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Principalele priorităţi strategice ale bugetului sunt următoarele:
1. Planificarea multianuală a proiectului conform Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca.
2. Menţinerea facilităţilor privind investiţiile şi locurile de muncă în Municipiul Cluj-Napoca.
3.Susţinerea municipiului nostru ca şi centru naţional şi internaţional de Inovare, Cercetare şi IT.
4. Soluţii la principala provocare a oraşului: decongestionarea traficului.
5. Cluj-Napoca: oraşul cu cel mai înalt standard de calitate a vieţii în România.

Consiliu Local a aprobat, în ședința din luna martie, bugetul municipiului Cluj-Napoca pe anul
2017. Acesta este în cuantum de 1 miliard 350 de milioane de lei, cu aproximativ 16% mai mare decât cel
pe anul precedent.
Menționăm că înainte de aprobarea bugetului au avut loc 2 dezbateri publice privind acest proiect,
iar în perioada 24 februarie -10 martie 2017, proiectul a stat în consultare publică pe site-ul instituției,
în vederea punerii la dispoziția cetățenilor interesați.

MODERNIZARE ȘI ÎNTREȚINERE STRĂZI

STRĂZI
• Str. Câmpului - partea
nemodernizată
• Lărgire str. C. Brâncuşi
(între str. Lăcrămioarelor şi
str. Romul Ladea)
• Reamenajare Piaţa Avram
Iancu - latura est

• Drumul Sf. Ioan
• Lărgire str. Câmpului
•
•
•
•

(între str. Izlazului şi str. Mehedinţi)

Str. Andrei Mureşanu
Str. Izlazului
Str. Traian
Str. Fântânele

•
•
•
•
•

Str. Zrinyi Miklos
Str. Observatorului nr. 105-107
Str. Rodnei
Str. Traian Moşoiu
Str. Cuza Vodă

SENSURI GIRATORII
• Str. Izlazului - str. Mehedinți - str. Mogoșoaia
• Str. C. Brâncuși - str. Fagului - str. Romul Ladea
• Str. Bună Ziua - Măceșului -Trifoiului
• Calea Turzii - Mihai Românul
• Calea Mănăştur-Câmpului (segment din Calea Mănăştur)
• Realizare bretele sens giratoriu Mărăşti
• Reamenajare sens giratoriu la intersecţia str. Viilor cu str.
Observatorului

OBIECTIVE DE INVESTIŢII MULTIANUALE

2017-2018
50
8
16

2

+

10 - electrice

ACHIZIŢIE MIJLOACE DE TRANSPORT ÎN COMUN
AUTOBUZE

50

TROLEIBUZE

25

TRAMVAIE

4

2012-2016

PARKINGURI
Buget alocat pentru 2017: 17.420.000 lei

• Parking Mehedinți-Negoiu

2015
4

2012

8

2013

2

2014

12

2016

• modernizare str. Bună Ziua
• întreţinere şi reparaţii strada Edgar Quinet (şi introducerea
iluminatului stradal)
• str.Soporului între str. Al. Vaida Voevod şi tronsonul de drum
spre Calea Someşeni
• tronsonul de drum cuprins între str.Sopor şi Calea Someşeni
• str. Valea Fânaţelor

•
•
•
•
•
•
•
•

Termen de realizare: 30 septembrie 2017

Parking Hașdeu (în licitaţie)
Parking Primăverii nr. 20 (în proiectare)
Parking Primăverii nr. 8
Parking Mogoșoaia
Parking Azuga
Parking Trotușului nr. 5
Parking Gh. Dima nr. 37-39
Finalizare soluţii parkinguri la intrările în oraş
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Potrivit scrisorii adresate de către Executivul Primăriei cetăţenilor municipiului,
principalele priorităţi pentru anul 2017 sunt următoarele:

1. Demararea unui nou program multianual de modernizare a infrastructurii rutiere care să cuprindă şi străzile din noile extinderi ale oraşului.

2. Introducerea în circulaţie a 8 noi troleibuze şi achiziţia publică a altor
mijloace de transport în comun noi: 50 de autobuze, 6 garnituri de tramvai şi 10 autobuze electrice.

3. Crearea de benzi dedicate pentru transportul în comun pe axa estvest, între Bulevardul 21 Decembrie 1989 şi Calea Moţilor.

4. Menţinerea gratuităţilor la transportul în comun pentru pensionari,
studenţi şi elevi.

5. Finalizarea unui parking suprateran şi începerea lucrărilor de construcţie la cel puţin 3 noi parkinguri.

6. Pentru cartiere curate, se vor iniţia lucrările de amenajare a primelor
40 de platforme subterane de colectare selectivă a deşeurilor menajere.

7. Atragerea de finanţări europene pentru reabilitarea termică a cel puţin
30 de noi blocuri.

8. Finalizarea etapei a doua a reabilitării Pieţei Unirii şi pietonalizarea
laturii de vest.

9. Dezvoltarea unui sistem public de îngrijire la domiciliu a persoanelor
vârstnice, bolnave, vulnerabile sau singure.

10. Deschiderea unei creşe pe str. Donath nr. 238, începerea construcţiei
unei creşe pe str. Gr. Alexandrescu nr. 47A şi modernizarea creşei de pe
Septimiu Albini nr. 91.

11. Menţinerea alocărilor pentru educaţie prin investiţii în şcoli, oferirea
de burse sau programul „Şcoală după şcoală”.

12. Extinderea capacităţii Sălii Polivalente la peste 9.300 de locuri, urmând să găzduim Campionatele Europene de Gimnastică şi o grupă a
Campionatului European de Baschet Masculin.

13. Susţinerea activităţilor culturale, sportive şi religioase din municipiu
cel puţin la nivelul anului anterior. În anul 2017 începem implementarea
programului cultural derulat de Casa Municipală de Cultură şi de
Asociaţia „Centrul Cultural Clujean”.

14. Digitalizarea activităţii administraţiei. Orașul nostru va fi gazda celui
mai important eveniment internaţional în domeniul inovării susținut de
Comisia Europeană, Conferinţa „Open Innovation 2.0”.

15. Amenajarea a 3 noi parcuri pentru câinii cu stăpân şi extinderea
Centrului destinat câinilor comunitari de pe strada Bobâlnei.

16. Realizarea unui patinoar artificial în Parcul Central „Simion
Bărnuţiu”.
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Peste 15.900 de burse pentru
elevii clujeni în anul 2017!
La propunerea Primăriei, Consiliul local a
aprobat cuantumul burselor aferente anului
2017 pentru elevii clujeni, precum și numărul
acestora. Astfel, la Cluj-Napoca, menținem politica educațională prin care toți elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu media peste
8,50 și nota 10 la purtare, primesc bursă.
Un număr de 15.911 de elevi vor beneficia
de burse în semestrul II al anului școlar
2016- 2017:
- 173 de burse de performanţă (în cuantum
de 120 de lei);
- 12.967 de burse de merit (în cuantum de
90 de lei);
- 649 de burse de studiu (în cuantum de 75
de lei);
- 2.122 de burse de ajutor social (în cuantum de 70 de lei).
În proiectul de buget local pentru anul în
curs a fost prevăzută pentru acestea suma de
11.390.000 lei.
„Le doresc mult succes elevilor și pe mai departe! Îi îndemn pe fiecare să învețe, să fie dedicați, iar astfel își vor putea câștiga primii bani
din propria muncă și își vor pune bazele unui
viitor cu încredere în sine, în forțele proprii. «Ai
carte, ai parte!»”, le-a transmis primarul Emil
Boc elevilor clujeni.
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Susținere de la bugetul local
pentru SMURD
100.000 de lei au fost alocați de la bugetul local pentru sprijinirea activității
SMURD - Serviciul Mobil de Urgenţă, Reanimare şi Descarcerare
din cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca.

