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Dragi clujeni,
Vă mulţumim că şi în anul 2014 ne-aţi acordat încrederea Dumneavoastră şi prin plata taxelor
şi impozitelor locale aţi contribuit la constituirea bugetului municipiului nostru. Prin efortul
tuturor clujenilor, am reuşit astfel să finalizăm o serie de proiecte importante pentru comunitate
şi să începem altele noi. Vă prezint succint câteva dintre proiectele realizate în anul 2014:

1. Cea mai modernă sală polivalentă din România a fost inaugurată la Cluj-Napoca. Sala are 7.308 locuri şi un parking
pe un nivel cu 445 de locuri, fiind construită astfel încât să poată găzdui competiţii sportive la standarde naţionale şi
internaţionale.
2. Clujenii beneficiază de 40 de noi autobuze. Acestea îndeplinesc cele mai înalte norme de reducere a poluării (Euro 6),
au o durată de funcţionare de minim 15 ani şi sunt dotate cu: aer condiţionat, camere video pentru siguranţa călătorilor, podea joasă, rampă de acces pentru cărucioare şi persoane cu dizabilităţi. Compania de Transport Public a demarat licitaţia pentru alte 10 autobuze - care vor ajunge în oraş în 2015. Am realizat introducerea sistemului de plată
prin SMS.
3. Am menţinut şi am extins gratuităţile la transportul în comun. S-a menţinut gratuitatea pe mijloacele de transport în
comun pentru persoanele vârstnice şi pentru studenţi. Începând cu 1 martie 2014, elevii clujeni beneficiază de abonamente gratuite pentru două linii de transport în comun pentru deplasarea la şcoală sau activităţi extracurriculare.
4. Am modernizat principalele artere de intrare în oraş: Calea Turzii, Calea Baciului, strada Traian Vuia. S-au reabilitat
străzi pe o suprafaţă de 420.000 mp, între care amintim: Mehedinţi (una dintre priorităţile stabilite de cetăţeni prin
proiectul pilot de bugetare participativă), Aleea Stadionului, B-dul 1 Decembrie, Bistriţei, Croitorilor, Constantin
Brâncoveanu. Am început modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială prin finanţare europeană - pe
ruta tramvaiului până pe Bulevardul Muncii şi strada Căpitan Grigore Ignat. 4 poduri de pe acest traseu au fost modernizate (canalul Morii, podul Horea, Valea Chintăului, Nadăş).
5.
Municipiul are un nou Plan Urbanistic General, care trasează reguli de dezvoltare a
oraşului pentru următorii 10 ani şi prevede amenajarea a 3 parcuri noi.
6. Am menţinut în iarna anului 2014 preţul gigacaloriei nemajorat, la 165 de lei.
7. În cursul anului 2014, municipalitatea a creat 881 de noi locuri de parcare în toate cartie
rele oraşului. Au demarat procedurile pentru realizarea a două noi parkinguri: în Haşdeu
(în parteneriat cu Universitatea „Babeş-Bolyai”) şi în Mănăştur, pe strada Primăverii nr. 20.
8. A fost finalizată sala de sport de la Colegiul Naţional „George Coşbuc” de care beneficiază elevii de la liceele din zona centrală a oraşului. Cea mai mare creşă şi grădiniţă din
oraş a fost realizată prin proiectul de modernizare şi reconversie a spaţiului de pe strada
Moţilor nr. 58. A început lucrul la noua creşă de pe strada Episcop Nicolae Ivan.
9. Am acordat burse tuturor elevilor care au îndeplinit condiţiile legale. 15.000 de elevi
au beneficiat de burse plătite din banii clujenilor. Am premiat excelenţa în educaţie, elevii cu
note maxime la examenul de bacalaureat sau elevii care au obţinut rezultate deosebite la
olimpiade.
10. Am demarat proiectele de reabilitarea termică din fonduri europene pentru 44
de blocuri, dintre care 6 au fost deja finalizate.
11. Am început proiectul de unificare şi modernizare a pasajelor subterane
de la gară. Prima etapă a fost încheiată, pasajul pietonal existent fiind
reabilitat.
12. Am extins programele de sprijinire a spitalelor şi clinicilor clujene şi
