială a grupurilor 

defavorizate la nivelul Zonei Metropolitane, cu focalizare asupra comunităţii de romi de la Pata Rât

–  Opt serii de cursuri de specializare în vederea obţinerii certificatului de atestare a calităţii de administrator de imobile
–  Marile evenimente culturale ale Clujului au primit şi vor primi sprijin (oraşul festivalurilor)
–  Derularea concursului de fotografie "Oraşul comoară" şi a concursului "10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, Speranţele 

cetăţii"; Liga liceelor la baschet şi fotbal

Proiecte noi în pregătire sau derulare:
–  Programul de susţinere a persoanelor fizice şi juridice aflate în dificultate economică prin scutirea de la plata penalităților 

şi majorărilor de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale
–  Refaţadizarea clădirilor din centrul istoric – Primăria a iniţiat cel mai important proiect multianual de înfrumuseţare a 

oraşului:  
–  Reabilitarea Pieţei Mihai Viteazul (reabilitare urbană) în parteneriat cu OAR
–  Reabilitarea Cetăţuii ca monument istoric şi ca loc de promenadă tradiţional
–  Proiectele europene de modernizare a tramei stradale de acces la zona industrială şi de „Refacerea infrastructurii oraşului 

comoară”
–  Autobuze electrice din fonduri elveţiene; introducerea unor linii noi de autobuz, create în urma solicitărilor locuitorilor 

municipiului: 20 (Borhanci), 19 (Mehedinţi), 23B (Emerson)
–  Programul „Alimente 2013” – Alimente pentru anumite categorii de persoane (Primăria Cluj-Napoca a găsit resurse să 

repare nedreptatea creată categoriilor care au rămas fără anumite alimente de bază, după ce programul european de 
furnizare de alimente pentru categoriile vulnerabile s-a blocat).

–  Un nou complex sportiv şi de agrement în cartierul Gheorgheni
–  Proiectul european de modernizare a staţiilor de transport în comun (87 de staţii) şi de introducere a unui sistem de 

ticketing
–  Centrul regional de excelenţă pentru industrii creative şi Centrul T.E.A.M. - ZMC de sprijinire a afacerilor
–  Creşă pe strada Episcop Nicolae Ivan (fostă Coastei).
–  Proiectul „Curăţenia generală” pentru asociaţiile de locatari/proprietari
–  Extinderea transportului în comun în zona metropolitană
–  Reabilitare termică din fonduri europene: cereri de finanţare pentru 34 de blocuri (1210 ap.); alte 10 blocuri sunt în curs 

de realizare documentaţie
–  Creşă şi grădiniţă pe Moţilor nr. 58; creşă pe str. Septimiu Albini
–  Proiect privind creşterea eficienţei energetice pentru două licee (Coşbuc şi S. Toduţă): reabilitare termică, dar şi 

introducerea unor sisteme de iluminat şi ventilaţie ecologice - din fonduri elveţiene
–  Creşterea fondurilor alocate proiectelor culturale şi proiectelor pentru tineret şi sistem de alocare îmbunătăţit
–  Reabilitarea cinematografului Dacia din Mănăştur
–  Marcarea trecerilor de pietoni din oraş
–  Reabilitarea străzii Făget şi realizarea infrastructurii rutiere în zona Lomb din fonduri europene
–  Program de reabilitare a podurilor (3 poduri - Traian, Garibaldi, pasarelă în Grigorescu)
–  Racordarea şi reabilitarea pasajelor subterane din zona Gării
–  Realizarea centurii de Sud a municipiului a fost pusă în dezbatere publică
–  Numărul de străzi în programul de deszăpezire a crescut în această iarnă de la 640 la 667
–   Loc pentru picnic pe Valea Gârbăului
–  Proiectul „Adoptă un spaţiu verde!”
–  Consolidarea relaţiilor cu oraşele înfrăţite (Rotherham, East Lansing, Suwon); 20 ambasadori au vizitat oraşul nostru; 

deschiderea oraşului către cooperare - reprezentanţi ai unor proiecte academice, 14 delegaţii de investitori străini
–  Participare la clusterul IT
–  Strategia municipiului 2014-2020 - în colaborare cu UBB şi cu Michigan State University
 detalii în paginile 6-33

               Raport de activitate      iunie 2012 - iunie 2013 
Sumar Sumar
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Pentru că aducerea transportului în comun la 
standarde europene a reprezentat şi va reprezenta o 
prioritate, pe străzile oraşului şi-au făcut apariţia pri-
mele patru tramvaie moderne. Noile tramvaie sunt 
silenţioase datorită sistemului performant de suspen-
sie, au podeaua complet coborâtă şi rampă pentru ac-
cesul cărucioarelor şi al scaunelor cu rotile, au un 
consum electric redus şi oferă condiţii de confort net 
superioare.

Am finalizat proiectele unor importante parkin-
guri de cartier. În luna august 2012 a fost finalizat 
parkingul de pe str. Mehedinţi nr. 58 A (în cartierul 
Mănăştur), care a adus 126 de noi locuri de parcare, 
iar în luna iunie 2013 s-a dat în folosinţă parkingul 
de pe strada Fabricii, din Mărăşti, care a adus şi el 
311 noi locuri de parcare. 

Proiecte finalizate Proiecte finalizate

Parkinguri de cartier  
şi îmbunătățirea mobilității urbane 

Stații de refugiu noi

Tramvaie silentioase

Parking Fabricii

Parking Mehedinți

În cadrul obiectivelor de investiţii s-au finalizat 
lucrări de reabilitare şi modernizare a câtorva artere 
de circulaţie importante, printre care Calea 
Borhanciului, strada Oaşului, strada Arinilor şi 
aleile adiacente sau strada Tăşnad şi aleile 
adiacente.

Reabilitarea drumurilor 

str. Bună Ziua

str. Bună Ziua

str. Oașului

str. Borhanci
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În ceea ce priveşte serviciile sociale, pe parcursul 
întregului an acţiunile de intervenţie în comunităţi 
s-au concentrat pe evaluarea nevoilor comunităţilor, 
prevenirea situaţiilor de marginalizare socială şi in-
tervenţie punctuală pentru persoane, familii aflate în 
dificultate.

La sfârşitul anului 2012, a devenit funcţional 
Centrul Social de Urgenţă de pe str. Dragoş Vodă, 
care poate adăposti aproximativ 50 de persoane, fiind 
realizat printr-o finanţare nerambursabilă în cadrul 
programului „Combaterea excluziunii sociale a per-
soanelor fără adăpost prin crearea de centre sociale de 
urgenţă”.

Primăria a sprijinit activitatea cabinetelor me-
dicale adresate preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, 
precum şi persoanelor cu venituri reduse, potrivit 
Strategiei municipiului.

Cu finanţare de la bugetul local s-au achiziţionat 
echipamente de protecţie şi lucru, aparate de măsurat 
glicemia, colesterolul şi trigliceridele, precum şi alte 
obiecte de aparatură medicală necesare pentru toate 
cele 49 de cabinete medicale şcolare şi studenteşti. De 
asemenea, s-au achiziţionat echipamente moderne 
pentru cele 17 cabinete stomatologice şcolare, cu-
prinzând unitatea dentară, compresorul şi autoclavul 
pentru sterilizare. Cabinetele stomatologice şcolare 
aveau aparatură veche de zeci de ani. 

Toate costurile cu medicamentele şi materialele 
necesare cabinetelor sunt acoperite de către Primăria 
Cluj-Napoca şi considerăm că este extrem de impor-
tant să putem oferi tratamente gratuite de calitate 
pentru copiii noştri.

Proiecte finalizate Proiecte finalizate

Acces gratuit la tratamente medicale 
şi servicii sociale

Centrul de Urgență

Centrul de Urgență

Cabinete școlare moderne

În anul care a trecut a continuat programul de 
modernizare, reabilitare şi extindere a iluminatului 
public. S-au desfăşurat lucrări de extindere pe străzile 
Oaşului, Bună Ziua, Câmpului, Bulevardul Muncii, 
Drumul Sf. Ion (între baza Unirea şi Cabana Făget), 
parcurile Gheorghe Dima, I.L. Caragiale, Ştefan cel 
Mare (cu un total de 255 de corpuri de iluminat). 
Lucrările de modernizare s-au efectuat pe străzile 
Victor Papilian, Antonio Gaudi, Brăduţului, Uzinei 
Electrice, Colonia Sopor, Drumul Sf. Ion (cu un total 
de 88 de corpuri de iluminat).

De asemenea, s-au desfăşurat lucrări de supli-
mentare a instalaţiei de iluminat public, urmare a so-
licitărilor cetăţenilor şi a defecţiunilor apărute la 
vechea instalaţie. Lucările au vizat alei şi zone dintre 
blocuri din toate cartierele municipiului. În total s-au 
montat suplimentar 318 aparate de iluminat. Dintre 
străzile şi zonele pe care s-au efectuat lucrări amintim: 
Mehedinţi, Putna, Aurel Vlaicu, Răsăritului, Cojocnei, 
Dejului, Fabricii de Zahăr, Trotuşului, Fabricii, 
Tyukody Antal, Teodor Mihali, Alexandru Vlahuţă, 
Eremia Grigorescu, Meteor, Jupiter, Observatorului.

În acest an s-au realizat lucrări de salubrizare stra-
dală pe un număr de 640 de străzi din municipiu, ac-
tivitatea desfăşurându-se pe două sectoare. Programul 
de curăţenie la bordură a continuat în bune condiţii. 

În ceea ce priveşte salubrizarea menajeră, cei doi 
operatori au continuat programele de modernizare a 
punctelor gospodăreşti. De asemenea, s-au organizat 
opt campanii DEEE de colectare a deşeurilor electri-
ce, electronice şi electrocasnice, precum şi „marea de-
barasare”, campanie ce le-a dat posibilitatea clujenilor 
să se debaraseze în mod gratuit de deşeurile 
voluminoase. 