15.911

de elevi
vor beneficia
de burse

Proiectul susținut de Primăria ClujNapoca a fost aprobat în ședința Consiliului
Local al municipiului din 31 ianuarie 2017.
Prin această hotărâre, vor fi asigurate două
mese pe zi pe parcursul anului pentru 10
persoane din cadrul SMURD.
Acești oameni dedicați, care salvează
vieți zi de zi, au contribuit decisiv la statutul
Clujului de centru de excelență în medicină, iar Primăria Cluj-Napoca va continua
să susțină activitatea personalului medical
clujean!
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ÎN ATENȚIA ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI ȘI LOCATARI
Având în vedere obiectivele asumate de ROMÂNIA prin Tratatul de pre-aderare la Uniunea Europeană și obligația îndeplinirii lor,
pe linia gestiunii deșeurilor, vă informăm cu privire la obligațiile care vă revin:
1. Pentru un grad ridicat de reciclare, selectarea deșeurilor menajere se face în locuința cetățenilor pe cel puțin două tipuri de
deșeuri: biodeșeuri, reciclabile (carton, metale, sticlă și materiale plastice) și fracție umedă (deșeuri alimentare menajere). Având
în vedere că în cadrul punctelor gospodărești aveți amplasate containere diferite pentru fracție umedă și uscată, vă rugăm să NU amestecați cele două tipuri de deșeuri. Totodată, în multe puncte din oraș sunt amplasate clopote pentru colectarea selectivă, unde se pot depozita materialele reciclabile de tipul hârtie, plastic și sticlă, cu respectarea inscripțiilor de pe container.
2. Pentru colectarea și transportul deșeurilor din construcții, provenite din locuințe, generate în urma unor lucrări de reamenajare
și reabilitare interior/exterior aveți obligația de a contacta operatorul de salubritate din zonă, în vederea asigurării unui container
adecvat pentru colectarea acestora, contravaloarea acestor servicii revenindu-vă. Este interzisă abandonarea acestui tip de deșeuri pe
domeniul public/privat sau depozitarea lor la punctele gospodărești.
3. Totodată vă comunicăm că ridicarea deșeurilor voluminoase de la punctele gospodărești arondate se poate efectua zilnic, la solicitarea asociațiilor/locatarilor. Prin urmare, asociațiile de proprietari/locatari sunt obligate să contacteze operatorul de salubritate în vederea ridicării acestora.
4. Vă adresăm rugămintea ca în cazul în care efectuați lucrări de întreținere a spațiului verde aferent codomeniului dvs.- în regie proprie - prin toaletări de arbori, arbuști, tuns gard viu, cosit iarbă, din care rezultă resturi vegetale, să NU le mai depozitați la
punctul gospodăresc al asociației, ci să le depozitați într-o zonă cu acces auto, pe spațiul verde aferent asociației dvs., în vederea
ridicării.
5. Toaletările copacilor se fac doar în perioadele de repaos vegetativ, respectiv în lunile noiembrie – martie ale fiecărui an. Asociațiile
care nu respectă aceste perioade și care efectuează toaletări în perioada de creștere vegetativă, respectiv în lunile aprilie – octombrie ale
fiecărui an, vor fi sancționate.
6. Vă comunicăm că acțiunea pentru colectarea, transportul, depozitarea și valorificarea deșeurilor de echipamente electrice și
electronice (DEEE), provenite de la populație se desfășoară lunar, în ultima sâmbătă din luna respectivă. Deșeurile de acest tip vor fi
depuse la punctele gospodărești, numai în zona stabilită.
Președinții de asociații au obligația de a aduce la cunoștința tuturor locatarilor prevederile prezentei, pe bază de semnatură.
Față de cele prezentate mai sus, vă rugăm în regim de urgență să ne contactați la sediul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, str.
Moților nr.3:
- pentru deșeuri vegetale, la Serviciul Spaţii Verzi, parter, cam. 1, telefon 0264.596030 int. 4440, în vederea ridicării acestora,
- pentru celelalte tipuri de deșeuri, la Serviciul Ecologie Urbană, parter, cam.12, telefon 0264.431753 sau int. 4432.
Poliția Locală va începe după data de 01.03.2017 să efectueze controale la asociațiile de proprietari privind gestiunea deșeurilor. Pentru nerespectarea celor de mai sus, se pot aplica sancțiuni și contravenții în baza:
* Legii 211/2011(republicată), privind regimul deșeurilor:
- cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei, pentru persoanele fizice, şi de la 20.000 lei la 40.000 lei, pentru persoanele juridice, pentru
încălcarea dispoziţiilor art. 14, (1) „ ...în vederea facilitării și îmbunătățirii valorificării, deșeurile sunt colectate separat...și nu se amestecă cu alte deșeuri..” și art.19, pct.(3) „ abandonarea deșeurilor este interzisă „.
* HCL 191/2009, privind buna gospodărire a municipiului Cluj-Napoca:
- cu amendă de la 1.000 până la 2.500 lei, pentru încălcarea art.3 pct.1 depozitarea deșeurilor la alte puncte de colectare decât cele
special amenajate și destinate respectivei categorii de folosință.
- cu amendă de la 500 până la 2.000 lei, pentru încălcarea art.3 pct. 5 ”nedeținerea unui contract valabil încheiat cu un agent specializat”, abilitat de Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru servicii de evacuare a deșeurilor menajere și industriale, la fiecare proprietate și punct de lucru inclusiv cele închiriate”.
* Legea 24/2007, privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților:
a) cu amendă de la 100 lei la 200 lei pentru persoane fizice şi de la 1.000 lei la 10.000 lei pentru persoane juridice, pentru încălcarea
prevederilor ale art. 21 lit. a) „folosirea neautorizată a terenurilor cu spaţii verzi” lit g). „aruncarea pe spaţiile verzi de mase plastice,
hârtii, sticle, resturi animaliere, deşeuri menajere şi orice alte deşeuri”.
Vă mulțumim pentru colaborare,
PRIMAR
EMIL BOC
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Cluj Parking - aplicația Primăriei pentru
locurile de parcare din centrul Clujului

Câștigătorii concursului de soluții
pentru reabilitarea Turnului Pompierilor
– „Turnul celor trei vârste”

25 de echipe de arhitecți, ingineri,
proiectanți s-au înscris în competiția dedicată unui monument emblematic al
municipiului nostru, Turnul Pompierilor.
Concursul a fost organizat de
Primăria Municipiului Cluj-Napoca alături de Ordinul Arhitecților din România
și ilustrează politica publică pe care am
decis să o promovăm pentru ceea ce înseamnă revitalizarea spațiilor publice, o
modalitate extrem de transparentă, deschisă și eficientă.
Primăria asigură suportul financiar
pentru organizarea unor astfel de concursuri de soluții și implementarea proiectului câștigător.
”Clujul are resursa umană, intelectuală, profesionistă, pentru a da tot ceea ce e
mai bun, are capacitatea organizatorică
de a coagula această expertiză de specialitate și pentru a genera astfel cele mai
bune soluții cu putință pentru spațiile publice pe care le avem. De aceea, proiectul
pentru Turnul Pompierilor este doar începutul unei serii de concursuri de soluții
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dedicate revitalizării spațiilor publice din
orașul nostru. Până acum am demarat
alte două concursuri, care sunt aprobate
de Consiliul Local al Municipiului: pentru reabilitarea malurilor Someșului și
pentru Cetățuie. Sper ca, prin aceste proiecte și această modalitate de abordare a
modernizării spațiilor publice, Clujul să
dea un model de bune practici pentru
toate orașele din țară. Nu în ultimul rând,
îi felicit pe toți concurenții care au participat la competiția pentru Turnul
Pompierilor și le mulțumesc tuturor partenerilor pentru efortul și implicarea lor”,
a declarat primarul Emil Boc.
Câștigătorii au fost anunțați sâmbătă,
4 februarie 2017, iar expoziția cu proiectele înscrise în concursul de soluții poate
fi vizitată până la data de 16 februarie, în
spațiul de pe str. Iuliu Maniu nr. 4.
Premiul I, reprezentat de valoarea estimată a contractului de proiectare, este
de 365.823 de lei. Premiul pentru proiectul plasat pe locul II a fost de 22.000 de lei,
iar locul III - 13.000 de lei.
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Premiul 1 – PROIECT NR 70 - MZ2942
–
VLAD SEBASTIAN RUSU BIROU
INDIVIDUAL ARHITECTURĂ
Autor principal: Vlad Sebastian Rusu
Coautori: Anamaria Cornelia Olănescu,
Anda Gheorghe, Octav Silviu Olănescu
Colaboratori arhitectură: Colaboratori specialități: Ing. Ovidiu Rusu,
Prof. dr. ing. Ludovic Kopenetz
”Proiectul câștigător (nr. 70) realizează un
echilibru extrem de rafinat al răspunsurilor la
multiplele cerințe ale temei. Funcția simbolică
prin metamorfoza siluetei turnului este subtilă
și contemporană, adăugând o ”vârstă” a prezentului concomitent cu o invitație pentru viitor
prin oferta pe care o face platforma superioară
de a găzdui instalații artistice temporare și evenimente diverse. Turnul intră astfel în dialog
permanent cu orașul, devenind un turn al artelor, deschis atât la propriu cât și la figurat. El se
transformă într-o scenă sau un soclu pentru
performanțe artistice. Placa superioară oglindește lumea de dedesubt, stabilind o conexiune
vizuală permanentă cu aceasta.” – Juriul
Concursului
Premiul 2 – PROIECT NR 50 - AC6486 –
SC ASDESIGN 95 SRL
Autor principal: Arh. Rottman Astrid Luiza
Coautori: Arh. Cosmin Anghelache; Arh.
Cassandra Pop
Premiul 3 – PROIECT NR 73 - TA7305
– SC JB ARHITECTURA SRL
Autor principal: arh. Johannes Andreas
Bertleff
Coautori: arh. Flavius Adrian Ianchiș, arh.
Ana Maria Potoschi, arh. Raluca Grecea, arh.
Ioana Mitrică, arh. Sebastian Cucu, arh. Horațiu
Vasilescu, arh. Raluca Maria Olaru
Mențiune – PROIECT NR 58 - CN2017 –
SC. PUNCTART S.R.L.
Autor principal: Radu Malasincu, Anca
Malasincu, Stefan Pavaluta, Barbu Mihai-Flavius
Colaboratori arhitectură: Alex Apostol, AnaMaria Simionescu, Ada Tache
Colaboratori specialități: Ing. Mircea Neacsu
- structuri

Primăria Cluj-Napoca pune la dispoziția cetățenilor municipiului o aplicație care monitorizează locurile de parcare disponibile
în cele 6 parcări cu barieră din municipiu. Numărul total de locuri de parcare care se regăsesc în aplicație este de 1.309.
Parcările monitorizate prin aplicația Cluj Parking sunt:
•
parking Moților (public) - 382 de locuri de parcare
•
parcarea din Piața Unirii (publică) - 103 de locuri de locuri de parcare
•
parcarea din Piața Mihai Viteazu (publică) - 74 de locuri de parcare
•
parcarea din Piața Cipariu (publică)- 100 de locuri de parcare
•
parking Sala Polivalentă (public) - 440 de locuri de parcare
•
parking Multiplex Leul (privat) - 210 de locuri de parcare
Pe lângă gradul de ocupare al parcărilor cu barieră, aplicația Primăriei arată tendințele din ultimele 5 minute - numărul de mașini
care au intrat și numărul de mașini care au ieșit - din cele 6 parcări/parking-uri din zona centrală și semicentrală a municipiului
Cluj-Napoca.
Aplicația este realizată de Primăria Cluj-Napoca în parteneriat cu Arobs Software, cu sprijinul ARIES Transilvania. Cluj Parking
este disponibilă pentru toți cei care utilizează dispozitive mobile cu Android și iOS.
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Raportul Poliției Locale pentru anul 2016
Obiectivele Poliției Locale pentru anul 2016 au fost:
- creşterea încrederii populaţiei în Poliţia locală;
- asigurarea climatului de ordine şi siguranţă publică pe raza municipiului Cluj-Napoca;
- asigurarea unui mediu curat pentru creşterea calităţii vieţii cetăţenilor;
- respectarea cu stricteţe a normelor privind activitatea în construcţii;
- respectarea normelor privind activitatea de comerţ.