am început implementarea unui proiect european de extindere şi dotare
a ambulatoriului integrat al Spitalului Clinic Municipal „Clujana”. Am
achiziţionat o autospecială de primă intervenţie pentru SMURD.
13. Primăria a derulat două programe de distribuţie de alimente pentru categorii defavorizate. Unul a fost finanţat din fonduri europene, iar
celălalt a fost finanţat de la bugetul local.
14. Am dublat alocările pentru activităţile culturale şi de tineret (6,5
milioane de lei).
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Contribuţia Dumneavoastră la constituirea bugetului local va fi valorificată şi în acest
an pentru continuarea proiectelor asumate de municipalitate. Pentru 2015, anul în care
municipiul Cluj-Napoca este Capitala Europeană a Tineretului, ne propunem:
1. Să menţinem taxele şi impozitele locale la acelaşi nivel.
2. Să finalizăm proiectul european de refacere a infrastructurii „oraşului comoară” prin modernizarea străzilor Avram Iancu, Memorandumului, Moţilor şi I.C. Brătianu.
3. Să finalizăm proiectul european de modernizare a tramei stradale de acces la zona industrială (15 străzi
de-a lungul liniei de tramvai).
4. Să derulăm un concurs de soluţii vizând valorificarea Someşului şi, pe baza acestuia, să demarăm amenajarea unor zone de agrement pe malurile râului.
5. Să menţinem gratuităţile la transportul în comun pentru pensionari, studenţi şi elevi. Să implementăm
sistemul de ticketing care are la bază durata deplasării şi nu numărul de autobuze, troleibuze sau tramvaie folosite. Să dăm în funcţiune sistemul de bike sharing.
6. Să finalizăm construcţia Centrului Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative, a Centrului de sprijinire a afacerilor Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat, Microîntreprinderi şi să realizăm drumul de acces
până la ele. Acestea vor aduce noi locuri de muncă şi constituie baza pe care se va dezvolta proiectul Cluj
Innovation City.
7. Să finalizăm parkingul suprateran din zona Mehedinţi - Negoiu şi să începem construcţia parkingului
suprateran din str. Primăverii nr 20.
8. Să finalizăm reabilitarea cinematografului „Dacia” din Mănăştur, care va deveni un centru al comunităţii
cu activităţi pentru toate vârstele. Să finalizăm şi să repartizăm 46 de locuinţe sociale printr-un proiect european. Alte proiecte europene care vor fi concretizate vizează trei centre de servicii sociale integrate, două pentru persoane vârstnice şi unul pentru copii.
9. Să finalizăm proiectul de unificare şi modernizare a pasajelor subterane de la gară.
10. Să începem realizarea noului complex sportiv şi de agrement în cartierul Gheorgheni, pe strada
Alexandru Vaida Voevod f.n. (zona fostului cartodrom), pe 9,4 hectare.
11. Să acordăm burse şcolare pentru toţi elevii care îndeplinesc condiţiile legii. Să modernizăm clădirea din
str. Memorandumului nr. 22, unde se vor realiza 14 săli de clasă şi două laboratoare pentru Colegiul Economic
„Iulian Pop” şi pentru Şcoala „Ioan Bob”.
12. Să acordăm în integralitate facilităţile fiscale pentru firmele din parcurile industriale şi să menţinem
facilităţile fiscale pentru construcţia clădirilor verzi.
13. Să dăm în funcţiune puncte de acces wireless gratuit la Internet în zona centrală.
14. Să finalizăm proiectele multianuale începute în anii anteriori. Să susţinem proiectele Capitală Europeană
a Tineretului 2015 şi Capitală Culturală Europeană în anul 2021.
Vă mulţumesc şi pe această cale pentru contribuţia fiecăruia dintre dumneavoastră la dezvoltarea comunităţii clujene şi vă invit să vă implicaţi în continuare în proiectele municipalităţii.
Cu deosebit respect,
Emil Boc
Primarul municipiului Cluj-Napoca

