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Adresat                                                        Dnei secretar Aurora łărmure 

De la                                                                          consilier Mihai Sandu  

 

 

 În baza Legii nr. 215/2001 a AdministraŃiei Publice Locale art. 52 şi a 

Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al Consiliului Local Al Municipiului Cluj-

Napoca art. 79, prezint, în sinteză, principalele activităŃi ce le-am desfăşurat în 

perioada iulie 2009 – iunie 2010. 

 În calitate de consilier din partea Partidului Democrat Liberal, filiala Cluj-

Napoca, am îndeplinit următoarele funcŃiuni: 

1. secretar al Comisiei de specialitate pentru muncă, protecŃie socială, sănătate, 

tineret şi sport; 

2. membru al Comisei mixte de repartizare a locuinŃelor fondului de stat; 

3. membru al Comisiei sociale de analiză a cererilor de închiriere şi repartizare a 

locuinŃelor pentru tineri construite de către AgenŃia NaŃională pentru LocuinŃe; 

4. membru al Comisiei de evaluare în vederea atribuirii acordului cadru pentru 

întocmirea documentaŃiei topo-cadastrale şi vizarea acesteia de către OCPI 

pentru locuinŃele cumpărate în baza Legii nr. 112/1955, a Decretului-Lege nr. 

61/1990 şi a Legii nr. 85/1992, cu excepŃia terenurilor aflate în proces de 

revendicare; 

5. membru al Comisiei de evaluare şi selecŃionare a asociaŃiilor şi fundaŃiilor 

române cu personalitate juridică care înfiinŃează şi administrează unităŃi de 

asistenŃă socială şi pot primi subvenŃii de la bugetul local în condiŃiile Legii nr. 

34/1998; 

6. Membru al Consiliului de AdministraŃie al Grupului Şcolar de ProtecŃia 

Mediului, al Şcolii Generale nr. 10 şi al GrădiniŃei nr. 39. 



În această perioadă am căutat să respect întocmai jurământul depus şi să 

acŃionez cu toată priceperea şi energia pentru binele cetăŃenilor şi prosperitatea 

acestui municipiu, Cluj-Napoca.  

Am participat cu regularitate la şedinŃele ordinare, extraordianre sau deîndată 

ale Consiliului Local căutând să contribui atunci când a fost cazul la îmbunătăŃirea 

conŃinutului unor proiecte de hotărâre, atât în plen, cât şi în cadrul şedinŃelor Comisiei 

de Specialitate, sau pe timpul dezbaterilor ce au avut loc cu liderul de grup al 

partidului. 

Întodeauna am manifestat o abordre echilibrată şi corectă a conŃinutului 

proiectelor şi problematicii izvorâtă din viaŃa comunităŃii. Am situat în centrul 

preocupărilor susŃinerea obiectivelor prioritare conŃinute în Planul de Dezvoltare 

Strategică a Muncipiului şi în Planul Integrat de Dezvoltare pentru Zona 

Metropolitană Cluj-Napoca – pol de creştere a Municipiului Cluj-Napoca. 

Privind Bugetul General Local al Municipiului Cluj-Napoca, am căutat să respect 

opiniile experŃiilor în domeniu, aprobând totodată şi propunerile de rectificare, pe 

capitole, subcapitole, articole şi aliniate. 

Am analizat totodată şi bilanŃurile contabile ale regiilor autonome cu subordonare 

nemijlocită, având convingerea că orice comunitate urbană modernă trebuie să 

asimileze şi să promoveze într-o viziune realistă propria-i dezvoltare.  

Ca secretar al Comisiei de Specialitate, am avut în vedere acceptarea 

oprtunităŃilor apărute în beneficiul comunităŃii, astfel că, proiectele de hotărâre ale 

Consiliului Local au fost supuse dezbaterii membrilor comisiei, iar concluziile acesteia 

s-au materializat în fişele sinteză.  

În Domeniul SănătăŃii, s-a urmărit alocarea de la bugetul local a sumei de 

2.200.000 lei pentru efectuarea de reparaŃii, construcŃii şi achiziŃionarea de aparatură 

medicală la spitalele clujene, precum şi modernizarea şi echiparea Ambulatorului din 

cadrul Spitalului Clinic Muncipial, în vederea îmbunătăŃirii calităŃii infrastructurilor 

serviciilor de asistenŃă medicală şi aprobarea unor măsuri pentru preluarea acestia 

de către Consiliul Local al Municipiului luj-Napoca, transferul cabinetelor medicale 

şcolare şi a cabinetelor stomatologice şcolare la DirecŃia de AsistenŃă Socială 

organizată ca serviciu public în subordinea Consiliului Local al Municipiului Cluj-

Napoca în baza HG 162/2008. 

