CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA
RAPORT DE ACTIVITATE 2011
Consilier local Roland EL HAYES
• Participarea la 13 şedinţe ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca dintre
care: 11 şedinţe ordinare, 1 şedinţă extraordinară şi 1 şedinţă de îndată;
• Participarea la întâlnirile cu cetăţenii din cartierele Mănăştur şi Zorilor;
• Iniţierea unui număr de 37 de hotărâri:
• împreună cu primarul şi consilierii locali (5);
• împreună cu comisia pentru fonduri europene şi cu membrii comisiei de
aplicare a Legii nr. 550/2002 (30);
• împreună cu consilierii locali (2);
• Audienţe cu cetăţenii;
• Am avut 6 intervenţii în cadrul dezbaterilor din şedinţele Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca;
Comisia de aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002
• Convocarea şi prezidarea a 11 şedinţe ale Comisiei de aplicare a Legii 550/2002;
• Analizarea şi dezbaterea unui număr de 60 de solicitări;
• Promovarea împreună cu membrii Comisiei a unui nr. de 5 proiecte de hotărâre,
adoptate de CL în anul 2011, astfel:
1) Hotărârea nr. 258/2011 - privind vânzarea prin licitaţie publică cu strigare a
unor spaţii comerciale, proprietate privată a municipiului şi de prestări de
servicii, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
2) Hotărârea nr. 264/2011 – privind termenul de valabilitate a rapoartelor de
evaluare întocmite în conformitate cu prevederile Legii nr. 550/2002).
3) Hotărârea nr. 316/2011 – privind vânzarea prin negociere directă a spaţiului cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul
Eroilor nr. 48, ap. 3.(care şi-a încetat aplicabilitatea).
4) Hotărârea nr. 361/2011 – privind modificarea Hotărârii nr. 142/2005(vânzarea
unor spaţii cu altă destinaţie, în baza Legii nr. 550/2002 - Cooperativa
Meşteşugărească Solidaritatea).
5) Hotărârea nr. 427/2011 – privind vânzarea prin negociere directă a spaţiului cu
altă destinaţie decât cea de locuinţă situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul
Eroilor nr. 48 ap. 3
Comisia pentru fonduri europene, relatii externe, turism, oraşe înfrăţite şi strategii de
dezvoltare comunitară:
• Participarea la toate cele 23 de şedinţe ale comisiei întrunite în anul 2011;
• Analizarea împreună cu membrii comisiei şi acordarea unui număr de 50 de avize
pentru investiţiile finanţate din fonduri europene, precum:
1. Reabilitarea liniei de tramvai pe cele două tronsoane (Mănăştur - Gară şi Gară
- B-dul Muncii)
2. Implementare Sistem Informatic Integrat în cadrul Primăriei municipiului
Cluj-Napoca;

3.
4.
5.
6.
7.

Reabilitarea parcului Central „Simion Bărnuţiu” şi a clădirii Cazino;
La pas prin oraşul comoară;
Locuinţe sociale de calitate (str. Albac nr.21);
Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete;
Avizarea unor documentaţii tehnico-economice pentru alte proiecte depuse
spre finanţare în anul 2011.

Consilii de administraţie
• Participarea la şedinţele consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ unde
am fost desemnat membru:
 Grupul şcolar agricol “Alexandru Borza”
 Şcoala cu clasele I-VIII “Emil Isac”
 Liceul de informatică “Tiberiu Popoviciu”
 Liceul Teoretic “Bathory Istvan”
 Colegiul Naţional “George Bariţiu”
Cluj-Napoca
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Consilier,
El Hayes Roland