www.primariaclujnapoca.ro
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Proiectul bugetului general
al municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2015
este de 1.181.270.000 lei
Proiectul de buget pentru anul 2015 şi lista obiectivelor de investiţii au fost postate
pe site-ul Primăriei, www.primariaclujnapoca.ro, în consultare publică.
Până în data de 28 ianuarie 2015, ora 16.00, persoanele interesate pot trimite sesizări,
observaţii, puncte de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro
sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul de Informare pentru Cetăţeni,
str. Moţilor nr.7 sau la orice primărie de cartier.
Nr.
Denumire indicatori
crt.

Buget 2015
(RON)

Buget 2015 Buget 2014
(EUR)
(EUR)

1

BUGETUL GENERAL – VENITURI

1.181.270.000

263.364.769

266.891.608

2

BUGETUL GENERAL – VENITURI (fără excedent)

1.029.793.000

229.592.892

234.111.095

3

BUGETUL DE FUNCŢIONARE

712.101.000

158.763.293

153.059.423

4

BUGETUL DE DEZVOLTARE

317.692.000

70.829.599

81.051.672

1

BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI

1.181.270.000

263.364.769

266.891.608

2

BUGETUL DE FUNCŢIONARE

718.907.000

160.280.695

154.200.439

3

BUGETUL DE DEZVOLTARE

462.363.000

103.084.075

112.691.169

1.029.793.000

229.592.892

234.111.095

BUGETUL GENERAL – VENITURI aferente anului 2015
1

BUGETUL LOCAL

934.398.000

208.324.527

193.283.800

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

22.451.000

5.005.462

26.897.198

3

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI
PROPRII

98.933.000

22.057.165

19.617.788

BUGETUL GENERAL – CHELTUIELI

1.181.270.000

263.364.769

266.891.608

1.071.135.000

238.810.113

223.637.177

22.451.000

5.005.462

26.897.198

1

BUGETUL LOCAL

2

BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE

3

BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR
FINANŢATE INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI
PROPRII

113.673.000

25.343.455

22.044.925

Transferuri între bugete

25.989.000

5.794.261

5.687.691

Excedentul anilor precedenti

151.477.000

33.771.877

32.780.513

4

www.primariaclujnapoca.ro

CHELTUIELI - Bugetul local de funcţionare: 642.830.000 lei

Autorităţi publice,
76,150,000, 11.85%
Agricultură şi
silvicultură, 300,000,
0.05%

Transport în comun şi
străzi, 110,410,000,
17.18%

Combustibil şi
energie, 37,800,000,
5.88%

Alte servicii
publice generale,
5,870,000, 0.91%
Tranzacţii privind
datoria publică,
20,300,000, 3.16%
Ordine publică şi
siguranţă naţională,
12,850,000, 2.00%

Protecţia mediului,
37,500,000, 5.83%
Învăţământ,
204,807,000, 31.86%
Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică,
35,610,000, 5.54%

Asigurări şi
asistenţă socială,
58,167,000, 9.05%

Cultură, recreere şi
Sănătate,
religie, 24,757,000, 18,309,000, 2.85%
3.85%

Bugetul local de dezvoltare 2015 (cheltuieli): 428.305.000 lei
Autoritaţi publice şi acţiuni
externe, 13,800,000, 3.22%

Ordine publică şi siguranţă
naţională, 1,000,000, 0.23%

Învăţământ
31.794.000,
7,42%
Sănătate,
29,730,000,
6.94%

Cultură, recreere şi religie,
13,842,000, 3.23%
Asigurări şi asistenţă
socială, 15,908,000, 3.71%

Transporturi, 195,823,000,
45.72%

Locuinţe, servicii şi
dezvoltare publică,
114,878,000, 26.82%

Combustibili şi energie,
3,500,000, 0.82%

www.primariaclujnapoca.ro

Protecţia mediului,
8,030,000, 1.87%
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Principalele proiecte ale Primăriei Cluj-Napoca în anul 2015
Proiectul bugetului general
al municipiului Cluj-Napoca
pentru anul 2015 este de
1.181.270.000 lei.
Bugetul de investiţii este de 458 de milioane de lei, sumă din care 270 de milioane de
lei vor fi alocate pentru proiectele europene
aflate în derulare, iar 188 de milioane de lei
vor merge pe proiectele europene viitoare. 55
de milioane de lei reprezintă cofinanţarea
Primăriei Cluj-Napoca la proiectele
europene.
“Din acest buget ne propunem 4 elemente esenţiale: finalizarea proiectelor europene
demarate, finalizarea proiectelor realizate din
alte fonduri, demararea proiectelor noi multianuale şi susţinerea poiectelor din cadrul
Cluj Capitală Europeană a Tineretului şi Cluj
Capitală Culturală Europeană 2021. Anul
acesta am dublat suma alocată pentru activităţi culturale, faţă de anul trecut. În 2014 pentru astfel de activităţi am acordat 4,5 milioane
de lei, iar anul acesta vom aloca 9 milioane de
lei” , a precizat primarul Emil Boc.