Activitatea de prevenire:
Pentru realizarea obiectivelor propuse în anul 2016, Poliția locală a cooperat cu instituţiile din cadrul Sistemului Naţional de Ordine
Publică, respectiv Poliţia, Jandarmeria, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, Brigada de Combatere a Crimei Organizate, dar şi cu
alte instituţii, respectiv Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţii şi O.N.G-uri.
La finalul anului putem afirma că obiectivele au fost realizate, iar Cluj-Napoca este un oraş în care cetăţenii sunt în siguranţă.
În anul 2016 Direcţia Generală Poliţia Locală a desfăşurat un număr de 539 acţiuni pe bază de plan acţiune, în locurile şi zonele sesizate de către cetăţeni că se încalcă legea: cluburi, baruri, parcuri, zone de agrement, şantiere, rampă de deşeuri menajere şi cu ocazia
manifestărilor publice desfăşurate pe raza municipiului Cluj-Napoca.
Prezenţa în stradă a poliţiştilor de ordine publică şi trafic rutier s-a concretizat în 30.696 misiuni de patrulare. 				
Permanent prin intermediul mass-media, cetăţenii au fost informaţi cu privire la activităţile desfăşurate şi rezultatul acestora.
Pentru asigurarea măsurilor de ordine, poliţiştii locali au participat la un număr de 802 evenimente publice (manifestări culturale,
artistice, sportive, religioase, comemorative, mitinguri etc.).
Pe linie de inspecţie şi control au fost desfăşurate acţiuni ce au vizat:
– organizările de şantier (existenţa rampelor de spălare, existenţa plaselor de protecţie, împrejmuiri, starea de curăţenie);
– verificarea modului în care firmele de salubritate îşi desfăşoară activitatea privind curăţenia menajeră şi stradală;
– verificări privind colectarea selectivă la agenţii economici;
– verificarea punctelor gospodăreşti de pe raza municipiului;
– curăţenia în pieţele agroalimentare;
– identificarea şi eliminarea rampelor clandestine;
– verificarea terenurilor neîntreţinute;
– existenţa contractelor de salubritate;
– verificarea deteriorării mijloacelor amplasate pe domeniul public (aparate de joacă în parcuri, bănci, coşuri de gunoi);
– acţiuni de ecologizare a spaţiilor verzi;
– concursul „Curăţenie Generală 2016’’, la care au participat 263 asociaţii de proprietari;
– verificarea activităţilor de comerţ stradal;
–	verificarea activităţilor comerciale în magazine (alimentare, nealimentare), supermarketuri, hipermarketuri, cafe-baruri, ateliere
reparaţii auto, saloane de înfrumuseţare;
–	cluburi – discoteci privind respectarea prevederilor legale privind fumatul;
–	respectarea prevederilor legale privind reducerile de preţuri (soldare, lichidare);
–	verificarea respectării legalităţii în activitatea de taximetrie;
–	verificarea activităţilor de comerţ ambulant cu: legume-fructe, mărfuri nealimentare, pomi de Crăciun, materiale pirotehnice;
–	verificări la asociaţiile de proprietari;
–	verificarea agenţilor economici care au solicitat acorduri de funcţionare şi aprobări de orar;
–	înştiinţarea agenţilor economici privind interzicerea vânzării de băuturi alcoolice cu ocazia competiţiilor sportive şi a manifestărilor publice;
–	activitatea de somare a proprietarilor pentru întreţinerea clădirilor;
–	activităţi de punere în siguranţă a clădirilor cu grad ridicat de degradare sau care nu prezintă siguranţă în exploatare, împreună
cu I.S.U.;
–	acţiuni de verificare privind legalitatea amplasării panourilor publicitare;
–	legalitatea construcţiilor aflate în executare;
–	verificări privind respectarea PUD;
–	verificări privind activitatea de refaţadizare;
–	verificarea sesizărilor privind modificări ale spaţiilor fără autorizaţie.
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Activitatea de constatare
Serviciul Control urbanism şi disciplina în construcţii

TABEL COMPARATIV
Număr procese verbale de constatare a contravenţiei
Valoare amendă aplicată
Valoare amendă încasată
Număr sesizări înregistrate
Număr acţiuni tematice efectuate
Referate plângeri penale
Referate sesizarea instanţelor

Serviciul Inspecţie comercială

2015
119
296.500 lei
97.600 lei
2394
8
52
31

2016
220
597.500 lei
294.700 lei
2535
22
81
43

Serviciul Control protecţia mediului
TABEL COMPARATIV
Nr. Procese verbale de constatare a contravenției
Valoare amendă aplicată
Valoare amendă încasată
Nr. sesizări înregistrate
Nr. acțiuni tematice efectuate

Situaţie comparativă, anul 2016 faţă de anul 2015
Sesizări, reclamaţii înregistrate
Contravenţii rezultate din activitatea agenţilor economici care desfăşoară activităţi comerciale şi prestări servicii în structuri de vânzare (imobile)
Contravenţii la activitatea de comerţ stradal
Contravenţii la activitatea de comerţ ambulant
Contravenţii la activitatea desfăşurată în pieţele agroalimentare
Contravenţii pentru utilizarea garajelor de pe domeniul public în alte scopuri decât pentru gararea auto
Contravenţii pentru fumat în spaţii publice şi în mijloacele de transport în comun
Contravenţii la activitatea de taximetrie şi transport persoane
Contravenţii în legătură cu reducerile de preţuri
Contravenţii constatate la asociaţiile de proprietari
Total sancţiuni
Valoare aplicată
Valoare încasată
Valoare confiscări
Infracţiuni constatate

Serviciul Ordine şi siguranţă publică

Situaţie comparativă, anul 2016 faţă de anul 2015
Contravenţii conform Legii nr. 61/1991 rep., după cum urmează:

Contravenţii conform HCL nr. 422/1999 constatate la persoanele care apelează la mila publicului
Contravenţii conform HCL nr. 61/2014 pentru staţionarea neregulamentară a autovehiculelor (sp.verde,
parcare ocupată abuziv, trotuar, blocare acces, tonaj)
Contravenţii conform HCL nr. 26/2010 în parcările publice cu plată
Contravenţii conform HCL 109/2010 la activitatea de taximetrie şi transport persoane
Contravenţii conform HCL 191/2009 pentru murdărie carosabil, depozitări necontrolate de deşeuri, aruncarea de
deşeuri, ambalaje pe stradă
Contravenţii conform H.C.L. nr. 84/1996 (câini)
Contravenţii conform H.C.L. nr. 354/2015(câini) pentru lipsă carnet de sănătate, plimbarea câinilor fără lesă
sau botniţă, plimbarea câinilor în locurile de joacă pentru copii
Contravenţii conform HCL Legea nr. 349/2002 pentru fumat în spaţiile publice închise
Contravenţii conform H.C.L. nr. 130/2009 pentru afişaj în locuri neautorizate
Contravenţii conform H.C.L. nr. 270/2009 pentru circulaţia pe drumurile publice cu atelaje cu tracţiune
animală
Contravenţii conform H.C.L. nr. 150/2009 pentru comerţ ambulant de mărfuri, nedeţinerea actelor la punctul
de lucru
Contravenţii conform Legea nr. 12/1990 pentru vânzarea ambulantă de mărfuri în alte locuri decât cele
autorizate de primărie
Contravenţii conform H.C.L. nr. 506/2009 pentru lipsă autorizaţie de liber acces
Contravenţii conform OUG nr. 195/2002 pentru staţionări/opriri interzise
Contravenţii conform Legea nr. 24/2007 pentru plimbarea câinilor în alte locuri decât cele special amenajate
Contravenţii conform Legea nr. 185/2013
Alte situații
Total sancţiuni
Valoare aplicată
Valoare încasată
Infracţiuni constatate

Serviciul Control trafic rutier

Serviciul Evidenţa persoanelor, baze de date şi relaţii publice

2015
718
453
116
223
90
335
15
67
1238
788.850 lei
152.950 lei
6.400 lei
-

2016
1006
694303
202100
2332
119
2016
708
429
197
411
207
7
10
218
16
78
1575
1.095.650 lei
197.525 lei
10.500 lei
2

2015
1091
- prostituţie: 322
- cerşetorie: 459
-consum alcool: 195
-tulburarea liniştii publice: 104
-animale în libertate: 1
-refuz legitimare:10
280
8943