Preţul gigacaloriei pentru populaţie s-a menţinut 
şi în această iarnă la 165 de lei. Cluj-Napoca a fost 
unul dintre puţinele oraşe din România unde admi-
nistraţia locală a decis susţinerea subvenţiei către po-
pulaţie din fonduri proprii, pentru ca oamenii să aibă 
condiţii decente de trai. Această strategie este posibilă 
deoarece la Cluj-Napoca am investit din timp în crea-
rea unui sistem performant de cogenerare, în moder-
nizarea centralelor termice din toate cartierele şi în 
modernizarea sistemului de transport şi distribuţie a 
apei calde şi a agentului termic. Chiar în ultimul an au 
fost modernizate 6 centrale de cartier, CT Plopilor, 
CT 13 Gheorgheni, CT Abator, CT 3 Grigorescu, CT 
4 Zorilor şi CT 5 Zorilor, care au acum echipamente 
noi, performante, cu randamente ridicate, corespun-
zătoare standardelor europene. Noile echipamente au 
dus la reducerea consumurilor specifice de combusti-
bil şi a emisiilor de noxe.

Investiții pentru reducerea costurilor 
la utilități

Exindere iluminat public

Investiții în centrale termice economice
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Proiecte finalizate Proiecte finalizate

În acest an au fost înfiinţate 11 treceri de pietoni şi 
s-au instituit sensuri unice pe 8 de străzi; au fost am-
plasate 5 praguri de sol pentru creşterea siguranţei 
circulaţiei, în urma solicitărilor venite din partea lo-
cuitorilor. Activităţile de asigurare a unui trafic mo-
dern, în condiţii de siguranţă, au mai inclus montarea 
a peste 1230 de indicatoare reflectorizante noi, a apro-
ximativ 1.200 de stâlpişori metalici şi a 352 de bucăţi 
de garduri de protecţie. Pentru sporirea vizibilităţii în 
intersecţii s-au montat cinci oglinzi parabolice.

S-a desfăşurat o amplă acţiune de aplicare a mar-
cajelor pe 190 de străzi, precum şi la aproximativ 400 
de treceri de pietoni.

Marcajele rutiere aplicate au inclus atât produse 
clasice (vopsea, microbile), cât şi produse speciale cu 
durată mare de viaţă, cum ar fi covoare roşii la trece-
rile de pietoni din zonele unităţilor de învăţământ. La 
produsele clasice s-au aplicat peste 28 de mii mp de 
marcaje longitudinale, aproximativ 10.200 mp de 
marcaje transversale şi 3.800 mp de marcaje diverse. 
Pe străzile recent modernizate s-au folosit produse 
speciale: peste 1.100 mp de marcaje longitudinale, 
peste 800 mp de marcaje transversale, 720 mp de 
marcaje diverse şi 780 mp de covoare roşii. 

De asemenea, în perioada iunie 2012 - iunie 2013, 
municipalitatea a primit vizita a 14 delegaţii de inves-
titori străini din Spania, Coreea de Sud, SUA, Elveţia, 
Africa de Sud, Suedia, Olanda şi Ungaria. 

Acest an a reprezentat un an de vârf din punctul 
de vedere al relaţiilor externe. Nu mai puţin de 20 am-
basadori au vizitat oraşul nostru: din Austria, 
Azerbaidjan, Belgia, Brazilia, Cehia, Elveţia, Franţa, 
Germania, Irlanda, Israel, Japonia, Lituania, Maroc, 
Polonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de 
Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Statele Unite ale 
Americii, Turcia, Tunisia şi Ungaria, acestora alătu-
rându-li-se consuli din Regatul Ţărilor de Jos, Italia, 
Polonia şi Ungaria. 

Clujul a găzduit şi reprezentanţi ai United Nations 
Development Programme (UNDP), Amnesty 
International, comunităţii Wallonie-Bruxelles, 
European Social Network (ESN), primăriei oraşului 
Baskil (Turcia), primăriilor oraşelor înfrăţite Dijon 
(Franţa), Namur (Belgia), Rotherham (Marea 
Britanie), Parma (Italia), Pécs (Ungaria), Köln 
(Germania) şi Suwon (Coreea de Sud), primăriei ora-
şului Cimişlia (Republica Moldova), Ministerului de 
Externe al Ungariei, Ministerului de Interne al Franţei 
şi Ambasadei SUA. 

Am fost vizitaţi şi de o serie de reprezentanţi ai 
unor proiecte academice, culturale şi sociale, cum ar 
fi programele europene Comenius şi Leonardo da 
Vinci, programul de schimb de studenţi realizat între 
Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu 
Haţieganu” Cluj-Napoca şi Facultatea de Medicină 
din cadrul Universităţii South Carolina (USC) din 
oraşul înfrăţit Columbia, Statele Unite ale Americii, 
reprezentanţi ai Pusan National University din 
Coreea de Sud sau reprezentanţi IBM care au organi-
zat un seminar pe teme privind transportul inteligent 
şi siguranţa publică.

Creşterea gradului de siguranță  
în circulație

Întărirea relațiilor externe

Întâlniri strategice

Întâlniri strategice

Supraveghere video a circulației

Treceri de pietoni vizibile

Investiții în siguranța circulației

Praguri de sol
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Proiecte finalizate Proiecte finalizate

Municipalitatea a continuat programul de creare 
a noi locuri la grădiniţe şi creşe, dată fiind cererea 
venită din partea părinţilor. În vara anului 2012 a fost 
finalizată extinderea Grădiniţei „Licurici” din Mănăştur, 
strada Arinilor nr. 2-4, respectiv amenajarea creşei 
găzduită în aceeaşi clădire. În primăvara anului 2013 
a fost finalizată construcţia clădirii noi de la Grădiniţa 
„Bambi” din Mărăşti, strada Rovine nr. 3. 

Tot în 2013 s-au finalizat lucrările tehnico-edilitare 
pentru sala de sport de la Liceul cu program sportiv.

În această perioadă, Primăria a realizat lucrări de 
reparaţii curente şi întreţinere la 84 unităţi de învăţă-
mânt preuniversitar şi la 9 creşe, pentru ca toate ac-
tivităţile să se desfăşoare în condiţii optime.

Parcul Rozelor s-a îmbogăţit cu o platformă de 
skateboard de 1.012 mp, echipată cu şase elemente 
individuale pentru trasee multiple şi posibilitatea de 
execuţie de combinaţii diverse. Totodată, dimensiu-
nile, forma elementelor şi amplasarea acestora fac po-
sibilă practicarea sportului în cadrul aceleaşi incinte 
de către utilizatori cu variate grade de performanţă - o 
investiţie care şi-a dovedit la foarte scurt timp popula-
ritatea în rândul tinerilor.

Infrastructură pentru  
educație şi timp liber

O nouă grădiniță

Dotări moderne pentru copii

Primul skatepark din oraș

De un succes deosebit s-a bucurat şi campania de 
promovare „Cluj de Liga Campionilor”, organizată de 
Centrul de Informare Turistică. Toamna trecută a 
adus o premieră pentru municipiul Cluj-Napoca şi 
pentru România, prin cele trei echipe sportive califi-
cate în Champions League: CFR 1907 Cluj, CFF 
Olimpia UT Cluj-Napoca (campioana României la 
fotbal feminin) şi U Jolidon Cluj-Napoca (a doua 
echipă românească de handbal feminin calificată în 
turneul continental). Participarea cu două echipe de 
fotbal în UEFA Champions League (masculin şi fe-
minin) este o premieră pentru fotbalul românesc, 
municipiul Cluj-Napoca intrând astfel în elita puţine-
lor oraşe europene care au realizat această dublă per-
formanţă (alături de Barcelona, Londra şi Glasgow). 
Această performanţă ne-a oferit o oportunitate speci-
ală de promovare a municipiului Cluj-Napoca la nivel 
internaţional, în contextul candidaturii la titlul de 
Capitală Europeană a Tineretului în 2015. Primăria a 
sprijinit şi alte evenimente care poziţionează oraşul 
nostru ca un centru sportiv la nivel regional (spre 
exemplu, Maratonul Clujului, dar şi Jocurile Naţionale 
Special Olympics România).

Bazându-se pe un parteneriat cu organizaţiile ne-
guvernamentale, Cluj-Napoca a câştigat titlul de 
Capitală Europeană a Tineretului în 2015. 

Avantajele oraşului nostru în competiţie au fost 
conceptul programului Youth@Cluj-Napoca 2015, 
comunicarea publică, metoda incluzivă a generării 
suportului public şi, nu în ultimul rând, mobilizarea 
tinerilor clujeni în mediul virtual. Acestea au fost ele-
mentele de bază ale unui exerciţiu prin care am dove-
dit că se pot atinge rezultate prin iniţiativă, parteneriat, 
mobilizare şi mai ales încredere reciprocă. Ne-am 
asumat o iniţiativă venită din mediul neguvernamen-
tal şi iată: vom fi Capitală Europeană a Tineretului în 
2015. Credem că acest titlu aduce un plus de dina-
mism şi o atenţie sporită asupra rolului tinerilor în 
procesele de dezvoltare urbană. Prin intermediul 
acestei manifestări sperăm să ajungem la inima tine-
retului european, să marcăm oraşul nostru ca o desti-
naţie pentru rutele lor. 

De asemenea, am dori să profităm de această oca-
zie pentru a oferi acces la valorile, la potenţialul şi la 
creativitatea tinerilor deosebiţi care aleg să îşi petrea-
că cei mai frumoşi ani în Cluj-Napoca. „Share Cluj-
Napoca 2015” este un proiect ambiţios despre 
parteneriat, generozitate, acceptare şi dialog 
intercultural.

Promovarea oraşului în Europa

Capitala Europeană de Tineret

Capitala Europeană de Tineret
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Pentru a răspunde în continuare cererilor referi-
toare la numărul locurilor în unităţile pentru preşco-
lari, este în faza de elaborare a proiectului creşa de pe 
strada Episcop Nicolae Ivan (cu cel puţin 120 de 
locuri).