Pe lângă aceste proiecte care se derulează din fonduri europene,
Primăria Cluj-Napoca mai are în derulare şi alte proiecte finanţate
din buget:

Primăria Cluj-Napoca va continua în 2015 proiectele care au fost
apreciate de clujeni în cursul anilor trecuţi:

•

unificarea pasajelor şi modernizarea zonei Gării;

• gratuităţile pe mijloacele de transport în comun pentru elevi,
studenţi, pensionari şi şomeri;

•

finalizarea parkingului Negoiu;

•

•

modernizarea Cinematografului Dacia;

• continuarea programului de acordare a ajutoarelor alimentare
distribuite de Primăria Cluj-Napoca pentru anumite categorii de
cetăţeni din municipiu, care anul acesta se va numi „Alimente
2015”;

premierea tinerilor valoroşi;

Dintre proiectele europene aflate în derulare și care se vor finaliza anul acesta enumerăm:

• Modernizarea tramei stradale de acces
la zona industrială (15 străzi de-a lungul
liniei de tramvai);
• Refacerea infrastructurii “oraşului
comoară” prin modernizarea străzilor
Avram Iancu, Memorandumului, Moţilor
şi I.C. Brătianu;
• Reabilitarea termică a blocurilor;
• Realizarea drumului de acces până la
CREIC şi TEAM ZMC;
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• Construcţia Centrului Regional de
Excelenţă pentru Industrii Creative;
• Construcţia Centrului de Sprijinire a
afacerilor Tehnologie, Evoluţie,
Antreprenoriat, Microîntreprinderi;
• Modernizarea şi echiparea
Ambulatoriului din cadrul Spitalului
Clinic Municipal Cluj-Napoca;
• Incluziunea grupurilor defavorizate prin
crearea de locuri de muncă durabile în
zona Pata Rât;

• Modernizarea a trei centre de
servicii sociale integrate, două pentru
persoane vârstnice şi unul pentru copii
– Centrul Multifuncţional de Servicii
Sociale Integrate “Ţara Minunilor”,
Centrul Multifuncţional de Servicii
Sociale Integrate pentru Persoane
Vârstnice nr. 1 şi Centrul Multifuncţional
de Servicii Sociale Integrate pentru
Persoane Vârstnice nr. 2;
• Sistemul de ticketing;

www.primariaclujnapoca.ro

• finalizarea construcţiei creşei de pe strada Episcop Nicolae Ivan;
• finalizarea lucrărilor la străzi (25 de obiective pe care au fost
demarate lucrările în 2014).

www.primariaclujnapoca.ro

• premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie
neîntreruptă;
• premierea asociaţiilor de proprietari în cadrul concursului
“Curăţenie Generală”.
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Principalele proiecte ale Primăriei Cluj-Napoca în anul 2015
Printre proiectele multianuale pe care municipalitatea îşi propune să le demareze anul acesta se numără:
•
Începerea procedurilor pentru realizarea studiului de
prefezabilitate pentru Centura de Sud (nod rutier N - Mănăştur,
intersectează Calea Turzii, trece prin spatele magazinului Selgros
şi ajunge la nod rutier Apahida-Vâlcele) – un obiectiv important
pentru municipalitatea clujeană în vederea decongestionarii traficului din oraş; după întocmirea Studiului de Fezabilitate se vor cunoaşte costurile lucrării, care se va realiza cu fonduri locale,
europene şi posibil cu fonduri naţionale;

•
Realizarea unui Studiu de Circulaţie prin care, executivul Primăriei Cluj-Napoca împreună cu specialiştii, va stabili soluţii punctuale pentru decongestionarea traficului din oraş. În
acest sens, municipalitatea are în vedere realizarea de noi parkinguri şi încurajarea folosirii transportului în comun;

•
Realizarea concursului de soluţii şi implementarea proiectului privind valorificarea râului Someş. Prin acest concurs de
soluţii municipalitatea urmăreşte să facă din Someş un principal
punct de atracţie al oraşului;