2016
1343
- prostituţie: 196 pvcc
- cerşetorie: 706 pvcc
- consum alcool: 281 pvcc
- tulburarea liniştii publice: 140 pvcc
- animale în libertate: 11 pvcc (cai, 2 câini)
- refuz legitimare: 9 pvcc
258
12795

2590
123
43

2147
57
41

2
-

76

2
9

9
2
12

17

16

13

10

6
4
163
13.286
2.623.780

2
605
2
24
17.399
3.896.468
686.375
14

5

Situaţie comparativă, anul 2016 faţă de anul 2015
Contravenţii conform Legii nr. 61/1991 rep., după cum urmează: refuz legitimare
Contravenţii conform HCL nr. 61/2014 pentru staţionarea neregulamentară a autovehiculelor (sp.verde, parcare ocupată abuziv, trotuar, blocare acces, tonaj)
Contravenţii conform HCL nr. 26/2010 în parcările publice cu plată
Contravenţii conform HCL 109/2010 la activitatea de taximetrie şi transport persoane
Contravenţii conform HCL 191/2009 pentru murdărie carosabil, depozitări necontrolate de deşeuri, aruncarea de deşeuri, ambalaje pe stradă
Contravenţii conform OUG nr. 195/2002 pentru staţionări/opriri interzise
Total sancţiuni
Valoare aplicată
Valoare încasată
Total sesizări
16845

2015
620
434.800
102.600
2.216
75

2015
6
1760
250
4920
6.936
1.060.010

2016
8
1470
5
7
6
7992
9.488
1.676.675
533.349

Nr. sesizări cu reacţia sub 15 min. % Nr. sesizări cu reacţia sub 20 min %
Nr. sesizări cu reacţia sub 30 min % Nr. sesizări cu reacţia peste 30 min %
6589
39 4932
29,3 3707
22 1617
9,6
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Continuă acțiunea de salubrizare a
cartierelor din Cluj-Napoca
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Baraj plutitor pe râul Someș
În luna martie au început lucrările la sistemul de colectare plutitori pe râul Someșul Mic.
Acest sistem va permite colectarea deșeurilor plutitoare de pe râul Someș. Sistemul va fi realizat
în amonte de podul de pe B-dul 1 Decembrie 1918, iar termenul de execuție va fi de 3 luni de la
data ordinului de începere al lucrărilor.

Decolmatarea Lacului Gheorgheni I

Primăria Cluj-Napoca a demarat la începutul lunii martie o
amplă acțiune de curățenie în tot orașul. Cei doi operatori de salubritate, SC Rosal S.A. și S.C. Brantner Servicii Ecologice S.A.,
au început lucrările de salubrizare a orașului în cartierele
Grigorescu și Gheorgheni. Au urmat apoi zonele Mănăștur,
Zorilor, Mărăști, Gruia, Între Lacuri, Someșeni, Iris, Dâmbul
Rotund, Andrei Mureșanu, Bună Ziua și Bulgaria.
Operațiunile efectuate sunt următoarele: măturat manual și
mecanizat și spălat pe toate străzile și aleile.
Primăria Cluj-Napoca le recomandă clujenilor să sprijine
această acțiune. În ceea ce privește lucrările de primăvară întreprinse de cetățeni, Serviciul Spații verzi face un apel către asociațiile de proprietari să nu amplaseze la punctele gospodărești
resturile vegetale, rezultate în urma toaletărilor, ci să le depoziteze în locuri accesibile din punct de vedere al accesului auto.
De asemenea, asociațiile de proprietari care doresc să solicite
sprijin Primăriei pentru lucrările de toaletare și pentru cele de
transport ale resturilor vegetale, trebuie să se adreseze Serviciului
Spații verzi, în scris sau telefonic, sunând la numărul 0264596030,
interior 4440 sau 5032.
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RADP a demarat în 15 februarie a.c. lucrările de decolmatare ale
lacului I Gheorgheni. Se execută lucrări de excavare – executate
cu excavator plutitor, lucrări de dragare și pompare, lucrări de
colectare corpuri străine, încărcare și transport nămol în
autobasculante. Lucrările se vor finaliza în 15 mai 2017.

Concurs de soluții pentru transformarea
malurilor Someșului - „Rethinking Someș”
Primăria Cluj-Napoca, în parteneriat cu
O.A.R -Ordinul Arhitecților din România
Filiala Transilvania, propune o amplă temă
de concurs pentru specialiști, vizând transformarea pe termen lung a malurilor
Someșului.
Dorim să găsim cele mai bune soluții
pentru parcursul râului Someș pe teritoriul
Clujului, care să fie gândite unitar într-un
masterplan, astfel încât să asigurăm o dezvoltare coerentă a acestor zone pentru următoarele decenii.

Proiect fanion al Strategiei Integrate de
Dezvoltare a Zonei Metropolitane ClujNapoca, revitalizarea malurilor Someșului a
fost, totodată, subiectul a multiple dezbateri
publice pe care Primăria le-a avut alături de
societatea civilă, instituții și specialiști.
Publicul a fost de asemenea implicat în
ultimii ani în proiecte precum “Someș
Delivery” și “Someș 2021: Sunt Riveran!”,
două exemple de inițiative ce vizează râul,
generate de societatea civilă și sprijinite de
Primăria Cluj-Napoca.

Modul de organizare și cuantumul premiilor pentru “Plan integrat de dezvoltare
pentru malurile râului Someș pe parcursul
municipiului Cluj-Napoca” au fost aprobate
în ședința Consiliului Local din data de 20
decembrie 2016.
Competiția încurajează creativitatea,
susținând în același timp cercetarea arhitecturală și implementarea de proiecte contemporane în sit urban, dar cu sensibilitate
și respect față de elementele existente.
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Smaranda Brăescu
a fost comemorată
la Cluj-Napoca

Concursul între asociațiile de proprietari
”Curățenie Generală”- ediția 2017

Primăria Cluj-Napoca va organiza și în acest an concursul între asociațiile de proprietari, ”Curățenie generală”, în perioada 27 martie
– 16 iunie. În acest sens, în ședința Consiliului Local din luna martie a fost alocată suma de 135.000 de lei, care va fi distribuită pentru 20
premii I (a câte 2000 de lei fiecare), 20 premii II ( în valoare de 1500 de lei fiecare), 40 premii III ( în valoare de 1000 lei fiecare) și 50
mențiuni (în valoare de 500 lei fiecare).
Asociațiile de locatari/ proprietari pot folosi banii primiți numai în scopul reparării, amenajării, refațadizării și efectuării lucrărilor
necesare îmobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.

Primarul Emil Boc a participat
joi, 2 februarie 2017, în Cimitirul
Central Cluj-Napoca, la
comemorarea a 69 de ani de
când aviatoarea Smaranda
Brăescu s-a stins din viață.

Parte a rezistenței anticomuniste,
Smaranda Brăescu a fost înmormântată la
Cluj sub numele conspirativ „Maria Popescu”.
Legendara aviatoare a primit în 2016 titlul de
Cetățean de Onoare (post-mortem) al
Municipiului Cluj-Napoca.
Smaranda Brăescu, supranumită ”regina aerului”, s-a născut la 21 mai 1897, la
Hănțești (Buciumeni), în județul Galați, într-o familie cu cinci fete și patru băieți.
Celebra aviatoare în Escadrila Albă
(Escadrila Sanitară) pe frontul de Est, a fost
prima femeie parașutist cu brevet din
România, campioană europeană la parașutism (1931) și campioană mondială (în
1932, cu recordul de 7200 m la Sacramento,
SUA). În 1928, a absolvit cursurile
Academiei de Belle Arte din București, secția de Artă Decorativă și Ceramică. La 5 iulie 1928, a executat primul salt cu paraşuta
de la înălțimea de 600 de metri. La 2 octombrie 1931, câștigă titlul european la parașutism, în urma unui salt de la înălțimea de
6000 de metri, depășind și recordul american de 5384 metri. În urma acestui succes a
fost decorată cu Ordinul Virtutea
Aeronautică – clasa Crucea de Aur.
Proprietară a două avioane, un biplan de tip
Pevuez și un bimotor de tip Milles Hawk,
cu cel de-al doilea, în 1932, a stabilit primul
record de traversare a Mării Mediterane în
6 ore și 10 minute, străbătând distanța de
1100 km, între Roma şi Tripoli. În același an
1932, la 19 mai, devine campioană mondială la parașutism, în urma unui salt realizat
cu o paraşută de construcție românească,
de la înălțimea de 7400 de metri, cu durata
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Regulament

pentru acordarea punctajului în cadrul concursului între
asociaţiile de locatari/proprietari “CURĂŢENIE GENERALĂ”
Amenajare şi curăţenie spaţii verzi

de 25 de minute, acest record fiind depășit
cu doar câțiva metri, abia peste 20 de ani.
Recordul său a fost omologat de aeroclubul
din Washington. Recordul precedent, deținut de un american, fusese de 7233 de metri.În timpul războiului a fost activă ca pilot
în celebra „Escadrila Albă” de avioane sanitare, pe frontul de Răsărit. Semnatară, alături de alte 11 personalități (printre care:
generalul Aldea, prof. univ. dr. Grigore T.
Popa), a unui memoriu prin care se condamna falsificarea alegerilor din noiembrie
1946 – document înaintat Comisiei Aliate
de Control, de fapt delegatului american,
care l-a predat celui sovietic – a fost condamnată de comuniști la închisoare în contumacie. Se va ascunde de Securitate și de
organele de ocupație sovietice în județele
Bacău și Iași, sub numele de Maria Matei.
Din 1947, s-a refugiat într-o mănăstire de

măicuţe greco-catolice, „Congregația
Surorilor Maicii Domnului” de la Jucu, din
judeţul Cluj, sub numele de Maria Popescu.
În toamna anului 1947, grav bolnavă, este
internată la Clinica profesorului dr. Iuliu
Hațieganu. A decedat la Cluj pe data de 2 februarie 1948, fiind înmormântată în secret
datorită demersurilor renumitului profesor
Hațieganu, în parcela II B nr. 1550 a
Cimitirului Central. Potrivit cercetărilor întreprinse de prof. Neculai Staicu, mormântul ei se află în Cimitirul Central (Hajongard)
din Cluj-Napoca, unde a fost îngropată sub
numele de Maria Popescu la o poziție concesionată în anul 1970 unei alte persoane.
Deși eroina nu are în prezent o cruce la cap,
amintirea ei nu a pierit fiind inclusă într-un
Top 60 al „femeilor care au schimbat lumea”,
iar o stradă din București a fost denumită în
memoria sa.