De asemenea, a demarat realizarea unei săli de 
sport la Colegiul Naţional „George Coşbuc şi a fost 
elaborat proiectul de supraetajare a unui corp de clă-
dire la Liceul Maranatha.

Primăria organizează, împreună cu Inspectoratul 
Şcolar Judeţean Cluj, o serie de acţiuni care urmăresc 
premierea copiilor clujeni cu realizări deosebite în 
domenii diverse, creşterea interesului elevilor pentru 
implicarea în comunitate, dezvoltarea activităţilor 
sportive, precum şi valorificarea abilităţilor lor creati-
ve. În 2012 a fost organizată cea de a patra ediţie a 
evenimentului „10 pentru Cluj - Juniorii Clujului, 
speranţele Cetăţii”, în cadrul căruia am premiat clu-
jeni cu vârste cuprinse între 5 şi 18 ani care au avut 
realizări deosebite în domenii diverse în anul care a 
trecut. Dacă la prima ediţie au fost 56 de nominali-
zări, în 2012 am avut peste 250 de nominalizări. 
Pentru a creşte numărul de elevi care practică sportul 
în mod constant, Primăria Cluj-Napoca a organizat 
Liga liceelor la baschet şi fotbal, în parteneriat cu 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Direcţia Judeţeană 
pentru Tineret şi Sport, Asociaţia Judeţeană de 
Baschet şi Asociaţia Judeţeană pentru Fotbal.

De asemenea, peste 13.000 de elevi clujeni au be-
neficiat de burse de merit, performanţă, studiu şi 
sociale.

Crearea unui mediu cât mai sănătos pentru noi şi 
copiii noştri reprezintă una dintre priorităţile admi-
nistraţiei clujene. 

În toamna trecută am reluat un proiect de suflet, 
„Un bebe - un arbore”, ce urmăreşte dezvoltarea zone-
lor verzi şi responsabilizarea familiilor pentru un me-
diu curat. Fiecare arbore este plantat în numele unui 
nou-născut, care poate apoi, după ce creşte, să aibă 
grijă de copacul său împreună cu familia. Peste 900 
arbori au fost plantaţi în zone precum Parcul 
Bibliotecii, Parcul Tulcea, Parcul Oaşului, zona 
Timişului/Rodnei/Blajului, parcurile Calvaria şi 
Colina. 

Acţiunea de împădurire din zona Bulevardului 
Muncii, pe un teren degradat, a continuat şi în acest 
an, cu alţi peste 10.000 de puieţi plantaţi pentru 
„Pădurea clujenilor”. Le mulţumim şi cu această oca-
zie voluntarilor care participă an de an la acest proiect 
de împădurire. Această acţiune se adaugă lucrărilor 
de întreţinere a spaţiilor verzi în cadrul cărora au fost 
plantate pe domeniul public alte 557.590 de fire de 
gard viu şi 1.900 de arbori.

Programul ecologic de tradiţie, îndrăgit de elevi şi 
profesori, „Iubesc Clujul curat”, a ajuns la ediţia cu 
numărul 10 şi a reunit mii de elevi de la 35 de şcoli şi 
licee clujene. Grupuri de elevi de la fiecare unitate 
şcolară au realizat activităţi de întreţinere şi ecologi-
zare a spaţiilor din jurul şcolii sau a altor spaţii verzi 
din oraş. În 31 mai 2013, peste 2.200 de elevi au parti-
cipat la un marş al curăţeniei care s-a încheiat în Piaţa 
Unirii. Sperăm să fim un exemplu pentru alte oraşe şi 
şcoli din România.

Îmbunătățirea continuă  
a condițiilor pentru educație

Un oraş mai curat şi mai verde

Lucrări la Sala de sport Liceul G. Coșbuc

Încurajăm excelența

Un copil – un arbore

Iubesc Clujul Curat

Plantări Pădurea Clujenilor
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Un număr de 39 de locuri de joacă pentru copii 
au fost reamenajate şi redotate cu diverse aparate de 
joacă, mese de ping-pong, măsuţe şi băncuţe. Au fost 
create două noi locuri de joacă (str. Pomet şi str. 
Taberei nr. 20), au fost suplimentate aparatele de joacă 
în nouă parcuri din oraş şi s-au reamenajat spaţiile de 
joacă la 15 grădiniţe. De câte ori a fost cazul, la solici-
tarea asociațiilor de proprietari s-a intervenit cu lu-
crări de reparaţii la aparatele de joacă şi dotările 
urbane. 

De asemenea, a fost reluat proiectul „Curăţenia 
generală” pentru asociaţiile de locatari/proprietari, la 
care s-au înscris 210 asociaţii. 130 dintre acestea vor fi 
premiate cu sume care pot fi folosite doar în scopul 
reparării, amenajării, refaţadizării sau pentru alte lu-
crări necesare imobilului în care locuiesc sau spaţiului 
verde aferent. 

Programele de gratuităţi şi reduceri la transportul 
în comun au rămas o prioritate a administraţiei loca-
le, conform strategiei municipalităţii. S-a menţinut 
gratuitatea pe mijloacele de transport în comun pen-
tru persoanele vârstnice, o măsură de care beneficiază 
peste 50.000 de clujeni care merită să fie respectaţi 
după o viaţă de muncă. De asemenea, elevii şi studen-
ţii au beneficiat de abonamente gratuite sau cu preţ 
redus. Aceste programe dedicate seniorilor şi tinerilor 
clujeni vor fi menţinute şi în viitor. 

Cel mai amplu proiect realizat de municipalitate 
din fonduri europene îl reprezintă modernizarea lini-
ei de tramvai. Primul tronson (Mănăştur - Gară) a 
fost finalizat în vara anului 2012, iar lucrările au con-
tinuat cu cel de-al doilea tronson, Gară - Bulevardul 
Muncii, care va fi dat în folosinţă în vara acestui an. 

Am demarat implementarea proiectul european 
al reţelei de staţii self-service de închiriere de biciclete 
prin care încercăm să stimulăm folosirea bicicletei ca 
mijloc alternativ de transport, în vederea îmbunătăţi-
rii mobilităţii urbane, reducerii traficului auto, dez-
voltării transportului ecologic, nepoluant. Prin 
încurajarea şi dezvoltarea infrastructurii de transport 
cu bicicleta este promovată o forma de deplasare care 
implică un minim necesar de efort fizic, pretabil la 
toate categoriile de vârstă, cu implicaţii importante pe 
termen mediu şi lung la păstrarea sau îmbunătăţirea 
stării de sănătate a populaţiei. Se vor instala 50 de sta-
ţii self-service de biciclete, din care 43 în Municipiul 
Cluj-Napoca, 4 în Floreşti şi 3 în Apahida. De aseme-
nea, vom pune la dispoziţia cetăţenilor 540 de 
biciclete. 

S-a finalizat achiziţia publică şi va intra în imple-
mentare în luna iulie proiectul european de moderni-
zare a staţiilor de transport în comun (87 de staţii) şi 
de introducere a unui sistem de ticketing, în cadrul 
căruia clujenii vor putea folosi acelaşi bilet pe mai 
multe mijloace de transport în comun într-un anumit 
interval orar. Este prima fază dintr-un amplu proiect 
de modernizare a transportului în comun din 
Cluj-Napoca.

Programe în parteneriat  
cu asociațiile de proprietari

Transportul în comun, 
prioritate în programul de investiții

Noi locuri de joacă

Noi locuri de joacă

Concurs pentru asociații

Alei noi între blocuri

Lucrări la linia de tramvai

Stații pentru ticketing
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În acest an de mandat, municipalitatea a creat 
1.071 de noi locuri de parcare în toate cartierele ora-
şului, prin identificarea şi amenajarea potrivită a lo-
curilor virane, reorganizarea spaţiilor existente, cu 
protejarea spaţiilor verzi şi amenajarea zonelor de ac-
ces, instituirea de sens unic pe anumite străzi, precum 
şi noile parkinguri de cartier. Am ajuns astfel la apro-
ximativ 43 de mii de locuri de parcare în oraş, iar pro-
cesul de creare a unor noi locuri continuă, dată fiind 
şi creşterea constantă a numărului de autovehicule 
din Cluj-Napoca.

Am continuat demersurile pentru realizarea de 
parkinguri de cartier şi în alte zone aglomerate ale 
oraşului. S-a demarat proiectul pentru realizarea unui 
nou parking în zona Mehedinţi-Negoiu, ce va crea 
aproximativ 375 de locuri de parcare (proiectul este 
depus pentru obţinerea autorizaţiei de construire şi 
lucrările urmează să înceapă în acest an), iar acestuia 
îi va urma un nou parking în zona Haşdeu, în parte-
neriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”, aflat în faza de 
elaborare a proiectului tehnic.

De asemenea, Primăria analizează variantele po-
sibile pentru realizarea a cel puţin un parking în zona 
centrală a oraşului.

În cadrul programului de modernizare, întreţine-
re şi reparaţii străzi, s-au efectuat lucrări de investiţii 
la 35 de obiective, însumând o suprafaţă de aproxima-
tiv 450.000 mp, respectiv lucrări de întreţinere la alte 
100 de obiective în suprafaţă de peste 400.000 mp, alei 
în toate cartierele municipiului, trotuare, parcări şi 
străzi nemodernizate.

După finalizarea lucrărilor la linia de tramvai va 
începe un amplu proiect de modernizare a tramei 
stradale de acces la zona industrială (111.750 mp 
străzi modernizate şi 55.000 mp trotuare reabilitate), 
din fonduri europene. Primăria Cluj-Napoca a lansat 
deja licitaţia pentru asfaltarea tuturor străzilor adia-
cente, din Mănăştur şi până la capătul Bulevardului 
Muncii.

