


  

FONDURI EUROPENEFONDURI EUROPENE

Participare directă la pregătirea şi implementarea contractelor de finanţare europeană pentru proiectele:

-  Implementare Sistem Informatic Integrat în cadru l Prim ăriei municipiului Cluj-Napoca

-  Refacerea infrastructurii Ora şului Comoar ă, modernizare c ăi de acces spre centrul istoric

-  Locuin ţe sociale de calitate

-  Reţea de sta ţii self-service de închiriere de biciclete

-  Modernizarea liniei de tramvai pe ruta Pia ţa Garii – Bulevardul Muncii

-  Centrul regional de excelen ţă pentru industrii creative

- Centru T.E.A.M. - Z.M.C., de sprijinire a afaceri lor (Tehnologie, Evolu ţie, Antreprenoriat, Microintreprinderi – Zona 

Metropolitan ă Cluj)

- Ministerul Mediului - AFM Programul privind insta larea sistemelor de inc ălzire care utilizeaz ă energie regenerabil ă, 

inclusiv inlocuirea sau completarea sistemelor clas ice de inc ălzire

- Modernizarea tramei stradale de acces la zona ind ustriala



  

INVESTIŢIIINVESTIŢII
  

 

OBIECTIVE SPORTIVE ŞI CULTURALE, PARKINGURIOBIECTIVE SPORTIVE ŞI CULTURALE, PARKINGURI

• Monitorizarea lucrărilor privind urmatoarele parkinguri: 

- str. Mehedinţi

- str. Fabricii

• Aparate de fitness pentru clujenii din toate cartierele oraşului

• Dotarea cu aparatura modernă a Colegiului Tehnic Energetic

• Pregătiri pentru parkingul de pe strada Negoiu
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IINFRASTRUCTURĂ şi SIGURANŢĂ RUTIERĂNFRASTRUCTURĂ şi SIGURANŢĂ RUTIERĂ

• reabilitarea şi modernizarea pasajului subteran din Piaţa Gării 

• monitorizarea lucrărilor privind modernizarea liniei de tramvai

• implicare în ceea ce priveşte refacerea zonelor afectate de săpături pentru intervenţii la reţelele 

subterane;

• propuneri pentru fluidizare traficului: amenajare sensuri giratorii, instituire sensuri unice de 

circulaţie şi luarea in evidenţă de noi locuri de parcare, măsuri de suplimentare semnalizare 

rutieră în zonele şcolilor şi a locurilor de joacă

• reabilitare strazi

• coordonare acţiuni ale Poliţiei Locale privind fluidizarea traficului, parcări ilegale, ordine publică



  

BUGETUL MUNICIPIULUI, BUGETUL MUNICIPIULUI, 

BUGETARE PARTICIPATIVĂBUGETARE PARTICIPATIVĂ

• Bugetarea participativă este un concept nou pentru clujeni, incluziv, transparent şi de durată, prin care

 cetățenii au posibilitatea de a se implica direct în formularea deciziilor privind prioritățile de cheltuire a banilor din

 bugetul local al municipiului 

• 220 milioane de euro - bugetul pentru 2013 al

 Municipiului Cluj-Napoca

• Bani pentru spitalele clujene



  

CURĂŢENIA, AMENAJAREA MUNICIPIULUI, SPAŢII VERZICURĂŢENIA, AMENAJAREA MUNICIPIULUI, SPAŢII VERZI

• întreţinerea spaţiilor verzi de pe raza municipiului;

• Programul dedicat firmelor “Adoptă un spaţiu verde”

• coordonarea acţiunilor de deszăpezire;

• participare la acţiunile de ecologizare a spaţiilor verzi din municipiu, a cursurilor de apă şi a

zonelor de agrement;

• iniţiere şi participare directă la acţiunile de plantare puieţi de arbori

• Cerul Clujului fără cabluri - pași importanți pentru trecerea în subteran a cablurilor aeriene 

din Cluj-Napoca 



  

SPAŢII, TERENURI ALE PRIMĂRIEI SPAŢII, TERENURI ALE PRIMĂRIEI 
REABILITARE TERMICĂREABILITARE TERMICĂ

• Programul Naţional de creştere a performaţei energetice a locuinţelor

• Identificarea şi reglementarea situaţiei juridice a unor terenuri pretabile unor obiective de investiţii în 

folosul comunităţii

• Continuarea lucrarilor la Sala Polivalentă

• Reabilitarea Cinematografului Dacia

• Continuarea programelor:

- Locuinţe de la fondul imobiliar de stat

- Casa Verde



  

CULTURĂ şi TURISMCULTURĂ şi TURISM

• Sustinerea proiectului  CLUJ-NAPOCA, CAPITALĂ EUROPEANĂ a TINERETULUI

• Oraşul meu – Capitală Culturală Europeană

• Organizarea Zilelor Clujului, editia cu nr. 3

• Sustinerea Festivalului International de Film Transilvania

• Cel mai mare festival din România - Peninsula, se va organiza anul

 acesta la Cluj-Napoca

• Festivalul Internaţional de film „Comedy Cluj”, Transilvania Jazz Festival 

2013, Festivalul de muzică Delahoya 

 



  

TINERET, ÎNVĂŢĂMÂNTTINERET, ÎNVĂŢĂMÂNT

• Noi gradiniţe şi creşe în Cluj-Napoca pentru 300 de preşcolari

• Reabilitarea sălilor de sport a şcolilor

• Susţinerea concursurilor adresate elevilor şi studenţilor

•  Atragerea unor competiţii de nivel european şi mondial în

 municipiul Cluj-Napoca 

•  Recompensarea sportivilor de performanţă



  

SĂNĂTATE ŞI MEDIUSĂNĂTATE ŞI MEDIU

• monitorizarea lucrărilor de modernizare la Spitalul Municipal Clujana;

• Programul “Un copil – un arbore”

• locaţii pentru plantarea de arbori: în parcul Detunata, Parcul Coastei, Panta Micro II,Aleea 

Slănic, cartier Grigorescu – pe B-dul 1 Decembrie 1918, pe malul Someşului, în noul parc 

ecologic “La Butuci”, precum si pe Aleea dinspre Hotel Napoca, parcul Nicolae Teclu, parcul 

Odobeşti. .