a) gazon 1-5 pct.
		 1- complet neîntreţinut
	2- parţial neîntreţinut (2/3 neîntreţinut, necurăţat de deşeuri de orice fel şi
necosit)
	3- parţial neîntreţinut (1/2 curăţat de deşeuri şi necosit)
	4- curăţat de deşeuri, necosit
	5- complet întreţinut (curat şi cosit)
b) sol semănat/plantat (iarbă, flori, arbori) 1-5 pct.
	1 - complet neplantat/nesemănat (lipsă flori, arbori, iarbă)
	2 - parţial neplantat/semănat (2/3 fără iarbă, flori, arbori)
	3 - moderat plantat (1/2 plantat/semănat arbori, iarbă, flori)
	4 - parţial plantat (2/3 plantat arbori, flori, semănat iarbă)
	5 - complet plantat/semănat (iarbă, flori, arbori)
c) gard viu 1-5 pct.
	1- complet neplantat/netoaletat
	2- parţial neplantat/netoaletat (2/3 neplantat sau netoaletat)
	3- moderat plantat/toaletat (1/2 plantat/toaletat bine)
	4- parţial plantat/toaletat (2/3 plantat/toaletat foarte bine)
	5-complet plantat/toaletat (lucrare efectuată cu grijă şi pe întreaga suprafaţă aferentă)
d) arbori toaletaţi 1-5 pct.
	1- complet netoaletaţi
	2 - parţial netoaletaţi (2/3 netoaletaţi)
	3 - moderat toaletaţi (1/2 toaletaţi bine)
	4- parţial toaletaţi (2/3 toaletaţi foarte bine, văruiţi, protejaţi)
	5 - complet toaletaţi (în întregime foarte bine toaletaţi, văruiţi, protejaţi)

Amenajare şi curăţenie zonă parcări/garaje
a) zona parcări 1-5 pct.
	1- complet neîntreţinută (cu gunoi în zonă, praf, pământ, neamenajată)
	2- parţial neîntreţinută (2/3 din zona de parcări neamenajată şi murdară)
	3- moderat întreţinută (1/2 din zona de parcări este întreţinută şi amenajată bine)
	4 - parţial întreţinută (2/3 din zona de parcări este întreţinută şi amenajată
bine)
	5 - complet întreţinută (parcări foarte bine amenajate, curate)
b) zona garaje 1-5 pct.
	1- complet neîntreţinută (gunoi în jurul şi pe acoperişul garajelor, garaje
nevopsite)
	2- parţial neîntreţinută (2/3 din zonă este cu gunoi, iar 2/3 din garaje sunt
neîntreţinute, nereparate, nevopsite)
	3- moderat întreţinută (1/2 din zona cu garaje este bine întreţinută, garajele
fiind vopsite uniform)
	4- parţial întreţinută (2/3 din zona de garaje este întreţinută curat, cu garaje
vopsite uniform)
	5- complet întreţinută (întreaga zonă este amenajată corespunzător, toate
garajele sunt vopsite uniform)

Calendarul desfăşurării concursului
Perioada 27.03.2017-28.04.2017
Înscrierea la concurs a asociaţiilor de proprietari/locatari
Perioada 27.03.2017-19.05.2017
Efectuarea lucrărilor de curăţenie de către asociaţiile de proprietari/locatari
Perioada 22.05.2017-06.06.2017
Etapa I de jurizare
Comisia va efectua verificări la fiecare asociaţie înscrisă la concurs şi va acorda
note conform regulamentului de concurs;
Perioada 07.06.2017-16.06.2017
Etapa II de jurizare
Preşedintele şi vicepreşedinţii comisiei precum şi consilierii locali (membri în
comisie) vor verifica primele 150 de asociaţii clasate pe baza notelor acordate şi vor
stabili ierarhia finală.

Amenajare şi curăţenie zonă de intrare în bloc 1-5 pct.
	1- complet neîntreţinută (alei murdare, nemăturate, geamuri nespălate, uşi
nevopsite, nereparate, adresă neînscripţionată, lipsă avizier)
	2- parţial neîntreţinută (2/3 din alei, geamuri, uşi, etc. sunt neîntreţinute)
	3- moderat întreţinută (1/2 din zona aferentă intrării în bloc este întreţinută bine)
	4- parţial întreţinută (2/3 din zonă - geamuri, uşi, alei, avizier, adresă
- întreţinută)
	5- complet întreţinută (zonă foarte bine şi permanent întreţinută)

Colectarea selectivă a deșeurilor la sursă – punctul gospodăresc 1-5 pct.
	1- colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în
proporție de la 10% până la 20%
	2- colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în
proporție de la 20% până la 40%
	3 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în
proporție de la 40% până la 60%
	4 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în
proporție de la 60% până la 80%
	5 - colectarea selectivă a deșeurilor (pe fracție uscată și umedă) realizată în
proporție de la 80% până la 100%
Comisia poate identifica şi nota orice alte aspecte privind buna administrare şi gospodărire a asociaţiilor de proprietari/locatari.
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2017 – Anul Inovației la Cluj-Napoca
Cluj-Napoca - orașul ales de Comisia Europeană
pentru organizarea conferinței anuale pentru Inovație
„Este oficial acum faptul că cea de-a
cincea ediție a Conferinței Open
Innovation 2.0 2017 va avea loc în inima
Transilvaniei, România, la Cluj-Napoca.
În timpul procesului de stabilire a gazdei
evenimentului, orașul a dovedit că are capacitatea conceptuală și leadership substanțial în zona de inovare pentru a putea
fi gazda din 2017 a Conferinței OI2.0”,
este mesajul care a fost publicat pe site-ul
oficial al Comisiei Europene.
La Conferința Comisiei Europene
Open Innovation 2.0 din 2017 vor participa peste 300 de specialiști în inovare, factori
de decizie politici, companii din toată
Europa. Este pentru prima dată când
Conferința este organizată în Europa de
Est, până acum, edițiile anterioare desfășurându-se la Dublin (de două ori), Espoo
și Amsterdam. Timp de aproape o săptămână, orașul nostru va fi gazda celui mai
important eveniment în domeniul inovării
susținut de Comisia Europeană.
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Alegerea Clujului pentru organizarea
acestei conferințe reprezintă recunoașterea
eforturilor comunității locale și regionale în
crearea unui ecosistem deschis și funcțional
pentru inovare. Alegerea orașului nostru
pentru ediția din 2017 reprezintă o oportunitate deosebită pentru promovarea actorilor, proiectelor, ideilor, cunoștințelor,
tehnologiilor dezvoltate în oraşul nostru, în
Transilvania și chiar în România.
Candidatura în vederea obținerii organizării acestui eveniment a fost posibilă datorită efortului comun depus de către
Municipalitatea Cluj-Napoca și ARIES
Transilvania. ARIES Transilvania și clusterul iTech Transilvania au reprezentat și promovat Clujul în luna mai a anului 2016 la
ediția de la Amsterdam a Conferinței Open
Innovation 2.0, ca hub de tehnologie cu un
mare potențial de inovare, trezind interesul
organizatorilor și participanților în descoperirea și valorificarea potențialului din
această regiune.
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Întâlnire cu dl. Ralf Heinen,
primarul orașului Köln, Germania

Nr. 86 / 2017

Întâlnire cu Excelență sa, dl. Cord Meier-Klodt,
Ambasadorul Germaniei în România
Excelența Sa, dl. Cord Meier-Klodt,
ambasadorul Germaniei în România, s-a
întâlnit cu primarul Emil Boc.
Domnul ambasador a realizat la ClujNapoca prima vizită în afara Bucureștiului
după începerea misiunii diplomatice în
România.
„În întâlnirea avută am abordat aspecte
care vizează contribuția comunității de afaceri germane la dezvoltarea Clujului, precum și aspecte care se referă la colaborarea
academică, culturală și artistică. Un punct
important al discuției a vizat aniversarea, în
acest an, a 25 de ani de la încheierea
Tratatului dintre România și Germania privind cooperarea prietenească și parteneriat
în Europa. Am identificat, la nivelul municipiului Cluj-Napoca mai multe modalități
prin care putem marca și concretiza acest
moment aniversar”, a declarat primarul
Emil Boc la finalul întâlnirii.