În ceea ce priveşte proiectul „Refacerea infras-
tructurii oraşului comoară” (modernizarea străzilor 
Avram Iancu, Memorandumului, Moţilor, Mihail 
Kogălniceanu şi Ion I.C. Brătianu), acesta se află în 
evaluare tehnică la ADRNV.

Departamentele Primăriei au încercat acoperirea 
unor domenii cât mai diverse cu finanţare europeană, 
astfel că din fonduri nerambursabile vor fi create 46 
de locuinţe sociale în urma proiectului de case sociale 
integrate de pe str. Iuliu Coroianu, care a intrat în faza 
de implementare. 

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală derulea-
ză proiectul „Împreună pentru un început sigur”, par-
tenerii săi fiind Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă 
Comunitară Arad, Consiliul Metropolitan 
Rotherham Marea Britanie, Fundaţia Centrul de 
Resurse pentru Comunităţile de Romi şi Asociaţia de 
ajutor familial Asistmed. Până în 2014, 5.000 de per-
soane din categorii defavorizate (din Regiunile de 
dezvoltare Nord-Vest şi Vest) sunt informate, consili-
ate şi mediate pe piaţa muncii; 500 dintre acestea vor 
participa la cursuri de formare profesională, 400 vor 
beneficia de certificarea competenţelor profesionale 
dobândite în mod non-formal şi 500 vor fi plasate pe 
piaţa muncii.

Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-
Napoca este partener al proiectului „Reconstrucţia 
statutului femeii: de la discriminare la formare/dez-
voltare profesională şi egalitate de şanse”, alături de 
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (solici-
tant), Universitatea de Vest din Timişoara, 
Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, 
Direcţia de Asistenţă Comunitară din Iaşi şi Direcţia 
de Asistenţă Comunitară din Timişoara, precum şi în 
proiectul „Rolul dialogului social în dezvoltarea in-
cluziunii sociale active” (derulat de Asociaţia CRIES 
Timişoara) care a permis o cercetare care va sta la 
baza elaborării viitoarei strategii de dezvoltare a servi-
ciilor sociale pentru municipiul Cluj-Napoca. 

Creşterea numărului 
de locuri de parcare

Transportul în comun, 
prioritate în programul de investiții

Un nou parking pe str. Negoiu

Noi locuri de parcare

Noi locuințe sociale pe str. Iuliu Coroianu
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În ceea ce priveşte proiectele sociale cu finanţare 
europeană, se află în faza de achiziţie publică proiec-
tul Centrului Multifuncţional de Servicii Sociale 
Integrate - „Ţara Minunilor” şi s-a semnat contractul 
de finanţare pentru Centrul Multifuncţional de 
Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice 
nr. 1, urmând să intre în faza de achiziţie publică. De 
asemenea, se află în evaluare proiectul Centrului 
Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru 
Persoane Vârstnice nr. 2, contractul de finanţare ur-
mând să se semneze în această vară.

În această perioadă au fost elaborate şi depuse 
spre finanţare europeană trei proiecte vizând desegre-
garea şi incluziunea socială a grupurilor defavorizate 
la nivelul Zonei Metropolitane, cu focalizare asupra 
comunităţii de romi de la Pata Rât. 

De asemenea, au fost susţinute financiar 55 de 
proiecte cu profil social desfăşurate de 20 de asociaţii 
sau fundaţii. 

Am continuat două proiecte de suflet, premierea 
clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie, re-
spectiv a celor care au ajuns la venerabila vârstă de 
100 de ani. 

Societatea românească este datoare să mulţu-
mească generaţiei părinţilor şi profesorilor noştri, 
pentru eforturile şi sacrificiile pe care le-au fãcut pen-
tru noi. Avem grijă de persoanele în vârstă din oraşul 
nostru şi încercăm să le facem viaţa mai frumoasă. 

Ne-am îndreptat în continuare atenţia şi asupra 
campaniilor împotriva drogurilor. De-a lungul aces-
tui an au fost organizate o serie de acţiuni de informa-
re şi prevenire, printre care Ziua internaţională a 
prevenirii consumului de droguri, un seminar de in-
struire privind consumul de etnobotanice la adoles-
cenţi pentru psihologii şcolari, o instruire privind 
ONG-urile care au competenţă în a lucra cu tinerii şi 
trei campanii de prevenire a consumului de droguri 
în şcoli (în parteneriat cu Asociaţia „Preventis”, inclu-
siv lansarea site-ului www.supradozadeadevar.ro). 

A continuat şi parteneriatul cu Universitatea de 
Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” prin care se 
asigură servicii gratuite de medicină dentară pentru 
persoanele cu venituri reduse.

Pentru anii viitori, municipalitatea şi-a propus să 
sprijine înfiinţarea unui laborator de radiologie sto-
matologică unde elevii, studenţii şi persoanele cu ve-
nituri reduse să aibă acces în mod gratuit. 

Primăria a continuat să sprijine activitatea 
Spitalului Municipal „Clujana”, dar şi celelalte spitale 
clujene pentru a consolida poziţia municipiului Cluj-
Napoca drept centru medical european. Proiectul 
privind modernizarea şi echiparea ambulatorului 
Spitalului Municipal din fonduri europene se află în 
faza de evaluare a proiectului tehnic şi urmează să 
semnăm contractul de finanţare în câteva luni. De 
asemenea, pe lângă Spitalul „Clujana”, la propunerea 
primarului, anul acesta vor fi sprijinite cu fonduri de 
la bugetul local alte 9 instituţii medicale: Spitalul 
Judeţean de Urgenţă, Spitalul de Urgenţă pentru 
Copii, Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă”, Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase, Spitalul Clinic de 
Recuperare, Institutul de Gastroentorologie, Institutul 
Inimii „Nicolae Stăncioiu”, Institutul de Urologie şi 
Transplant Renal, Universitatea de Medicină şi 
Farmacie).

Pe lângă cele cinci pieţe pe care le administrează 
(Flora, Zorilor, Grigorescu, IRA şi Hermes), Primăria 
a organizat pieţe volante în cartiere, la care au partici-
pat peste o sută de producători. Lunile septembrie şi 
octombrie au reprezentat „vârful” acestor pieţe, cu 
aproximativ 8.000 de clienţi şi 40 de tone de produse 
vândute în fiecare din aceste două luni. În total, prin 
intermediul pieţelor volante s-au vândut aproximativ 
150 de tone de produse, direct de la producători.

La sfârşitul lunii septembrie, pe platoul Sălii 
Sporturilor s-a desfăşurat Ziua Recoltei, la care au 
participat nu doar producători agricoli, ci şi meşteri 
populari şi ansambluri folclorice din diferite zone ale 
judeţului Cluj, evenimentul înregistrând un real suc-
ces printre clujenii de toate vârstele.

Amintim că în toate pieţele administrate de mu-
nicipalitate funcţionează regulamentul conform că-
ruia comercianţii nu pot depăşi dublul preţurilor de 
referinţă (afişate pe tabelele din incinta pieţei), care 
sunt comunicate zilnic de către Centrul Agro 
Transilvania - piaţa de gros din Dezmir. De asemenea, 
mărfurile sunt marcate în funcţie de provenienţă: 
produs românesc, respectiv produs de import. Astfel, 
încercăm să eliminăm specula şi să le oferim clujeni-
lor produse de calitate, la preţuri corecte, în pieţele 
administrate de municipalitate. 

Proiecte sociale prioritare Proiecte pentru o viață sănătoasă

Țara Minunilor

Tratamente gratuite  
pentru cei cu venituri reduse

Dotări moderne la Spitalul Clujana

Piețe volante în cartiere
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Proiecte multianuale continuate şi aflate în derulare Proiecte multianuale continuate şi aflate în derulare

În ultimul an, la nivelul Poliţiei locale a continuat 
implementarea unui management al siguranţei şi or-
dinii publice, pe toate paliere de acţiune prevăzute de 
lege. Poliţia locală a verificat şi a soluţionat peste 
28.000 de sesizări. 

Au fost efectuate 132.000 verificări tematice pri-
vind ordinea şi liniştea publică şi au fost asigurate mă-
surile de ordine cu ocazia a peste 300 de manifestaţii 
publice (sportive, cultural-artistice, religioase) care au 
avut loc pe toată raza municipiului.

Sesizările au fost soluţionate în mare parte prin 
verificări la faţa locului, la persone fizice, sau după caz 
la unităţi de alimentaţie publică (baruri, cluburi, cafe-
nele, etc.) şi agenţi economici poluatori. În urma veri-
ficărilor, în cele mai multe cazuri s-au întocmit 
procese-verbale de contravenţie, o parte din sesizări 
au fost soluţionate pe cale amiabilă, iar o parte nu si-
au mai regăsit obiectul sesizării, deoarece până la de-
plasarea echipei de intervenţie situaţia era remediate. 
Astfel, au fost întocmite 27.198 procese-verbale de 
contravenţie au fost întocmite în valorare de 
5.237.725,00 lei 

În privinţa verificării şi identificării probelemelor 
la aspectul şi siguranţa imobilelor,  au fost verificare 
1.014 faţade deteriorate a imobilelor aflate în zona de 
protecţie a monumentelor istorice, din care un număr 
de 114 imobile urmează a intra în programul multia-
nual, în vederea îmbunătăţirii calităţii arhitecturale. 

Au fost efectuate 1.442 verificări privind activita-
tea de comerţ stradal, comerţ ambulant, comerţ în 
pieţe şi comerţ desfăşurat de agenţii economici pe 
raza municipiului, 230 verificări privind activitatea de 
taximetrie ( atât pe timp de noapte  cât şi pe timp de 
zi) şi 214 verificări privind respectarea prevederilor 
legale de către Asociaţiile de Proprietari/Locatari. 

Poliţia locală Cluj-Napoca a efectuat 129 acţiuni 
pentru combaterea comerţului ilegal cu obiecte piro-
tehnice, acţiuni de combatere a absenteismului şcolar, 
acţiuni desfăşurate pentru descurajarea activităţii de 
transport public ilegal de persoane şi acţiuni de veri-
ficare la activitatea de îmbarcare-debarcare călători. 

