
RAPORT DE ACTIVITATE  - 2010 

AL VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

LÁSZLÓ ATTILA



COMISII COORDONATE 

Am prezidat următoarele comisii:

- Comisie mixtă de repartizare locuinţe

- Comisia locală de fond funciar – având ca şi cadru legislativ Legea 18/1991, 

              Legea 169/1997, Legea 247/2005 şi  Legea 1/2000

- Comisia tehnică pentru aplicarea Legii 10/2001

- Comisie vânzări terenuri-curţi

- Comisia pentru ajutoare sociale

- Comisia pentru situaţii de urgenţă

− membru al comisiei de siguranţa circulaţiei

− membru al comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism



CONSTRUIRE/REPARTIZARE DE LOCUINŢE FOND DE STAT

 Au fost reabilitate două imobile nelocuite, preluate de la Ministerul Apărării Naţionale, situate pe str. Cojocnei nr. 

93-97, respectiv strada Taberei nr. 4, cu 66 apartamente

 Au fost predate 56 apartamente pe str. Taberei nr. 2

 Există un proiect pentru construirea a două blocuri ANL pe str. Ghimeşului, respectiv pe strada Tulgheşului



RETROCEDĂRI

În 2010 au fost depuse 5540 cereri conform Legii 247/2005, din care au fost soluţionate 1802 cereri, 344 cereri au 

fost validate de comisia judeţeană cu o suprafaţă  de 1129,82 ha. Din suprafaţa totală menţionată anterior 915,11 ha 

reprezintă  parcelă  cu  destinaţie  agricolă,  212,38  ha  suprafaţă  forestieră,  toate  acestea  situându-se  pe  vechile 

amplasamente. Numărul cererilor respinse de comisia locală este de 1408, sunt 21 cereri nevalidate, iar numărul de 

cereri validate pentru despăgubiri este de 29. Suprafaţa corespunzătoare cererilor validate pentru despăgubiri este de 

29,50 ha. Numărul titlurilor de proprietate eliberate este de 260, iar suprafaţa pusă în posesie este de 353,04 ha de teren 

agricol şi 204,7 ha teren forestier. Din totalul titlurilor emise, au fost revocate 9 titluri, 3 titluri a căror nulitate absolută a 

fost invocată şi 1 sancţiune aplicată de către prefect.



ACHIZIŢII PUBLICE

Am prezidat următoarele comisii de licitaţie: 

- Recepţie parking Mănăştur

- Concesiuni teren

- Finalizare reparare şi consolidare monument Matei Corvin

- Negociere lucrări suplimentare la „Muzeul de Istorie al Transilvaniei”

- Maşini abandonate

- Negociere reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe-condominii 

- Atribuire de contract de furnizare de produse alimentare

- Recepţie proiect drum Făget

- Elaborarea planului de acţiune pentru prevenirea şi reducerea zgomotului ambiant 

MONUMENTE ISTORICE
− Finalizarea restaurării grupului statuar Matei Corvin



INVESTIŢII

− În perioada 2006-2011 s-au înscris în program 567 de asociaţii de proprietari, din care s-au executat 107 blocuri, 

40 blocuri au fost recepţionate şi predate certificatele de execuţie



PROIECTE DEPUSE ŞI PROIECTE AFLATE ÎN LUCRU 

    Proiecte depuse:

 - Trei proiecte cu privire la zona pădurii Hoia

- Reabilitarea parcului „Simion Bărnuţiu" şi restaurarea clădirii Cazino (POR – 

             Axa 1 – pol de dezvoltare urbană – 82.410.000 euro)

- Modernizarea liniei de tramvai – pe ruta Piaţa Gării – Bulevardul Muncii

    Proiecte aflate în lucru:

- Pentru Filarmonica de Stat a fost obţinut un teren de 12.989 mp pe B-dul 21   

             Decembrie nr. 106



AUDIENŢE

–  Am primit în audienţă 143 de persoane în intervalul 14.01.2010 – 29.12.2010 

Motivul  audienţelor  a  avut ca  principale  teme  probleme  locative,  de  fond  funciar, revendicări,  retrocedări, comerţ 

stradal, autorizaţii de taximetrie, locuri de parcare, locuri de veci, modernizarea drumurilor, problema spaţiilor verzi, a 

asociaţiilor de proprietari, a siguranţei circulaţiei, şi nu în ultimul rând probleme legate de urbanism.



DELEGAŢII STRĂINE

- Am avut întâlniri cu reprezentanţii oraşelor înfrăţite cu municipiul Cluj-Napoca, după cum urmează:

- Pécs (Ungaria) – am participat la evenimentele culturale desfăşurate în oraşul Pécs, capitală culturală europeană 

în anul 2010, cu programe prin care ne-am reprezentat oraşul. 

− Vizita ambasadorului din Republica Coreea

− Vizita delegaţiei finlandeze

− Vizita consulului genaral al Ucrainei

− Primirea delegaţiei din Germania (Berlin)



ACTIVITATEA ÎN CONSILIUL LOCAL 

- În perioada 4 ianuarie - 31 decembrie au fost organizate 15 şedinţe de Comisie de specialitate pentru urbanism, 

amenajarea teritoriului fiind prezent la toate şedinţele cu excepţia a 3 şedinţe

- Am iniţiat în total 69 proiecte de hotărâre, din care 42 proiecte împreună cu primarul şi toţi consilierii, 27 de 

proiecte împreună cu membrii comisiei mixte pentru repartizarea locuinţelor fond de stat

-  În cadrul dezbaterilor din şedinţele Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca am avut 48 intervenţii

Viceprimar,

          LÁSZLÓ ATTILA