Întrevedere cu Ambasadorul Belgiei în România
În luna ianuarie, primarul Emil Boc a
primit vizita omologului său din
orașul german Köln, dl Ralf Heinen.
”În cadrul întâlnirii de la Primăria
Cluj-Napoca am discutat despre stadiul
actual al relației de înfrățire dintre municipiul nostru și orașul Köln. Am stabilit
continuarea proiectelor comune culturale, sociale, economice și universitare și invitarea reprezentanților orașului Köln la
ediția din acest an a Zilelor Clujului”, a
precizat primarul Emil Boc.
Orașul Köln este al patrulea oraș din
Germania după Berlin, Hamburg,
Munchen și este înfrățit cu municipiul
nostru.
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Principalele arii de colaborare ale relaţiei
de înfrăţire dintre cele două oraşe sunt relaţiile
academice, sportive şi economice, asistenţa
socială, mediu, turism, social, cultură. În ceea
ce priveşte acţiunile de promovare ale colaborării, acestea s-au desfăşurat în principal prin
efectuarea de vizite, schimb de corespondenţă şi realizarea unor acţiuni comune.
Deşi cele două oraşe au semnat protocolul de înfrăţire în anul 1976, relaţiile au
fost întrerupte pe parcursul anilor `80 pentru a fi reluate abia în 1990. Anii `90 s-au caracterizat prin organizări de campanii de
strângere de fonduri, organizări de expoziţii
şi serate literare, dar şi încheieri de acorduri
de colaborare în domeniile protecţiei mediului, universitar, industrie, transport aerian etc.

Despre Köln
Oraşul Köln, situat în vestul
Germaniei (landul Renania de Nord Westfalia), a fost întemeiat cu cca. 2000 de
ani în urmă de romani, fiind al patrulea
oraş ca mărime din ţară, un important
centru politic, economic, universitar, artistic şi cultural. Cea mai veche metropolă
a Germaniei adăposteşte în prezent peste
un milion de locuitori. Simbolul oraşului
este Domul din Koln - Catedrala Gotică
care atrage anual mii de turisti, gara din
Koln fiind una dintre cele mai mari din
Europa. Universitatea din Koln găzduieşte peste 85.000 de studenţi, în diferite facultăţi, fiind una dintre cele mai apreciate
universităţi din Germania.

În data de 10 martie a.c., primarul
Emil Boc a primit vizita Excelenței Sale,
Dl. Thomas Baekelandt, Ambasadorul
Regatului Belgiei în România. Unul dintre punctele de discuție a vizat organizarea “Săptămânii belgiene” la Cluj-Napoca,
în perioada 25-28 aprilie 2017, un eveniment cu implicații economice, culturale,
academice.
De asemenea, s-a discutat despre investițiile belgiene din municipiu și din județul Cluj, în mod particular despre noua
investiție Sonaca, o companie belgiană
activă în dezvoltarea, fabricarea și asamblarea de structuri avansate pentru avioane mari. Sonaca Aircraft deschide o nouă
fabrică în județul Cluj, la Turda Moldovenești, pentru construcția de
componente pentru aripi ale aeronavelor
Airbus și Embraera.
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Latura vestică a Pieței Unirii
a intrat în modernizare

Lucrările de modernizare a Pieței
Unirii au fost reluate în data de 20 februarie 2017, pe latura vestică. Până în data de
21 mai 2017 această zonă va deveni pietonală. În acest sens, se vor executa lucrări
de reamenajare ale trotuarului și carosabilului, iar circulația rutieră a fost interzisă
definitiv pe această latură.
Vor avea acces doar autovehicolele
care efectuează aprovizionarea localurilor
din zonă, dar în mod restricționat.
Amenajarea Pieței Unirii face parte
unui proiect mai larg si complex în cadrul
amenăjarii zonei pietonale în centrul municipiului Cluj-Napoca, care a fost gândit și
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proiectat unitar, dar a fost executat până
acum doar parțial: Faza 1 - Bulevardul
Eroilor, Faza 2 / Etapa 1 -”insula” mijlocie a
Pieței Unirii.
Proiectul pentru amenajarea zonei
pietonale a fost selectat printr-un concurs
de soluții în doua faze, organizat de către
Primăria Municipiului Cluj-Napoca, cu
sprijinul OART, în anul 2006.
Etapele următoare de reamenajare a
Pieţei Unirii ar trebui să reprezinte intervenţiile cu impact semnificativ asupra funcţionării zonei centrale prin pietonalizarea
laturilor de est (Muzeul de Artă) şi de vest.

Aceste măsuri au rezultat în urma unui studiu de optimizare a circulaţiei pentru zona
centrală a oraşului. Totuși, conform datelor
de temă, în etapa 2 se va începe acest demers
prin pietonalizarea laturii de vest, urmând
ca amenajarea parcării de la nord de catedrala Sfântul Mihail și pietonalizarea laturii
de est să se realizeze în etapa a-3-a.
Pentru a atinge scopurile declarate
prin tema de concurs în 2005, anume o
zonă pietonală, nu segmente fără legatură
între ele, este necesar sa fie implementate/
executate toate etapele propuse prin proiectul initial, în mod special zonele laterale ale Pieței Unirii.
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Clujul prezentat la Bruxelles în cadrul
Comitetului European al Regiunilor
La invitația Comitetului European al
Regiunilor, primarul Emil Boc a prezentat dimensiunea de inovare si smart city a
municipiului Cluj-Napoca în cadrul
Conferinței “Investing in Europe: building a coalition of smart cities & regions
towards a third industrial revolution”, organizată de Comitetul European al
Regiunilor și Comisia Europeană.
Prezentarea Clujului a avut loc în cadrul
secțiunii “How to build smart cities and
regions: case studies from Europe”. În
aceeași secțiune a Conferinței au mai făcut prezentări dl. Ahmed Aboutaleb, primarul orașului Rotterdam, Etienne
Schneider, vicepremier și Ministrul
Economiei, Luxemburg, Xavier Bertrand,
Președintele Hauts-de-France Region,
Arantza Tapia, Minister for Economic
Development and Infrastructure, Basque
Government.
Municipiul Cluj-Napoca va organiza
în luna iunie 2017 pentru prima dată în
Europa de Est Conferința Uniunii
Europene Open Innovation 2.0.
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Lansare de carte: „Istoria Transilvaniei”,
de Ioan-Aurel Pop și Ioan Bolovan

Primarul Emil Boc a participat la lansarea cărții “Istoria Transilvaniei”, autori
Ioan-Aurel Pop si Ioan Bolovan. Lucrarea
este una de referință pentru istoriografia
româneasc.
La festivitate au participat sute de clujeni, sala de la Muzeul Etnografic al
Transilvaniei dovedindu-se neîncăpătoare pentru acest eveniment.
Din perspectiva autorilor, câteva rânduri despre această valoroasă lucrare :
“Transilvania este astăzi o parte a
României și a Europei în același timp, dar,
mai presus de toate, este patria primitoare
a tuturor locuitorilor săi. Pentru prima
oară în istorie sunt acum premisele reale
pentru ca toți locuitorii ei să fie și să se
simtă egali și la ei acasă. Țara nu mai este
Transilvania de odinioară, dar urmele istoriei sunt peste tot. În trecut, au suferit și
au fost fericiți, adesea în momente diferite, și românii, și maghiarii, și germanii, și
evreii etc. Nici suferințele și nici bucuriile
nu trebuie uitate. Amintirile trecutului
sunt un patrimoniu de neprețuit, iar păstrarea lor este un atribut al popoarelor
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civilizate. Entitatea transilvană este un dat
al trecutului, dar, în același timp, ne însoțește peste tot, astăzi, sub ochii noștri. E
singurul loc din Europa unde o biserică
bizantină stă lângă o bazilică romanică,
lângă o biserică gotică și lângă alta barocă,
toate vecine cu o sinagogă! De asemenea,
singurul loc în care un locaș de cult

ortodox este la câțiva pași de unul greco-catolic, de altul romano-catolic, de unul calvin, de altul luteran sau unitarian. Aceasta
spune mai mult despre conviețuirea pașnică decât despre conflicte, iar mesajul acestei
lucrări este generos: trecutul trebuie cunoscut nu pentru încrâncenare și răzbunare, ci pentru destindere și înțelegere”.
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Cluj-Napoca, în topul celor mai atractive orașe din Europa de Est în anul 2017

Municipiul Cluj-Napoca a fost inclus
de către ”The Calvert Journal” pe lista celor
mai cochete orașe din Europa de Est de vizitat în 2017. Cluj-Napoca este apreciat ca
fiind capitala filmului din România, având
în vedere faptul că aici se desfășoară anual
Festivalul Internațional de Film Transilvania
(TIFF). De asemenea, turiștilor care aleg să
viziteze Clujul li se recomandă să hoinărească pe străzile lăturalnice unde numeroase clădiri cu arhitectură ascund localuri
underground. În plus, publicația amintește
și de festivalul Untold. Alături de ClujNapoca, în acest top mai sunt incluse orașele Belgrad, Budapesta, Dubrovnik, Kiev,
Ljubljana, Moscova, Mostar, Odessa, Split,
St Petersburg, Tallinn, Tbilisi, Varna, Zadar,
Zagreb.