Pentru asigurarea măsurilor de ordine în zona 
unităţilor de învăţământ, în baza unui protocol înche-
iat între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, 
Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Cluj, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, Gruparea de 
Jandarmi Mobilă Cluj-Napoca şi Primăria munici-
piului, Direcţia Poliţia Locală are în grijă un număr de 
22 unităţi de învăţământ preuniversitar, 18 şcoli şi 4 
grădiniţe.

Printre proiectele municipalităţii realizate cu fon-
duri europene nerambursabile se numără şi două 
proiecte care vizează dezvoltarea economică. 

Centrul regional de excelenţă pentru industrii 
creative (cunoscut în presă şi sub numele de „Buftea 
de Cluj”) a intrat în faza de execuţie. Centrul pentru 
Industrii Creative va oferi companiilor oportunitatea 
de a-şi desfăşura activitatea într-o structură unică la 
nivel regional datorită complexităţii şi diversităţii fa-
cilităţilor şi serviciilor. Centrul va oferi servicii inte-
grate pentru afaceri, servicii de asistenţă gratuită (de 
tip help desk) cu ajutorul personalului structurii de 
sprijinire a afacerilor în următoarele domenii: consul-
tanţă şi servicii IT, consultanţă juridică, financiară, în 
domeniul investiţiilor, în marketing şi vânzări. 
Proiectarea întregii structuri este una dinamică, fiind 
creată pe o bază participativă, răspunzând astfel ne-
voilor reale ale potenţialilor clienţi în termeni de am-
plasare, funcţiuni, suprafeţe, servicii, parcări, dotare şi 
echipare. Avem în vedere producerea unui efect de 
cluster care va permite creşterea competitivităţii com-
paniilor găzduite prin schimbul de informaţii, facilitarea 
parteneriatelor de afaceri, economii realizate prin uti-
lizarea în comun a unor spaţii şi echipamente. 

Centrul T.E.A.M. - ZMC (Tehnologie, Evoluţie, 
Antreprenoriat, Microîntreprinderi - Zona Metro-
politană Cluj) de sprijinire a afacerilor se încadrează 
în categoria proiectelor vizând dezvoltarea durabilă a 
mediului de afaceri şi vizează realizarea unei infras-
tructuri corespunzătoare, 100.000 mp teren amenajat, 
din care 1000 ml drumuri acces cu utilităţi aferente, 
un centru de sprijinire a afacerilor şi dotări (spaţiile 
de microproducţie se vor realiza din module de tip 
hală, prevăzute cu un sistem de compartimentare fle-
xibil din pereţi/panouri mobile în aşa fel încât com-
partimentările să poată fi adaptate necesităţilor; 
fiecare modul va fi dotat cu o macara tip pod rulant), 
o suprafaţă construită de 488 mp, o suprafaţă utilă 
(S+P+2E) de 1952 mp. Scopul investiţiei este dezvol-
tarea unui parc logistic industrial care să permită dez-
voltarea antreprenorilor şi facilitarea transferului 
tehnologic între sectoarele de business şi mediul aca-
demic. Contractul de finanţare a fost semnat în aceas-
tă primăvară şi proiectul se află în faza de achiziţie 
publică. 

Ordine şi siguranță publică Proiecte economice cu bani europeni

Noi dotări pentru Poliția Locală

Noi dotări pentru Poliția Locală

Centrul Regional pentru Industrii Creative
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Proiecte noi Proiecte noi

Proiectul „Cluj-Napoca 2021 - Capitală Culturală 
Europeană” s-a aflat în mod constant pe agenda 
Primăriei, administraţia locală sprijinind demersurile 
societăţii civile pentru candidatura oraşului la acest 
prestigios titlu. În acest scop, reprezentanţi ai primă-
riei au participat la evenimente desfăşurate la Berlin şi 
Budapesta şi au sprijinit organizarea conferinţei inter-
naţionale „Capitale Culturale Europene 2020+. 
Etapele călătoriei” la Centrul de cultură urbană 
Casino.

Marile evenimente culturale ale Clujului - care se 
constituie în veritabile simboluri ale oraşului - TIFF, 
Comedy Cluj, Toamna muzicală clujeană, Interferenţe 
şi altele beneficiază de finanţare diferențiată de la bu-
getul local, în urma modificării regulamentului de 
alocare a fondurilor.

De asemenea, municipalitatea clujeană a pregătit 
evenimente destinate turiştilor şi clujenilor în egală 
măsură, proiecte care să-i scoată la plimbare prin 
oraş, la o şuetă în aer liber, cu prietenii sau la diverse 
competiţii împreună cu familia. Proiectele care s-au 
bucurat de cel mai mare succes la public au fost „Cluj 
City Break” (iulie şi august, centrul este închis circula-
ţiei rutiere şi se dinamizează prin organizarea de con-
certe, teatru de stradă, jocuri sportive, evenimente 
pentru copii), Serile de vară clujene (august, Piaţa 
Muzeului, concerte live de zeci de artişti clujeni, aco-
perind o varietate mare de stiluri muzicale, mini-spec-
tacole de teatru, demonstraţii de dans, proiecţii de 
filme), Săptămâna Europeană a Mobilităţii (16-22 
septembrie), târgul de Crăciun (decembrie), Zilele 
municipiului Cluj-Napoca (mai).

A continuat implementarea proiectului cu finan-
ţare europeană „La pas prin oraşul comoară, Cluj-
Napoca”, care presupune realizarea de materiale 
tipărite de promovare turistică - pliante şi broşuri bi-
lingve (română-engleză, franceză, germană, maghia-
ră, italiană), inserţia unor pagini publicitare în reviste 
de specialitate, promovare online, publicitate outdoor 
în principalele oraşe ale României, difuzare spoturi 
TV.

Turiştii au la dispoziţie pliante şi broşuri informa-
tive în mai multe limbi de circulaţie internaţională, 
harta turistică a municipiului şi harta centrului isto-
ric, precum şi acces gratuit la internet şi la baza de 
date turistice cu hotelurile şi pensiunile din oraş, re-
staurante, cluburi, cafenele, agenţii de turism etc.

Proiectele oraşului nostru pornesc de la nevoile 
cetăţenilor şi se pot realiza doar având un dialog per-
manent cu aceştia. 

Transparenţa şi consultarea în luarea deciziilor 
sunt principiile care ne ghidează şi astăzi Clujul este 
oraşul care generează cel mai ridicat nivel de dezbate-
re publică pentru orice proiect având impact în viaţa 
comunităţii. Astăzi, clujenii pot să îşi facă auzită vo-
cea şi să primească răspuns atât prin intermediul 
unor site-uri specializate în petiţii şi sesizări, cât şi în 
mod direct prin dezbaterile publice periodice privind 
marile proiecte ale oraşului. 

Municipalitatea a organizat o serie de dezbateri 
publice pe următoarele teme: bugetul pe anul 2012 
(mai multe dezbateri), pietonalizarea zonei 
Kogălniceanu, noul Plan Urbanistic General (PUG-
ul este în faza de finalizare a obţinerii avizelor; am 
preluat şi am ţinut cont de toate cererile cetăţenilor 
legate de noul PUG; am cerut proiectanţilor proteja-
rea spaţiilor verzi din intravilan şi fluidizarea traficu-
lui prin soluţii de tramă stradală), noul regulament 
pentru cimitire.

Un alt proiect cu finanţare europeană implemen-
tat de municipalitate este „Sistemul informatic inte-
grat pentru servicii online oferite în municipiul 
Cluj-Napoca”, care a urmărit creşterea eficienţei servi-
ciilor administrative electronice oferite de primărie 
cetăţenilor oraşului şi realizarea unui sistem informa-
tic integrat care să sprijine activităţile tuturor departa-
mentelor Primăriei. 

Clujenii au la dispoziţie online plata taxelor şi im-
pozitelor locale, plata amenzilor, plata şi eliberarea 
autorizaţiilor de liberă trecere şi programarea online a 
orei şi datei căsătoriei civile cu serviciul „căsătorii 
online”. 

Prin intermediul Centrului de informare pentru 
cetăţeni au fost eliberate peste 11.000 de documentaţii 
(certificate de urbanism, prelungiri certificate de ur-
banism, autorizaţii de construire/desfiinţare, prelun-
giri autorizaţii de construire/desfiinţare, certificate de 
atestare a edificării construcţiei, avize de comisie de 
urbanism, dovezi de luare în folosinţă, avize siguranţa 
circulaţiei, autorizaţii de liberă trecere, autorizaţii de 
spargere, certificate de înregistrare mopede şi utilaje, 
avize pentru organizări de şantier, acorduri de 
funcţionare).

Transparenţă totală în contractele de achiziţie directă
Începând din 1 august 2013 Primăria municipiului Cluj-Napoca va publica pe o secţiune dedicată de pe site-ul oficial, 

www.primariaclujnapoca.ro pentru cererile de oferte privind contractele de cumpărare directă. Astfel, fiecare solicitare va fi 
publicată, oferind posibilitatea tuturor celor interesaţi de a depune oferte. „Am luat această decizie după ce Guvernul a 
crescut limita legală pentru contractele care se pot încheia fără licitaţie, de la 15.000 de euro la 30.000 pentru achiziţiile de 
servicii şi produse şi la 100.000 pentru achiziţiile de lucrări. Consider această decizie ca fiind neoportună în contextul 
economic dat şi, pentru a da un exemplu pe care mă aştept să îl urmeze şi Guvernul României şi alte instituţii publice locale, 
pentru că numai aşa contribuabilul poate avea în mod real un control pe modul în care se cheltuie banul public”, a explicat 
primarul Emil Boc.