•
Modernizarea Pieţei “Oser” şi a Ștrandului “SUN”, împreună cu RADP;
•
Demararea lucrărilor de construcţie a unei noi creşe pe
strada Donath nr. 38 – în prezent sunt 1000 de locuri pentru copii
în creşele din Cluj-Napoca;

•
•

Începerea lucrărilor de construcţie a Podului Traian;
Continuarea proiectului de viabilizare a zonei Lomb;

•
Construirea unui nou cimitir – o soluţie pentru următorii 30 de ani – în Someşeni, pe strada Moş Ion Roată, pe o suprafaţă de 50 de ha, proprietatea primăriei;
•

Reabilitarea Turnului Pompierilor;

•
Modernizarea cabinetelor medicale pentru elevi şi studenţi, astfel încât municipalitatea să asigure accesul la sănătate al
tinerilor clujeni.

•
Modernizarea transportului în comun prin creşterea
confortului clujenilor. După ce anul trecut am achiziţionat 40 de
autobuze, în acest an vom iniţia un acord-cadru pentru perioada
2015-2016 în vederea achiziţionării a 20 de troleibuze noi. De asemenea, vor fi cumparate 10 autobuze electrice, finanţate din fonduri elveţiene;
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•
Construirea parkingurilor de cartiere – s-au început deja
demersurile în acest sens pe strada Primăverii nr. 20, cartierul
Mănăştur;
•
Construcţia de locuinţe sociale pe străzile Sighişoarei şi
Ghimeşului;
•
Construcţia Bazei sportive şi de agrement din cartierul
Gheorgheni;

•
Completarea monumentului “Stâlpii Împuşcaţi” cu un
ecran care va reda imagini de la Revoluţia din 1989 pentru a da
consistenţă acestei construcţii şi respectul cuvenit celor care au
luptat şi a celor care şi-au dat viaţa pentru libertatea oraşului
nostru;

www.primariaclujnapoca.ro
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Proiectul de buget şi lista de investiţii a Primăriei Cluj-Napoca
au fost postate marţi, 13 ianuarie 2015, pe siteul primăriei şi vor fi
în consultare publică până în data de 28 ianuarie 2015 (ora 16.00),
potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale.
Persoanele interesate pot trimite sesizările, observaţiile sau
punctele de vedere la adresa de email:consultarepublica@primariaclujnapoca.ro sau pot înregistra adrese scrise la Serviciul Centrul
de Informare pentru Cetăţeni, str. Moţilor nr.7 sau la orice primărie de cartier, în atenţia Direcţiei Economice.
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Impozitele şi taxele locale
nu vor fi majorate în anul 2015
Impozitele şi taxele locale nu vor
fi majorate în 2015 şi vor fi
păstrate la acelaşi nivel ca în 2014.
Primăria Cluj-Napoca va acorda
şi anul acesta bonificaţia de 10%
clujenilor care-şi achită integral
impozitele până în
31 martie 2015.
Precizăm faptul că taxele şi impozitele nu s-au majorat din 2013 (când s-au indexat impozitele faţă de 2012 cu 16%), iar această majorare s-a facut în conformitate cu HG nr. 1309/2012.
Clujenii au la dispoziţie mai multe modalităţi în vederea achitării taxelor şi impozitelor locale:
• direct la ghişeele instituţiei din cadrul Centrului de Informare pentru Cetăţeni, de pe strada Moţilor nr. 7, la ghişeele din Piaţa Unirii
nr. 1 sau la primăriile de cartier – Mănăştur, Mărăşti, Gheorgheni, Someşeni, Iris, Zorilor şi Grigorescu;
• online cu identificare (pe site-ul primăriei) – persoanele fizice pot solicita înregistrarea ca utilizator al sistemului electronic de încasare a impozitelor şi taxelor locale (parola de acces este confidenţială) - prin cerere tip + copie carte de identitate la adresa de e-mail:
incasareimpozite@primariaclujnapoca.ro;
• prin intermediul codului QR (plăţi fără identificare) – care va fi conţinut pe înştiinţarea de plată;
• prin POS;
• prin oficii poştale.
Conturile IBAN în care se pot efectua plăţi sunt:
• Impozit mijloace de transport - persoane fizice - RO93TREZ2162116020201XXX
• Impozit/Taxa pe clădiri - persoane fizice - RO74TREZ2162107020101XXX
• Impozit/Taxa pe terenuri - persoane fizice -  RO21TREZ2162107020201XXX
• Impozit mijloace de transport - peste 12 tone - RO75TREZ2165033XXX007149
• Impozit pe terenuri extravilane - RO18TREZ2162107020203XXX
• Taxa afişaj, panouri, publicitate - RO73TREZ21621150250XXXXX
• Taxa vehicule lente - RO97TREZ21621160250XXXXX
• Amenzi  - RO02TREZ21621350201XXXXX
• Taxă hotelieră - RO48TREZ21621120207XXXXX
• Impozit pe spectacole - RO07TREZ21621150201XXXXX
• Taxa judiciara de timbru - RO79TREZ21621070203XXXXX
Beneficiar: MUNICIPIUL CLUJ-NAPOCA,    COD DE ÎNREGISTRARE FISCALĂ BENEFICIAR:  4305857  BANCĂ BENEFICIAR:
TREZORERIA CLUJ
La Cluj-Napoca şi-au achitat până la sfârşitul anului trecut impozitele aproximativ 85% dintre persoanele fizice şi juridice, iar încasările înregistrate sunt în valoare de 90.000.000 lei.
Impozitele locale vor fi păstrate la acelaşi nivel ca în acest an. Primăria Cluj-Napoca va acorda şi anul acesta bonificaţia de 10% clujenilor care-şi achită integral impozitele până în 31 martie 2015.
Clujenii au obligaţia în conformitate cu Legea 571/2003 (Codul Fiscal) ca până la sfârşitul lunii martie să-şi achite jumătate din impozitul pe anul în curs, iar cealaltă jumătate până la sfârşitul lunii septembrie. Din luna aprilie se va percepe o majorare de întârziere în
procent de 2%/lună, care se aplică la sumele la care data scadentă a fost depăşită.
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Elevii clujeni merituoşi
au primit 10 milioane de lei în anul 2014