Numărul turiştilor a crescut cu
16,59% în anul 2016
În primele zece luni ale anului 2016,
în municipiul Cluj-Napoca s-au înregistrat 316.359 turişti, cu 16,59% mai mulţi
decât în aceeaşi perioadă a anului 2015.
De asemenea, numărul înnoptărilor a
crescut de la 516.148 la 602.507
(+16,73%) în aceeaşi perioadă analizată,
conform datelor furnizate de INSSE.
De asemenea, au apelat la serviciile
Centrului de Informare Turistică 10.069
turişti, cu 14,4% mai mulţi ca în 2015,
aproximativ
80%
fiind
străini,
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majoritatea din Franţa, Germania,
Spania, Ungaria, Polonia, Italia, Marea
Britanie, Israel, SUA, Olanda, dar şi din
America de Nord şi de Sud, Asia şi
Australia. Centrul de Informare Turistică
al Municipiului Cluj-Napoca pune la dispoziţia turiştilor pliante şi broşuri informative, în mai multe limbi de circulaţie
internaţională, harta turistică a municipiului şi harta centrului istoric, precum şi
acces gratuit la internet şi la baza de date
turistice cu hotelurile şi pensiunile din
oraş, restaurante, cluburi, cafenele, agenţii de turism etc. Prin pagina web www.
visitclujnapoca.ro, Centrul de Informare
Turistică Cluj-Napoca pune la dispoziţia
celor interesaţi informaţii de natură turistică, în mai multe limbi de circulaţie
internaţională.

Cluj-Napoca, în topul TripAdvisor
privind destinațiile turistice
În martie 2016, TripAdvisor a dat publicității ierarhia celor mai bune destinații turistice din lume. Pentru România,
TripAdvisor a plasat Clujul pe locul al
treilea, după Bucureşti şi Braşov. Pe site-ul TripAdvisor, municipiul nostru este
descris astfel: ”Cluj-Napoca este capitala
neoficială a Transilvaniei și, deși nu veți
găsi aici vampiri, puteți explora castele,
fortărețe, grădini botanice, muzee și parcuri. Cluj-Napoca are o scenă artistică

plină de energie, care acoperă atât tradiționalul, cât și modernul. Există o mulțime
de posibilități de a vă bucura de concerte
clasice, spectacole teatrale, teatru de păpuși, muzică din toate genurile, de la jazz
la pop modern și electronică”.
TripAdvisor este cel mai mare site de
călătorii din lume, care le pune utilizatorilor la dispoziţie posibilitatea de a-şi planifica vacanţele online. Trip Advisor
reuneşte cea mai mare comunitate mondială de peste 260 de milioane de vizitatori unici pe lună şi mai mult de 150 de
milioane de recenzii pentru diversele locaţii postate şi promovate pe site.

Recomandări din partea presei
internaţionale
Postul de ştiri CNN a recomandat
România printre cele 16 destinaţii turistice
ale anului 2016. Printre motivele acestei alegeri se numără: Delta Dunării, drumeţiile
în munţii Carpaţi sau castelul Bran (legat de
mitul lui Dracula). Clujul este amintit pentru galeriile sale de artă, fiind considerat un
viitor centru artistic “fierbinte” (“hotly-tipped future art scene”).
USA Today a inclus Clujul printre
cele mai bune 10 destinații din Europa recomandate tinerilor. Potrivit prestigiosului cotidian american, punctele forte ale
oraşului sunt numărul mare de studenţi,
viaţa de noapte intensă, preţurile mici

(raportat la alte oraşe europene), festivaluri precum Untold, faptul că suntem legaţi de principalele oraşe de pe continent
prin curse aeriene low cost. Clujul este
numit „capitala neoficială a Transilvaniei”.
Lonely Planet, unul dintre cele mai
cunoscute ghiduri turistice la nivel internaţional, a plasat Transilvania pe primul
loc în topul destinațiilor turistice în 2016.
Clujul este amintit în ghid pentru vitalitatea sa culturală, pentru faptul că este unul
dintre oraşele care stabilesc tendinţele în
arta contemporană, pentru muzeele sale
şi pentru viaţa de noapte.
Celebrul tabloid britanic The Sun recomandă oraşul universitar Cluj-Napoca,
cel mai mare oraș din Transilvania, ca o
destinaţie de citybreak pentru viaţa de
noapte şi localurile sale, dar și pentru galeriile de artă, Fabrica de pensule sau
Muzeul de Istorie a Farmaciei.

Cluj-Napoca este cel mai prietenos
oraş din Europa cu străinii!
Comisia Europeană a dat publicităţii
în 2013 şi în 2016 studiul asupra calităţii
vieţii realizat în 79 de oraşe şi 4 aglomerări urbane din Europa. Potrivit acestora,
Clujul a fost şi este cel mai prietenos oraş
din Europa cu străinii: 91% dintre clujeni
au o percepţie pozitivă faţă de străini. Pe
locul al doilea, s-au situat Luxemburg,
Cracovia şi Copenhaga.
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Detalii privind investiția:
Suprafaţa ocupată de baza sportivă este de 9,4 hectare, pe un teren pus la dispoziție de către
municipiul Cluj-Napoca.
Valoarea investiţiei s-a ridicat la 20.255.273,44 lei fără TVA.
Constructor: SC NORD CONFOREST SA.
Proiectant: SC CIVITAS PROIECTARE SRL.
Site-ul web și platforma online de rezervări a fost dezvoltată cu sprijinul Clusterului ARIES
Transilvania.

Dotările sportive ale bazei:

Peste 6000 de clujeni fac sport în timpul
liber la Baza sportivă Gheorgheni
Un număr de 6200 de clujeni și-au creat carduri de utilizator de la deschiderea din
2 decembrie 2016 a Bazei Sportive Gheorgheni - cea mai modernă investiție publică de
practicare a sportului de masă din Cluj-Napoca.

Potrivit statisticilor interne, în anul
2016 s-au emis 2.319 carduri pentru utilizatorii bazei sportive, iar până în acest moment în anul 2017 au fost emise deja
aproape 4000 de carduri. La acestea se
adaugă câteva sute de utilizatori care au ales
să acceseze serviciile bazei sportive cu ajutorul cardului de bike sharing deja deținut.
Pentru buna funcționare a activității bazei sportive, așa cum este precizat și pe site-ul www.complexsportivgheorgheni.ro,
accesul în sală se face cu echipament și încălțăminte sportivă de interior, atât pentru
tenisul de masă, cât și pentru popice.
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Terenuri în aer liber
Mini fotbal – 3 terenuri sintetice de mini fotbal, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă;
Tenis – 3 terenuri sintetice de tenis, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă;
Baschet – 2 terenuri sintetice de baschet, cu nocturnă și acces prin rezervare prealabilă;
Tenis cu peretele – 1 teren sintetic, fără nocturnă, cu acces prin rezervare prealabilă;
Badminton – 2 terenuri sintetice, cu acces liber, fără rezervare;
Beach Volei – 2 terenuri cu nisip; acces liber, fără rezervare.

Zone interioare

Popice – 8 piste de popice; atenție, nu este vorba de bowling de agrement, ci varianta sportivă
de joc cu 9 popice, cu reguli specifice; acces prin rezervare prealabilă;
Tenis de masă – 8 mese de tenis de masă; acces liber, fără rezervare;
Sală multifuncțională de 265mp, cu scaune disponibile, pretabilă pentru conferințe, serbări,
evenimente ale ONG-urilor etc.

Zone exterioare

Zonă seniori – aparate și echipamente pentru exerciții fizice dedicate seniorilor;
Zonă fitness în aer liber – aparate și echipamente pentru exerciții fizice;
Zonă bouldering – aparate și echipamente pentru amatorii de cățărări;
Zonă parkour – aparate și echipamente pentru parkour;
Spații de joacă pentru copii – Diferite jocuri și trasee pentru copii de toate vârstele;
Amfiteatru în aer liber – 428 locuri;
Pistă de alergare – 400m;
Pistă biciclete/role agrement – 700m;
Pistă role viteză – 400m;
Teren paintball cu obstacole – restricționat în sezonul rece;
Parc Aventură – trasee prin copaci, pe frânghii și alte instalații; restricționat în sezonul rece;
Alei de promenadă;
4 căsuțe destinate alimentației publice pentru petrecere de timp liber la picnic
Spații verzi generoase;
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Liceul „Mihai Eminescu”
a fost modernizat
Elevii Liceului Teoretic ”Mihai
Eminescu” au început cursurile semestrului al doilea din anul școlar 2016-2017 într-o clădire modernă, reabilitată din fonduri
europene în cadrul unui proiect care a urmărit creşterea calităţii şi accesibilităţii procesului educaţional în 3 unităţi şcolare din
învăţământul preuniversitar. Este vorba
despre Şcoala cu clasele I-VIII „Ion
Agârbiceanu”, Liceul Teoretic „Avram
Iancu” și Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”.
Cele trei unități de învățământ au fost complet reabilitate şi dotate, fiind astăzi cele mai
moderne şcoli din România. În total, lucrările au cuprins: reabilitarea a 10 corpuri de
clădire destinate procesului educaţional,
modernizarea, extinderea şi dotarea a 2 săli
de sport, 2 terenuri de sport reabilitate şi
modernizate (1800 mp), 3000 mp incintă
curte reabilitaţi şi 11.500 mp de spaţii verzi
amenajate.
La Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”
investiția a constat în: mansardarea corpului principal existent şi extinderea acestui
corp pe latura vestică, la acelaşi regim de
înălţime (P+1), extinderea sălii de sport, realizarea unei săli multifuncţionale, de festivităţi, conferinţe, 11 săli noi de clasă şi
cabinete/laboratoare. Dotări: Mobilier: 338
bucăți; Echipamente didactice cabinete şi
laboratoare: 43 bucăți: Echipamente specifice sală de sport: 123 bucăți, achiziţionarea
a 174 bucăți echipamente IT. Valoarea totală a investiției la această unitate de învățământ se ridică la 14,6 milioane de lei.
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Bandă dedicată transportului în comun
pe direcția Est-Vest

Primăria Cluj-Napoca a inițiat o consultare publică pe marginea unui studiu de trafic privind realizarea unei benzi
dedicate transportului în comun pe axa Est-Vest, pe porțiunea cuprinsă între Bd. 21 Decembrie 1989 (de la
intersecția cu strada Buftea) și strada Memorandumului.