De la publicarea pe site a cererii de oferte acestea pot fi depuse în maximum 3 zile - pentru achiziţiile de servicii şi 
produse, respectiv în maximum 7 zile pentru achizițiile de lucări. În cazul în care nu se depun oferte la cereri, pasul următor 
este solicitarea unor oferte din catalogul SEAP, iar în situaţia în care nu există tipul de produs sau serviciu în acest instrument 
public de achiziţii se va trece la etapa de cerere a minim 3 oferte, urmând ca atribuirea să se facă public, după criteriul 
achiziţiei, cel mai scăzut preţ sau oferta cea mai avantajoasă. 

Capitală Europeană a Culturii
Transparență şi consultare  

în luarea deciziilor pentru oraş

Noi materiale de promovare a orașului
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Proiecte noi Proiecte noi

În ceea ce priveşte noile unităţi pentru preşcolari, 
este în faza de proiectare modernizarea şi reconversia 
clădirii de pe str. Moţilor nr. 58 în grădiniţă şi creşă, 
cu un total de peste 220 de locuri. De asemenea, vom 
amenaja o creşă nouă pe strada Septimiu Albini nr. 
91, cu alte 80 de locuri. 

În acest moment, este în faza de licitaţie publică 
proiectul amenajării a trei laboratorare pentru 
Colegiul Tehnic „Ana Aslan”, respectiv este în pregă-
tire documentaţia pentru consolidarea clădirii de pe 
strada Memorandumului nr. 22 şi amenajarea ca spa-
ţiu de învăţământ şi documentaţia pentru moderni-
zarea sistemului de încălzire pentru 5 şcoli şi 3 
grădiniţe.

Extinderea şi amenajarea spaţiilor verzi şi a unor 
locuri de petrecere a timpului liber pentru toate vâr-
stele reprezintă una dintre priorităţile municipalităţii. 
Astfel, am amenajat o zonă pentru picnic pe Valea 
Gârbăului, apreciată din plin de clujenii iubitori de 
iarbă verde în perioada călduroasă a anului.

Primăria Cluj-Napoca va realiza un nou complex 
sportiv şi de agrement în cartierul Gheorgheni, pe 
strada Alexandru Vaida Voievod f.n. (zona fostului 
cartodrom). Un nou complex în care clujenii să poată 
juca fotbal, baschet, volei, tenis, să se poată bucura de 
un nou skatepark, o pistă pentru jogging, un perete 
de escaladări sau de un nou parc pentru plimbări. Pe 
o suprafaţă de 9,4 hectare se vor realiza terenuri pen-
tru practicarea diverselor discipline sportive, se vor 
amenaja spaţii verzi, construcţii uşoare pentru sport 
şi spaţii auxiliare. De asemenea, se va amenaja o zona 
de picnic şi o parcare. În prezent, proiectul este în faza 
de proiectare, urmând să fie dat în folosinţă în 2014.

De asemenea, am decis în Comisia de Circulaţie 
să închidem definitiv circulaţia în zona lacului din 
Gheorgheni, de lângă Iulius Mall. Spaţiul va fi redat 
pietonilor, celor care doresc să facă sport sau să se 
plimbe în linişte într-o zonă frumoasă a oraşului.

În toamna anului trecut, am lansat proiectul 
„Adoptă un spaţiu verde!”, prin care companiile cluje-
ne care doresc să se implice în înfrumuseţarea oraşu-
lui pot să ia în grijă, pentru o perioadă de 3 ani, un 
spaţiu verde de pe domeniul public. Aceste companii, 
prin implicarea atât financiară cât şi creativă, adaugă 
un plus de valoare acestor spaţii, în schimbul unei re-
cunoaşteri publice, uniforme şi transparente. Până în 
prezent, 14 companii au realizat în totalitate sau par-
ţial lucrările de plantare pe spaţiile verzi „adoptate”.

Îmbunătăţirea transportului în comun în Cluj-
Napoca, după modelul marilor oraşe europene, re-
prezintă un obiectiv important al municipalităţii.

Astfel, am decis împreună cu R.A.T.U.C. ca în 
2013 să achiziţionăm zece noi troleibuze în munici-
piul Cluj-Napoca, înlocuindu-le pe cele vechi şi ofe-
rind clujenilor un confort sporit la călătoriile cu 
transportul în comun. Dotările noilor troleibuze sunt 
la standarde europene, vor avea sisteme moderne de 
climatizare (încălzire, răcire, aer condiţionat, ventila-
ţie), afişaj cu leduri, echipament pentru comunicare 
prin GPS compatibil cu cel existent al RATUC, came-
re de luat vederi şi stocare a imaginilor - pentru a li-
mita actele de vandalism şi a preveni fenomenele 
nedorite, contribuind astfel la creşterea siguranţei că-
lătorilor. Clujenii vor putea beneficia de ele începând 
din acest an.

În cadrul programului de cooperare româno-el-
veţian, Primăria a depus o cerere de finanţare pentru 
achiziţia de autobuze electrice, care vor asigura un 
transport în comun silenţios, ultramodern, nepolu-
ant şi eficient economic. Proiectul se află în evaluare 
la partea elveţiană.

De asemenea, am realizat o asociere cu comunele 
Apahida, Baciu, Chinteni, Ciurila şi Floreşti, pentru a 
extinde în viitor transportul în comun în zona 
metropolitană.

În cadrul lucrărilor de reabilitare şi modernizare a 
străzilor s-a început lucrul la o serie de obiective im-
portante, printre care: Măceşului, Mihai Românul, 
Donath sau Scorţarilor şi urmează să intre în moder-
nizare străzile Putna, Clăbucet, Baba Novac, David 
Prodan, sensul giratoriu 7 străzi şi altele.

Creşterea calității vieții
Pregătiri pentru  

transport metropolitan

Noi locuri de agrement

Programul "Adoptă un spațiu verde"

Demersuri pentru extinderea transportului

Troleibuze electrice noi
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Proiecte noi Proiecte noi

Am reuşit deja să depunem spre finanţare proiec-
te în valoare de peste 100% din valoarea alocată polu-
lui de creştere Cluj-Napoca, dar întrucât prin licitaţiile 
pe care le derulează Primăria realizează economii faţă 
de sumele estimate, am pregătit alte proiecte care ur-
mează să fie depuse în acest an pe segmentul alocat 
polilor de creştere. Este vorba despre două noi proiec-
te de infrastructură vizând reabilitarea străzii Făget şi 
respectiv realizarea infrastructurii rutiere în zona 
Lomb.

Am iniţiat un nou proiect de Hotărâre de Consiliu 
Local, care ne-a permis să avansăm semnificativ cu 
introducerea cablurilor de telecomunicaţii în reţeaua 
subterană. Practic, am stabilit o procedură de degaja-
re a domeniul public. Primele 10 străzi pe care se va 
interveni începând din luna iulie sunt: Odobeşti, 
Oaşului, Muncii, Izlazului, Liviu Rebreanu Heltai 
Gaspar, Septimiu Albini, Fântânele, Aleea Gârbău şi 
Calea Baciului.

Primăria a propus reabilitarea întregii Pieţe Mihai 
Viteazul, inclusiv a statuii domnitorului. Pentru reali-
zarea acestui important obiectiv, colaborăm cu 
Ordinul Arhitecţilor din România şi cu Filiala 
Transilvania a Ordinului. Prin acest parteneriat do-
rim să creăm un cadru pentru concursuri care să reu-
nească administraţia publică şi asociaţiile profesionale 
pentru găsirea celor mai bune soluţii pentru dezvolta-
rea urbană de care oraşul nostru are nevoie.

În anul 2013, Primăria a demarat un program de 
refacere a podurilor din oraş. Primele trei poduri care 
vor intra în reabilitare sunt: podul Traian, podul 
Garibaldi şi pasarela pietonală de pe Someş care face 
legătura între cartierele Grigorescu şi Plopilor.

De asemenea, am făcut primii paşi în proiectul 
pentru racordarea şi reabilitarea pasajelor subterane 
din zona Gării.

Între proiectele pe termen mediu şi lung pe care le 
avem în vedere se numără realizarea unei legături cu 
Floreştiul care să descongestioneze traficul pe DN1 şi 
realizarea centurii de sud a municipiului, de la nodul 
N pe Calea Turzii-Borhanci şi ajungând la Selgros. 
Am pus în dezbatere publică proiectul centurii de sud 
care urmează să scoată traficul din zona centrală a 
oraşului, permiţând conexiunea cu celelalte cartiere şi 
dându-ne posibilitatea să realizăm şi din perspectiva 
mediului, un centru al oraşului mai puţin poluat. 

Numărul străzilor incluse în programul de desză-
pezire a crescut în această iarnă de la 640 la 667 şi s-a 
păstrat sistemul celor trei grade de urgenţă. Pe toată 
perioada de iarnă 2012-2013, la Primăria municipiu-
lui Cluj-Napoca a funcţionat dispeceratul de deszăpe-
zire 24 de ore din 24.

Creşterea eficienţei energetice reprezintă un 
obiectiv prioritar al municipalităţii. În această perioa-
dă am realizat pregătirea unor proiecte de reabilitare 
termică a blocurilor din fonduri europene, fiind deja 
depuse cereri de finanţare pentru 34 de blocuri cu 
1210 apartamente, cereri pentru alte 10 blocuri fiind 
în pregătire.

De asemenea, în cadrul Programului de 
Cooperare Elveţiano - Român, am elaborat şi propus 
un proiect privind creşterea eficienţei energetice pen-
tru două licee clujene („George Coşbuc” şi „Sigismund 
Toduţă”), planul de acţiune cuprinzând atât partea de 
reabilitare termică, cât şi introducerea unor sisteme 
de iluminat şi ventilaţie moderne şi ecologice. 