  

AUDIENŢE, ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENIIAUDIENŢE, ÎNTÂLNIRI CU CETĂŢENII

• Am ţinut 127 de audienţe având ca principale teme de abordare: tehnic, urbanism, parcări, 

locuinţe sociale etc.

• Am participat la întâlnirile cu cetăţenii din toate cartierele municipiului, precum si la dezbateri 

publice legate de bugetarea participativă, amenajarea spaţiilor verzi, parcarilor, infrastructura 

rutieră, întâlniri cu administratorii etc.



  

DELEGAŢII STRĂINE, INVESTITORIDELEGAŢII STRĂINE, INVESTITORI

• Vizită investitor Elvetia (propietarul Parcului Aventura din Brasov)

• Vizita delegaţie IBM

• Vizita reprezentanţi companie Brantner -Veres

• Workshop IBM

• Vizita reprezentanţi companie AMSC

• Vizita reprezentanti companie INT-Energia kft

• Vizita delegaţie Suwon, Coreea de Sud, la Zilele Clujului 2013 (deschiderea Zilei Clujare 

coreene la Restaurant Memo 10)

• Vizită investitori din Spania



  

COMISII COORDONATE

• Comisia a VI -a a Consiliului Local pentru fonduri europene, relatii externe, turism, orase infratite si strategii de dezvoltare 

comunitara

• Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind locuinţele sociale

• Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat

• Comisia de monitorizare, coordonare si indrumare meteorologica in implementarea si dezvoltarea sistemului de control  

intern/managerialal Primariei municipiului Cluj-Napoca

• Comisia pentru aplicarea Legii 10/2001 

• Comisia de verificare a terenurilor propuse ca amplasament pentru obiectrivele  de investitii

• Comisia municipala pentru probleme de aparare

• Comisie de lucru – asocierea in participatiune a Consiliului Local

 al Municipiului Cluj-Napoca cu persoane juridice in vederea

 realizarii unei retele municipale de canalizatii pe  raza municipilui

 Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de telecomunicatii 

• Comisia pentru preluare terenurilor proprietate privată cu

 destinaţie de drum, în proprietate publică a municipiul Cluj-Napoca

• Comisia de recepţie finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii

 executate la obiectivul “Locuinţe sociale pentru persoane fără 

adăpost , construcţie pe str. Pata Rât” din municipiul Cluj-Napoca

• Comisia de recepţie finală a obiectivului de investiţii “Construire

 Grădiniţa Albă ca Zăpada , str. F.J. Curie nr. 1 ”



  

• Comisia de recepţie finală a obiectivului de investiţii “ Compartimentare mansarda Şcoala nr. 10” din municipiul Cluj-Napoca

• Comisia de recepţie finală a obiectivului de investiţii “ Sarpanta de cladirea II la Liceul Teoretic Lucian Blaga  ”din municipiul Cluj-Napoca

• Comisia de recepţie finală a obiectivului de investiţii “ Mansardare liceul de Coregrafie Octavian Stroia  ”din municipiul Cluj-Napoca

• Comisia de recepţie a lucrărilor executate în vederea realizării de investiţii “Reabilitare Piaţa AVRAM IANCU” din municipiul Cluj-Napoca 

• Comisia de recepţie finală a obiectivului de investiţii “ Construcţie grădiniţa Floare de Iris , str. Războieni nr. 67 ”din municipiul Cluj-Napoca

• Comisia de receptie a reparatii curente executate la unele unitati de invatamant situate in municipiul Cluj-Napoca

• Comisia de receptie si primire-primire a produselor aferente licitatiei de “Proiectare si Executare de parcuri Skateboard ” in municipiul 

Cluj-Napoca

•  Comisie de constatare a indeplinirii conditiilor de incetare a contractelor de concesiune

• Comisia pentru acordarea avizelor de lucru in cimitirele administrate de catre Consiliul Local al municipiului Cluj-Napoca pentru 

constructorii de morminte si monumente funerare

•  Comisia pentru atribuirea locurilor de veci pe motive medicale din cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca

• Comisia pentru preluarea, in administrarea Consiliului Local, a unor spatii situate la parterul imobilului din municipiul Cluj-Napoca, 

str. Albac nr. 21 

• Comisia de receptie la terminarea lucrarilor la obiectivul de investitii “Modernizarea liniei de tramvai pe ruta – Manastur- P-ta Garii ” 

in municipiul Cluj-Napoca



  

ACTIVITATEA ÎN CONSILIUL LOCALACTIVITATEA ÎN CONSILIUL LOCAL

• membru al Comisiei pentru fonduri europene, relaţii externe, turism, oraşe înfrăţite şi strategii de 

dezvoltare comunitară

• 21 proiecte de hotărâre colective, dintre care 12 împreună cu primarul şi consilierii locali, iar 9 

împreună cu primarul şi membri ai Comisiei pentru sănătate, muncă, protecţie socială, tineret şi 

sport;  

• 24 intervenţii în cadrul dezbaterilor din şedintele Consiliului Local

Viceprimar,

Gheorghe ŞURUBARU