În Domeniul Muncii şi ProtecŃiei Sociale am avut în atenŃie selecŃionarea şi 

rezolvarea problemelor de acordare a ajutoarelor persoanelor aflate în dificultate de 



întreŃinere şi subzistenŃă, persoane cu handicap, în baza Legii nr. 416/2001 şi ONG-

urilor care administrează unităŃi de asistenŃă socială în baza Legii nr. 34/1998, astfel: 

- aprobarea unor măsuri referitoare la reorganizarea şi funcŃionarea DirecŃiei 

de AsistenŃă Socială şi Medicală organizată ca serviciu public în subordinea 

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca; 

- aprobarea liniilor de subvenŃionare prioritare în domeniul asistenŃei sociale; 

- înfiinŃarea Centrului Social de UrgenŃă; 

- utilizarea forŃei de muncă în anul 2010 în conformitate cu prevederile 

articolelor 78 şi 79 din Legea 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru 

şomaj şi stimularea ocupării forŃei de muncă; 

- alocarea sumei de 699830 lei din bugetul DirecŃiei de AsistenŃă Socială 

pentru acordarea de subvenŃii în conformitate cu prevederile Legii 34/1998; 

- alocarea sumei de 120,000 lei de la bugetul DirecŃiei de AsistenŃă Socială în 

vederea achiziŃionării de produse alimentare şi acordarea acestora unor 

categorii de persoane defavorizate cu ocazia sărbătorilor de Paşte şi Rusalii 

2010; 

- aprobarea P.U.Z.- strada Pădurii nr. 11 şi P.U.D. – dotare socială – cămin 

pentru vârstnici, grădiniŃă, aşezământ pentru mame şi nou-născuŃi; 

- acordarea Diplomei de Aur şi a unui premiu în valoare netă de 500 lei 

cuplurilor clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă, 

precum şi a unui premiu în sumă netă de 2.000 lei persoanelor care au 

împlinit vârsta de 100 de ani; 

- aprobarea criteriilor de punctare pentru soluŃionarea cererilor de locuinŃe 

sociale şi de locuinŃe din Fondul Lcativ de Stat şi repartizarea acestora în 

regim de închiriere; 

- aprobarea formularelor de înscriere pe lista de priorităŃi la locuinŃe în regim 

de închiriere construite prin A.N.L.: 

- acordarea gratuităŃii transportului urban pe mijloacele de transport în comun 

pe toate liniile pentru persoanele cu handicap accentuat şi grav, asistenŃi 

personali, precum şi pentru însoŃitorii acestora; 

- plata ratelor pentru sumele eşalonateîn favoarea familiior cu venituri reduse 

din cadrul asociaŃiilor de proprietari nominalizate în programul de acŃiuni pe 

anul 2008 a blocurilor de locuinŃe condominii; 



- alocarea sumei de 74.400 lei de la bugetul local pe anul 2009 Sindicatului 

Civitas pentru organizarea serbării Pomului de Crăciun; 

- aprobarea Regulamentului de FuncŃionare a Cantinei de Ajutor Social şi 

Pensiune Cluj-Napoca. 

 

În Domeniul EducaŃiei Tineretului şi Sprijinirii Sportului, am urmărit dezvoltarea cu 

precădere a activităŃilor de masă, dar şi de performanŃă, ce s-au concretizat în luarea 

unor măsuri după cum urmează: 

- aprobarea cererii şi a criteriilor de finanŃare în anul 2010 pentru structurile 

sportive din Municipiul Cluj-Napoca; 

- alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local pe anul 2010 în vederea 

susŃinerii activităŃilor structurilor sportive din Municipiul Cluj-Napoca în 

perioada ianuarie – decembrie 2010; 

- alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 Clubului 

Sportiv Univeristatea Cluj-Napoca pentru manifestările prilejluite de 

aniversarea a 90 de ani de existenŃă a clubului, cu sprijinul Consiliului Local 

al Municipiului Cluj-Napoca; 

- alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul 2009 în vederea 

susŃinerii activităŃii competiŃionale a Clubului Sportiv Gladiator secŃia Baschet 

Masculin şi a Clubului Sportiv Universitatea secŃia Rugby şi Volei – Feminin, 

precum şi a asigurării hranei pentru 134 sportivi în semestrul al II - lea. 

 

În perioada mandatului mi-am desfăşurat şi programul de audienŃe cu 

cetăŃenii, iar parte din solicitările acestora şi-au aflat rezolvarea prin demersul făcut 

către instituŃiile abilitate. Cele mai multe din acestea au vizat obŃinerea de locuinŃe 

sociale, spijin pentru ocuparea unui loc de muncă, precum şi promovarea unor 

iniŃiative din cartierele municipiului, cum ar fi:  

- îmbunătăŃirea dotării terenurilor de joacă pentru copii; 

- construirea de garaje supraterane în scopul decongestionării parcărilor pe 

trotuare şi a tramei stradale; 

- reabilitarea unor străzi şi porŃiuni de străzi care nu asigură preluarea apelor 

plufiale; 

- amenajarea unor treceri pietonale pe Calea Turzii; 



- amenajarea zonelor de agrement în cartierul Zorilor.  

 

Totodată, am participat şi la activităŃile organizate de către Prefectura JudeŃului 

Cluj şi Primăria Muncipiului Cluj-Napoca, prilejuite de comemorarea şi cinstirea 

eroilor neamului şi marcarea unor evenimente importante din viaŃa şi activitatea 

comunităŃii. 

În încheiere, doresc să aduc sincere mulŃumiri primarului, viceprimarilor, 

secretarului, directorilor şi şefilor de servicii din Executivul Primăriei pentru sprijinul 

acordat în activitatea ce am desfăşurat-o.  

În viitor, voi manifesta o atitudine mai participativă în analiza şi promovarea 

proiectelor de HCL, astfel ca la încheierea mandatului să pot afirma că am realizat 

activităŃi utile pentru comunitatea din care fac parte.  

 

 

 

 

 

Cluj-Napoca                                                                                                     Consilier,                                           

17.06.2010                                                                                               Mihai Sandu 

 