Etapa consultarii publice a avut loc în perioada 8 – 22 martie 2017, urmând ca în perioada următoare să fie luată o decizie cu
privire la implementarea măsurii.

Propuneri în contextul benzii dedicate:
- interzicerea virajului la dreapta de pe B-dul 21 Decembrie 1989 spre str. Paris
Organizarea traficului în Piaţa Avram Iancu:
• Menţinerea benzii pt. transportul în comun
• Reorganizarea fazelor de semaforizare
• Traversarea intersecţiei de către auto pt. transport în comun în fază de semaforizare dedicată.
• Se propune amenajarea benzilor dedicate pt. bus pe cele două bretele dintre Piaţa
Avram Iancu – Piaţa Ştefan cel Mare
Segmentul 2: B-dul 21 Decembrie, între Str. Cuza Vodă şi str. Regele Ferdinand
• Marcarea benzii dedicate la bordura pietonalului, prin renunţarea la locurile de
parcare marcate pe sensul spre Piaţa Unirii;
• Reorganizarea circulaţiei pe str. F. J. Currie;
• Reorganizarea circulaţiei la Intersecţia B-dul 21 Decembrie 1989 cu str. Regele
Ferdinand
Organizarea circulaţiei la intersecţia B-dul 21 Decembrie 1989 – Regele Ferdinand
• Păstrarea benzii dedicate la bordură;
• Interzicerea virajului la dreapta (pe str. Regele Ferdinand) pentru traficul general;
• Alocarea unei faze de semaforizare pe direcţia înainte şi la dreapta pt. banda BUS.
Organizarea traficului în Piaţa Unirii – str. Memorandumului
• Bandă dedicată marcată la limita trotuarului inclusiv în Piaţa Unirii;
• Fază de semaforizare suplimentară BUS la intersecţia str. Memorandumului – str.
Emil Isac;
• Sincronizarea fazei de bus în “undă verde” cu semaforul de la intersecţia Calea
Moţilor – str. Petru Maior.

Concluzii stadiul actual

Traficul derulat pe zona centrală analizată
se derulează în mare parte în condiții
apropiate de congestie;
Cererea de trafic depăşeşte capacitatea
benzilor de circulație;
Punctele nodale: Piața Avram Iancu, Piața
Unirii sunt la limita de saturație;
Marcarea benzii dedicate nu a dus la
reducerea capacităţii de circulaţie pe
benzile destinate traficului general;
Afectarea traficului general se face doar
prin relocarea timpilor de verde şi
asigurarea culuoarelor de acces pentru
BUS.
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La Cluj-Napoca se ridică mașinile
parcate neregulamentar

Această măsură este necesară în vederea fluidizării traficului rutier în
municipiu.
Anterior punerii în aplicare a acestei
Hotărâri, Poliția Locală a demarat o campanie de informare a conducătorilor auto.
Astfel, au fost distribuite 5000 de pliante
conținând toate informațiile cu privire la
prevederile legale, cuantumul sancțiunii,
datele referitoare la locul de depozitare a
vehiculelor ridicate, precum și numerele
de telefon care pot fi apelate în astfel de
cazuri.
Precizăm faptul că măsura ridicării
autovehiculelor se aplică în cazuri precum: oprirea/staționarea autovehiculelor
în stațiile CTP, pe benzile de urgență și
cele de siguranță, în intersecții și sensuri
giratorii, pe treceri de pietoni, în zone rezidențiale/pietonale, pe trotuare și piste
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Industria IT clujeană alături de Primărie în implementarea
Strategiei pentru Cluj-Napoca, un oraș inteligent

Reprezentanții industriei IT, desemnați
în acest Consiliu Consultativ de către clusterele ARIES Transilvania și Cluj IT, s-au reunit la Primăria Cluj-Napoca. Alături de
primarul Emil Boc, la întâlnire a participat
și Dl. Călin Hințea, decanul Facultății de
Științe Politice, Administrative și ale
Comunicării și coordonatorul procesului
de elaborare a Strategiei de dezvoltare a municipiului Cluj-Napoca 2014-2020.

- componenta de e-guvernare și IT din
cadrul Strategiei de dezvoltare a
municipiului 2014-2020;
– 	stabilirea calendarului de activități în
vederea adoptării noii strategii până la
finalul anului 2017;
– 	organizarea celei mai importante
conferințe pe inovare a Comisiei
Europene, Open Innovation 2.0, ce va
fi găzduită de Cluj-Napoca în perioada
10-14 iunie a.c.;
– 	demararea unui program de
voluntariat pentru inovare și IT în
cadrul Primăriei, dedicat celor care
activează în industrie și doresc să se
implice spre beneficiul tuturor
cetățenilor Clujului.
Prin propunerea înaintată primarului
Emil Boc, reprezentanții industriei IT se angajează să organizeze finanțarea și procesul
de elaborare a Strategiei pentru ClujNapoca, un oraș inteligent.

A fost a doua întrunire a Consiliului
Consultativ din acest an, iar subiectele principale au constat în:
– 	actualizarea Strategiei pentru ClujNapoca, un oraș inteligent

“Industria IT clujeană este o forță de
necontestat, un motor pentru economia
Clujului și un avantaj competitiv al nostru
pe termen lung, alături de Universitate și de
tinerii care au ales să studieze și să lucreze

Utilizarea tehnologiei pentru creșterea
calității vieții în Cluj-Napoca, pentru o administrație deschisă și un oraș inteligent,
este o prioritate cheie a municipalității clujene. Pentru o colaborare mai strânsă și eficientă între comunitatea de IT și
administrația locală, Primăria Cluj-Napoca
a constituit la începutul anului 2017, alături
de cele două clustere clujene de specialitate,
Consiliul
Consultativ
pentru
Antreprenoriat și Inovare în IT.

Începând din data de 9 februarie
2017, la Cluj-Napoca se pune în aplicare
hotărârea de guvern privind ridicarea
mașinilor staționate neregulamentar.

de biciclete, în parcările cu plată, în cazuri
de blocare a punctelor gosposdărești sau
a diverselor accese auto, precum și în alte
situații, conform legislației în vigoare.
Cuantumul sancțiunii pentru ridicare-transport-depozitare a fost stabilit
conform HCL nr. 72/2017 și este de 547
de lei. În cazul în care utilizatorul sau proprietarul se prezintă la autovehicul și nu

se mai efectuează transportul și depozitarea, sancțiunea e de 294 de lei.
Măsura privind ridicarea autovehiculelor staționate neregulamentar s-a dispus în conformitate cu prevederile HG
nr. 965/2016, privind circulația pe drumurile publice, pentru modificarea OUG
nr. 195/2002, republicată, aprobat prin
HG nr. 1391/2006 și HCL nr. 72/2017.
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aici. Acest proiect este un nou exemplu de
implicare pentru dezvoltarea comunității
noastre și arată faptul că, la Cluj-Napoca,
am reușit să creăm un model de construcție
comunitară în care fiecare își oferă expertiza pentru interesul public - dezvoltarea orașului”, a declarat primarul municipiului
Cluj-Napoca, dl. Emil Boc.   
“Colaborarea între industria IT și administrația locală a început cu formularea strategiei de e-guvernare, parte a strategiei
municipiului Cluj-Napoca, în 2014. O parte
dintre proiectele propuse au fost abordate,
iar alte inițiative ulterioare, inovatoare, au
fost implementate împreună cu industria
IT locală. Dar o strategie pentru un oraș inteligent presupune abordarea mai multor
tematici, astfel că este necesară actualizarea
inițiativei inițiale pentru a fi acoperitoare și
adaptată evoluției tehnologice.
Ne dorim ca, prin rezultatele acestei colaborări, să creștem calitatea vieții în oraș, să
stabilim un reper de calitate a serviciilor
oferite de oraș cetățenilor și vizitatorilor și să
stabilim un nou standard de colaborare între industria IT și administrația locală”, au
specificat semnatarii propunerii, reprezentanții Cluj IT Cluster și Aries Transilvania.
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Noi locuințe sociale
în municipiu
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Primăria Cluj-Napoca a demarat
două proiecte de realizare de locuinţe sociale din fonduri de la bugetul local: construire blocuri de locuințe destinate
închirierii pe strada Sigișoarei nr. 21 (cartierul Zorilor) și imobil cu funcțiuni publice și locuințe sociale pe strada
Ghimeșului.

56 de apartamente pe strada
Sighișoarei
Pe strada Sighișoarei, pe un teren în
suprafață de 2639 mp se vor construi 2
imobile de locuințe cu un total de 56 de
apartamente, din care 28 de apartamente
cu 1 cameră și 28 de apartamente cu 2 camere. Regimul de înălțime al imobilelor
va fi de S+P+6E. De asemenea, proiectul
mai cuprinde 46 de locuri de parcare și 10
garaje.

Imobil cu 12 apartamente pe strada
Ghimeșului
În cazul locuințelor din cartierul
Someșeni, de pe strada Ghimeșului, se
dorește construirea unui imobil cu regim
de înălțime S+P+3E cu suprafața totală
de 740 mp. Se vor realiza 12 apartamente,
dintre care 6 apartamente cu 1 cameră și
6 apartamente cu două camere. Proiectul
mai cuprinde două spații comerciale, 8
locuri de parcare și 2 garaje.
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