O față nouă pentru oraşul nostru
Eficiență energetică  

şi drumuri ocolitoare

Introducerea cablurilor în subteran
Reabilitarea Pieței Mihai Viteazu
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Proiecte noi Proiecte noi

Primăria Cluj-Napoca a găsit resurse să repare 
nedreptatea creată categoriilor defavorizate care au 
rămas fără anumite alimente de bază, după ce progra-
mul european de furnizare de alimente pentru cate-
goriile vulnerabile s-a blocat prin intrarea în 
insolvenţă a firmelor care trebuiau să distribuie aceste 
alimente, iar celelalte autorităţi nu au venit cu soluţii 
la această situaţie neprevăzută. Noi am aprobat un 
proiect care asigură accesul echitabil al tuturor celor 
în nevoie la alimente de bază plătite din bugetul local. 
(detalii în pagina 34)

Pentru o dezvoltare economică sustenabilă, 
Primăria promovează o nouă politică publică ce vi-
zează sprijinirea întreprinzătorilor şi a persoanele fi-
zice din oraş care au probleme în achitarea restanţelor 
la taxe şi impozite. Astfel, firmele şi ONG-urile îşi pot 
continua activitatea, iar persoanele fizice au un sprijin 
real în aceste timpuri dificile.

Principiul de bază: persoanele fizice si juridice 
care îşi achită datoria principală faţă de bugetul local 
sunt scutite de la plata penalizărilor de întârziere. 
Hotărârile de Consiliu local adoptate în această pri-
măvară permit scutirea de la plata penalizărilor pen-
tru firme şi persoane fizice, respectând reglementările 
europene şi ne vor permite să încasăm mai mulţi bani 
la bugetul local care vor putea fi utilizaţi în beneficiul 
clujenilor.

Un alt proiect important demarat în această peri-
oadă vizează Strategia municipiului pentru anii 2014-
2020. Partenerii noştri de la Michigan State University, 
din East Lansing - oraş înfrăţit cu Cluj-Napoca, pre-
cum şi echipa de specialişti de la Facultatea de Ştiințe 
Politice Administrative şi ale Comunicării, 
Universitatea „Babeş-Bolyai”, au acceptat să ne ajute 
să dezvoltăm strategia pentru perioada 2014-2020.

În luna ianuarie 2013, Primăria Municipiului 
Cluj-Napoca a demarat primul proces participativ de 
mare scală în cadrul unei administraţii publice locale 
din România - bugetarea participativă. În esenţă, pro-
punem un dialog continuu între administraţie şi cetă-
ţeni, în care cetăţenii vin cu probleme, stabilesc 
priorităţi şi găsesc soluţii împreună cu autorităţile.

În acest an a crescut cu 50% suma alocată pentru 
finanţarea evenimentelor culturale şi a fost imple-
mentat un sistem de alocare îmbunătăţit. Prima etapă 
a implicat selectarea proiectelor multianuale, de mare 
anvergură, desfăşurate în parteneriat cu Primăria 
Cluj-Napoca. Etapa a doua a presupus împărţirea pe 
domenii a sumei rămase, astfel: ONG-uri studenţeşti 
şi de tineret; Reviste de cultură; Unităţi de cultură şi 
de învăţământ; Evenimente culturale. Pentru prima 
dată, în acest an s-a publicat lista completă a tuturor 
proiectelor depuse, inclusiv sumele solicitate. La final, 
fiecare proiect a avut un punctaj care a fost public, în 
funcţie de care s-au alocat finanţările. 

De sprijinul municipalităţii au avut parte nu mai 
puţin de 127 de proiecte propuse de instituţii cultura-
le, de organizaţii nonguvernamentale, de universităţi 
sau de asociaţii studenţeşti.

Programe în sprijinul cetățenilor Strategie pentru viitor

La Cluj-Napoca există un important cluster 
profesional, Cluj IT, care cu ajutorul instituţiilor 
locale încearcă să creioneze viitorul economic al 
oraşului, proiect în care Primăria este partener. Alimente pentru categoriile defavorizate

Scutiri la plata penalităților

Echipa de lucru la strategia orașului
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De asemenea, Primăria a demarat procesul de re-
abilitare a cinematografului „Dacia” din Mănăştur, 
care va fi redat comunităţii în anul 2014.

Administraţia locală clujeană este la deschisă ori-
cărui parteneriat cultural, fapt atestat prin numărul 
extrem de ridicat de evenimente de marcă care se or-
ganizează la 

Cluj-Napoca, oraşul putând fi numit în mod real 
oraşul festivalurilor. Pe lângă manifestările de tradiţie, 
anul 2013 a adus şi o serie de noi festivaluri: Jazz in 
the Park, Colours of Cluj sau Festivalul de Carte 
Transilvania. 

În anul 2013, sunt sprijinite 43 de cluburi şi asoci-
aţii sportive clujene, fondurile alocate de la bugetul 
local crescând cu aproximativ 25% faţă de anul 
anterior. 

Primăria a încheiat un acord de colaborare prin 
care Federaţiei SHARE Cluj-Napoca, alcătuită din câ-
teva zeci de asociaţii studenţeşti şi de tineret clujene, i 
s-a încredinţat pregătirea Capitalei Europene a 
Tineretului 2015. Acesta este un proiect al tinerilor, 
iar Primăria şi Consiliul local au un rol important şi 
asigură condiţii optime pentru dezvoltarea acestui 
proiect, care va pune Clujul pe harta turistică a tineri-
lor din toată lumea.

În pregătirea anului 2015 şi ca parte a demersuri-
lor pentru candidatura oraşului la titlul de Capitală 
Culturală Europeană în anul 2021, Primăria a iniţiat 
cel mai important proiect multianual de înfrumuseţa-
re a oraşului (2013-2018): refaţadizarea clădirilor din 
centrul municipiului. 

Centrul Clujului are clădiri impresionante din 
punct de vedere arhitectonic, care merită puse în va-
loare cu adevărat, atât pentru locuitorii oraşului, cât şi 
pentru turişti. 956 de clădiri vor fi cuprinse în proiect, 
primele care urmează să intre în reabilitare fiind 101 
clădiri din centrul istoric. Primăria va suporta 20% 
din contravaloarea lucrărilor. Pentru proprietarii care 
nu îşi permit să plătească deodată cei 80% care le re-
vin, Primăria îi va împrumuta cu rambursare în ter-
men de 10 ani. Procesul implică identificarea 
proprietarilor şi un dialog cu aceştia pentru a-şi asu-
ma costurile de reabilitare aşa cum prevede legea. 
Lucrurile nu se pot rezolva peste noapte, fără a ţine 
cont de problemele reale ale oamenilor. 

Proiecte noi Proiecte noi

Evenimente culturale şi sportive Revitalizarea zonei centrale

În numele tuturor angajaţilor municipalităţii, vă mulţumesc că ne-aţi acordat încredere şi că ne-aţi ajutat ca, împreună, să 
facem din Cluj-Napoca un loc plăcut în care să trăieşti, să munceşti sau să studiezi, un centru regional al inovaţiei, un 
oraş cu autorităţi locale responsabile şi deschise şi cu cetăţeni activi şi implicaţi.

Anul viitor vom continua să muncim împreună în beneficiul locuitorilor oraşului din inima Transilvaniei, 
Cluj-Napoca.

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca

Refațadizarea Centrului istoric
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Începând cu a doua parte a anului, pes-
te 22.000 de clujeni beneficiari de ajutor 
social, persoane cu handicap grav şi accen-
tuat, persoane vârstnice şi din alte categorii 
de persoane beneficiare de servicii sociale, 
aflate în evidenţele serviciilor de specialita-
te ale Direcţiei de Asistenţă Socială şi 
Medicală sunt invitate să ridice din cele 8 
centre de distribuţie deschise în munici-
piul Cluj-Napoca. 

Distribuirea acestor ajutoare alimenta-
re se va face de două ori pe an. Întocmirea 
listelor cu categoriile de beneficiari se face 
cu sprijinul Casei Judeţene de Pensii Cluj,  
Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de 
Muncă Cluj şi Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Cluj. Încadrarea în una din categoriile de 
persoane defavorizate se face în baza do-
cumentelor prevăzute de HG nr. 600/2009, 
modificată şi completată de HG nr. 
950/2012.

Un pachet conţine 7 produse alimentare: 
1l ulei, 1kg făină de grâu, 1 kg orez, 1 kg 
zahăr, 1 conservă carne de porc, 1 conser-
vă carne de vită, 1 pateu porc. 

De la persoanele fizice s-au colectat 
30.207.110 de lei. Cea mai mare sumă, în 
valoare de 19.346.654 lei a fost achitată de 
clujeni pentru impozitul pe clădiri. 
Contravaloarea impozitului încasat pe au-
tovehicule a fost de 8.470.452 lei, iar cel 
aferent terenurilor a fost de 2.390.004 lei. 

În ceea ce priveşte persoanele juridice, 
suma colectată ca impozit de la acestea a 
fost în valoare de 38.839.788 lei. Cei mai 
mulţi bani s-au încasat de pe impozitul pe 
clădiri, în sumă de 29.172.961 lei. Alți 
5.723.444 lei au reprezentat contavaloarea 
impozitului pe autovehicule, iar 1.583.222 
au fost colectaţi din plata impozitului pe 
terenurile firmelor.

Din iulie 2012 şi până la sfârşitul lunii 
iunie 2013, clujenii au efectuat 3.577 de 
tranzacţii on line pentru plata impozitelor 
şi taxelor locale, iar valoarea acestora s-a 
ridicat la suma de 2.372.131 lei. 

În ceea ce priveşte scutirile de la plata 
majorărilor de întârziere şi penalităţilor 
aferente obligaţiilor bugetare, conform 
HCL nr 265/2013, au fost înregistrate 211 
cereri din partea clujenilor. Primăria Cluj-
Napoca a încasat suma de 83.148 de lei de 
la aceste persoane.

Peste 70 de milioane de lei încasate 
 din taxele şi impozitele locale

Totalul impozitelor plătite din 1 iulie 2012 până în 1 iulie 2013 la bugetul local  
se ridică la 71.419.029 de lei. 

