RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2011 AL VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA

LÁSZLÓ ATTILA

COMISII COORDONATE
Am prezidat următoarele comisii:
- Comisia mixtă de repartizare locuinţe
− Comisia locală de fond funciar – având ca şi cadru legislativ următoarele legi: Legea

18/1991, Legea 169/1997, Legea 247/2005 şi Legea 1/2000
- Comisia tehnică pentru aplicarea Legii 10/2001
- Comisia de vânzări terenuri-curţi
- Comisia pentru ajutoare sociale de urgenţă
− Comisia pentru situaţii de urgenţă
− Comisia de inventariere a posibilităţilor de soluţionare a situaţiei romilor de pe Pata Rât
− Comisia de preţuri şi tarife
− Comisia de acordare anticipată a locurilor în cimitire pe motiv de boală
− Comisia de atestare a constructorilor în cimitire
− Comisia de vânzare a locuinţelor din fondul locativ de stat
− Comisia de acorduri şi orare de funcţionare

− Comisia de evaluare tramvaie – calificare şi tehnic

− Comisia de recepţie a obiectivului „cinematograful Mărăşti”

− Comisia de inventariere a domeniului public
− membru al comisiei de siguranţa circulaţiei
− membru al comisiei tehnice de amenajarea teritoriului şi urbanism

Am participat la şedinţele:
− Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic Municipal
− Consiliului de administraţie al Liceului Teoretic „Báthory István”
− Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor TETAROM S.A.

CONSTRUIRE/REPARTIZARE DE LOCUINŢE FOND DE STAT
- Au fost repartizate 106 locuinţe sociale, pe străzile Taberei şi Cojocnei, din care 66 locuinţe
au fost realizate prin reconversie funcţională

SERVICII MEDICALE GRATUITE
- S-a încheiat un parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” prin
care a fost asigurată gratuitatea unor servicii de medicină dentară pentru persoanele
defavorizate

RETROCEDĂRI
Situaţia privind aplicarea Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei,
precum şi unele măsurători adiacente respectiv Titlul IV „Modificarea şi completarea Legii
fondului funciar nr 18/1991” şi titlul VI ”Modificarea şi completarea Legii nr 1/2000” pentru
reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere, solicitate potrivit
prevederilor Legii fondului funciar nr 18/1991 şi ale Legii nr 169/1997 în localitatea Cluj-Napoca
la data de 31.12.2011

Din totalul de 5540 cereri depuse conform Legii 247/2005, au fost soluţionate 2443 cereri,
480 cereri au fost validate de comisia judeţeană cu o suprafaţă de 1179,9 ha. Din suprafaţa
totală menţionată anterior 942,74 ha reprezintă parcelă cu destinaţie agricolă, 223,91 ha
suprafaţă forestieră, toate acestea situându-se pe vechile amplasamente. Numărul cererilor
respinse de comisia locală este de 1786, sunt 125 cereri nevalidate, iar numărul de cereri
validate pentru despăgubiri este de 52. Suprafaţa corespunzătoare cererilor validate pentru
despăgubiri este de 74,18 ha. Numărul titlurilor de proprietate eliberate este de 339, iar
suprafaţa pusă în posesie este de 419,28 ha de teren agricol şi 205,9 ha teren forestier. Din
totalul titlurilor emise, au fost revocate 20 titluri, 7 titluri a căror nulitate absolută a fost
invocată şi 1 sancţiune aplicată de către prefect.

ACHIZIŢII PUBLICE
Am prezidat următoarele comisii de licitaţie:
− Întreţinerea şi amenajarea zonelor verzi pe raza municipiului Cluj-Napoca
− Construire grădiniţa „Bambi”

− Maşini abandonate
− Cai abandonaţi
− Modernizarea/automatizarea centralelor termice – înlocuire cazane în centrale termice
− Evaluarea serviciilor de publicitate media
− Recepţie aparatură informatică la cinematograful Mărăşti
− Furnizarea a două autospeciale de intervenţie pentru Poliţia Comunitară

INVESTIŢII
− Iluminat arhitectural al pasarelei pietonale Drăgălina – opera Maghiară
− Au fost înfiinţate 2.682 noi locuri de parcare
− Reabilitarea Canalului Morii în zona Regele Ferdinand - Andrei Şaguna
− Lucrări de reabilitare/modernizare a 36 de străzi şi 180 de alei
− Au fost amenajate, respectiv modernizate 383 puncte gospodăreşti din cartiere
− Atelier auto cu aparatură nouă modernă la Colegiul Tehnic de Transporturi „Transilvania”
− Lucrări de reparaţii la 78 de unităţi şcolare din municipiu
− Trei spaţii noi pentru creşe şi grădiniţe cu 210 de locuri
− Amenajarea a patru parcuri în municipiu: pe str. Mehedinţi, în incinta bazei sportive
Unirea, pe str. Episcop Nicolae Ivan şi pe str. Tulcea
− Lucrări de modernizare a 70 locuri de joacă
− Au fost reabilitate 3.321 apartamente
− Au fost modernizate centralele termice din cartiere

PROIECTE DEPUSE ŞI PROIECTE AFLATE ÎN LUCRU
Proiecte depuse:
- Două centre multifuncţionale de Servicii Sociale Integrate
- Modernizarea tramei stradale de acces în zona industrială
- Construirea unor locuinţe sociale pe str. Iuliu Coroianu
Proiecte aflate în lucru:
− Locuinţe sociale pe str. Albac
− Reabilitarea liniei de tramvai pe tronsonul Mănăştur - Gară – B-dul Muncii
− Reabilitarea Parcului central şi a clădirii Cazino
− Reţea de 50 de staţii self-service de biciclete
− Promovarea turistică a oraşului cu titlul „La pas prin oraşul comoară”

AUDIENŢE
– Am primit în audienţă 176 de persoane în intervalul 03.01.2011 – 31.12.2011
Motivul audienţelor a avut ca principale teme probleme legate de locuinţe sociale, de fond
funciar, de ajutoare sociale, de urbanism, ordine şi linişte publică, comerţ stradal, locuri de
parcare, locuri de veci, modernizarea drumurilor, problema spaţiilor verzi, a asociaţiilor de
proprietari, a siguranţei circulaţiei etc.

DELEGAŢII STRĂINE
- Am avut întâlniri cu reprezentanţii oraşelor înfrăţite cu municipiul Cluj-Napoca, după cum
urmează:
− Vizita delegaţiei din Letonia

− Vizita delegaţiei din Coreea de Sud

ACTIVITATEA ÎN CONSILIUL LOCAL
- În perioada 3 ianuarie - 30 decembrie au fost organizate 13 şedinţe de Comisie de
specialitate pentru urbanism, amenajarea teritoriului (Comisia III) fiind prezent la toate
şedinţele cu excepţia a 4 şedinţe
- Am iniţiat în total 34 proiecte de hotărâre, din care 5 proiecte împreună cu primarul şi
consilierii locali, 27 de proiecte împreună cu domnul viceprimar Radu Moisin ca înlocuitori de
drept ai primarului şi 2 împreună cu consilierii locali
- În cadrul dezbaterilor din şedinţele Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca am avut
53 intervenţii

Viceprimar,
LÁSZLÓ ATTILA