Începe distribuţia din programul 
„Alimente”  

Numărul de persoane înscrise pe liste din fiecare punct de distribuţie
Clubul pensionarilor Mănăştur, str. Arinilor nr 11 6225 persoane
Clubul pensionarilor Horea, str. Horea nr.108 2832 persoane 
Clubul pensionarilor Grigorescu, str. Mirăslău nr. 4 1953 persoane
Clubul pensionarilor Zorilor, str. Luis Pasteur nr. 77 1630 persoane
Clubul pensionarilor Someşeni, str. Traian Vuia nr. 41 1205 persoane
Primăria de cartier Gheorgheni, str. Băişoara nr. 4A 3164 persoane
Primăria de cartier Iris, str. Piața Liebcknecht nr.7-8 1864 persoane 
                   Total   22796 persoane

Orar de distribuție 08:30 – 15:30

Informaţii suplimentare 
Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală  Tel: 0264-56.30.50

 

Situaţia plăţilor taxelor şi impozitelor achitate de clujeni în ultimul an este următoarea:
Persoane fizice  iulie 2012-iulie 2013 2012 ianuarie - iulie 2013
 Teren 2.390.004 lei 2.554.396 lei 2.360.488 lei
 Clădiri  19.346.654 lei  18.138.382 lei 17.228.556 lei
 Auto  8.470.452 lei  30.351.943 lei 7.361.358 lei

Persoane juridice  iulie 2012-iulie 2013 2012 ianuarie - iulie 2013
 Teren 1.583.222 lei 1.959.154 lei 1.531.811 lei
 Clădiri  29.172.961 lei 37.959.609 lei 28.679.050 lei
 Auto  5.723.444 lei 7.910.808 lei 5.299.460 lei

Categoriile de beneficiari:

1.  pensionari (toate categoriile) 
cu pensii până la 600 lei

2.  şomeri indemnizați şi nein-
demnizați (aflați în evidențele 
AJOFM)

3.  persoanele încadrate în grad 
de handicap grav şi accentuat

4.  revoluționari, eroi, martiri, 
refugiați, văduve, invalizi de 
război

5.  beneficiari de ajutor social

Programul Alimente
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziţia ofi cială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Primăria municipiului Cluj-Napoca
Strada Moților, nr. 3, Cluj-Napoca
Telefon: 0264 452 244
Fax: 0264 450 090
E-mail: offi ce@visitcluj.ro
www.primariaclujnapoca.ro
www.visitcluj.ro

Ministerul Dezvoltării Regionale şi 
Turismului
Autoritatea de Management pentru 
Programul Operaţional Regional 
2007-2013
Strada Apolodor, nr. 17, 
sector 5, Bucureşti
Telefon: 0372 111 409
E-mail: info@mdrt.ro
www.mdrt.ro

© Copyright Primăria municipiului Cluj-Napoca

Direcţia Gestionare Fonduri 
Comunitare pentru Turism
Organismul Intermediar pentru Turism
Bd. Dinicu Golescu, nr.38, 
sector 1, Bucureşti
Telefon: 0372 144 000
Fax: 0372 144 001

CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI 
CLUJ NAPOCA

Palate
PalatePalate

Palate

Palate
Palaces

Palaces
Palate

Palaces
Palate

Palaces

Palaces
Palate

Palaces
Palate

-

1.  Palatul Wass/Wass Palace
2.  Palatul Bánffy/Bánffy Palace
3.  Palatele Statusului  
     romano-catolic
4.  Palatul vechii Primării/Old City  
     Hall Palace
5.  Palatul Prima/Prima Palace
6.  Palatul Sebestyen/ 
     Sebestyen Palace
7.  Palatul Bornemisza/
     Bornemisza Palace
8.  Palatul Rhédey/Rhédey Palace
9.  Palatul Jósika/Jósika Palace
10. Palatul Reduta/Reduta Palace
11. Palatul Primăriei/
      City Hall Palace
12. Palatul Mikes/Mikes Palace
13. Palatul Telefoanelor/
      Telephone Palace

14. Palatul Poştei/Post Palace
15. Palatul Széki/Széki Palace
16. Palatul Berde/Berde Palace
17. Palatul Urania/Urania Palace
18. Palatul Elian/Elian Palace
19. Palatul Babos/Babos Palace
20. Palatul Prefecturii/
      Prefecture Palace
21. Palatul Regionalei Căilor Ferate/ 
      Regional Railways Palace
22. Palatul Mitropoliei Ortodoxe/
       Orthodox Metropolitan Palace
23. Palatul de Finanţe/Finance Palace
24. Palatul de Justiţie/Justice Palace
25. Palatul Beldi/Beldi Palace
26. Palatul Toldalagy-Korda/ 
      Toldalagy-Korda Palace
27. Palatul Teleki/Teleki Palace

Cluj-Napoca 2020, Capitală Culturală Europeană - oraș candidat
Cluj-Napoca 2020, European Capital of Culture - Candidate city

Palatul Teleki (str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7)
Construit în perioada 1790-1795 după planurile arhitectului 
vienez Joseph Leder (care a colaborat şi la construcţia 
Castelului Bánffy de la Bonţida), palatul aparţine barocului 
târziu, cu elemente de clasicism. Succesiunea de pilaştri 
prevăzuţi cu capiteluri lucrate cu mare măiestrie îi conferă 
unicitate în peisajul arhitectural clujean.
Deţinut iniţial de familia contelui Teleki, intelectual rafi nat 
şi important demnitar local, comisar regal şi comite de 
Dăbâca, palatul a 
fost ulterior preluat 
de Biserica romano-
catolică, urmând ca în 
perioada comunistă 
să fi e naţionalizat 
şi să găzduiască un 
internat. În prezent 
adăposteşte Sala de 
lectură a Bibliotecii 
Judeţene „Octavian 
Goga”.

Teleki Palace, 7 Mihail 
Kogălniceanu Street

Built between 1790-1795, by the Viennese architect Joseph Leder 
(who also contributed to the designing of The Bonţida Bánffy 
Castle), the palace belongs to the late Baroque, with elements of 
Classicism. It is the succession of pilasters and capitals crafted 
with great skill that gives its uniqueness in the Cluj architectural 
landscape. Originally owned by Count Teleki’s family, a refi ned 
intellectual and important statesman, royal commissioner of 
Dabaca, the palace was later taken over by the Roman Catholic 
Church. It was nationalized during the communist era and later 
it hosted a boarding school. Currently it houses the “Octavian 
Goga” Library reading room.

Palatul Toldalagy-Korda (str. I.C. Brătianu, nr. 14)
Construit între anii 1803-1809 după planurile arhitectului italian 
Carlo Justi, palatul reprezintă una din cele mai frumoase clădiri 
ale oraşului din perioada de trecere de la baroc la clasicism. 
Deasupra balconului susţinut de două coloane ionice se afl ă 
blazoanele nobiliare ale comanditarilor, contele László Toldalagy 
şi soţia sa, Anna Korda. Întrucât cei doi soţi nu au avut urmaşi, 
prin căsătoria moştenitoarei, Kata Bethlen, palatul a trecut în 
proprietatea familiei Bánffy.
Între anii 1919-1925 a locuit aici compozitorul Gheorghe 
Dima, iar în prezent aici funcţionează direcţia administrativă a 
Universitaţii “Babeş-Bolyai”.

Toldalagy-Korda Palace, 14 I.C. Brătianu Street
Built between 1803-1809 by the Italian architect Carlo Justice, the 
palace is one of the most beautiful buildings of the city belonging to 
the transition period between baroque and classicism. 
Above the balcony which is sustained by two Ionic columns, the coat 
of arms of Count Ladislaus Toldalagy and his wife, Anna Korda can be 
seen. Since the couple had no offspring, the palace was turned over to 
the Bánffy family after the marriage of the heiress, Kata Bethlen.
Between the years 1919-1925, this was the residence of the composer 
Gheorghe Dima. Today, the Toldalagy-Korda Palace represents 
the headquarters of the administrative direction of Babes-Bolyai 
University.

Sebestyen  Palace, 3 Universităţii Street
Named after its fi rst owner, a leading local entrepreneur, the 
palace is a monumental building, constructed during the 
1900s in secession style. After the city center was electrifi ed 
in 1906, is opened at the ground fl oor the fi rst cinema 
based in Cluj, with the name Apollo (nowadays called Arta).
The architectural ensemble built following the development 
and systematization plans of the city also includes Prima 
Palace (headquarters of the fi rst insurance company and 
later, the library of the university) and New-York Hotel 
(nowadays, Continental). The hotel, built in eclectic style, 
was the work of the urbanist architect of the city, Pákei 
Lajos. It had rich ornate and luxurious interiors, hosting 
several personalities over the time. The ground fl oor café 
was, for a century, the literary and artistic center of the city.

Palatul Sebestyen (str. Universităţii, nr. 3)
Numit după comanditarul său, un important antreprenor 
local, este o clădire monumentală, construită în anii 
1900, în stil secession. După electrifi carea centrului 
oraşului, în 1906, la parter a fost inaugurat primul 
cinematograf cu sediu propriu din Cluj, numit Apollo 
(astăzi Cinematograful Arta).
Ansamblul arhitectural realizat odată cu dezvoltarea 
şi sistematizarea oraşului include şi Palatul Prima 
(sediul primei societăţi de asigurare şi ulterior librăria 
universităţii) şi Hotelul New-York (ulterior Continental). 
Opera arhitectului urbanist al oraşului, Pákei Lajos, 
hotelul construit în stil eclectic, bogat ornamentat şi cu 
interioare luxoase, a găzduit numeroase personalităţi, 
iar cafeneaua de la parter a fost timp de un secol centrul 
literar şi artistic al oraşului.

1
2
3

4
5
6

87
910

11

12

13 14

15

16
17
18
19

20
21

22

23

24

2526
27

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi 

co-fi nanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională.

Legendă fotografi i: imaginile au fost realizate în 
Cluj-Napoca

ORGANIZATORI

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL
CLUJ-NAPOCA

24-31 mai 2013, ediția a III-a