În urma deciziei Consliului Local, la propunerea primarului Emil
Boc de a crea un sistem public de burse şcolare pentru elevii clujeni în
măsură să încurajeze excelenţa în educaţie, în anul trecut s-a achitat
suma de 9.205.630,85 de lei sub formă de burse şcolare – de merit, performanţă, studiu sau sociale. Acestei sume i se adaugă 73.000 de lei
acordaţi elevilor clujeni olimpici, precum şi 7.000 de lei tinerilor absolvenţi care au luat nota 10 la examenul de Bacalaureat, totalul alocărilor
ridicându-se, astfel, la 10 milioane de lei – sumă care a fost alocată pentru susţinerea educaţiei la Cluj-Napoca.
„Dorim să recompensăm efortul şi dorinţa elevilor de a învăţa, de a
se educa, pentru că, viitorul Clujului depinde de acest lucru. Cu cât tinerii noştri vor fi mai instruiţi, cu atât mai mari vor fi şansele lor de acces
la un nivel ridicat al calităţii vieţii, precum şi oportunitatea de dezvolta
municipiul în direcţia pe care am identificat-o ca oportună, în urma
elaborării strategiei municipiului pentru următorii ani”, a explicat primarul Emil Boc.
La mai bine de un an de la implementarea acestui nou sistem, ponderea burselor de performanţă şi merit este în creştere, fapt care demonstrează implicit creşterea performanţelor şcolare ale elevilor din
municipiul nostru. Practic, 81,4% din totalul banilor au ajuns la cei cu
rezultate bune şi excelente la învăţătură, (74,42 % dintre bursele acordate de municipalitate au fost cele de merit, 1,18% de performanţă, 5,77 %
burse de studiu), diferenţa de 18,6 % fiind bursele sociale – importante
pentru a asigura accesul categoriilor defavorizate la actul de educaţie.
Cuantumul burselor este de 90 de lei pentru bursa de merit, 120 de
lei pentru bursa de performanţă, 70 de lei – bursa de studiu şi 60 de lei
– bursa socială.
Bursele de care pot beneficia elevii clujeni care urmează cursurile
cu frecvenţă din învăţământul preuniversitar de stat sunt: burse de performanţă, burse de merit, burse de studiu şi burse de ajutor social.
Bursele de performanţă se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin
unul din cazurile următoare: au obţinut locurile I, II sau III la etapele
naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate
de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, denumit în
continuare MECTS; s-au calificat în loturile de pregătire organizate de
MECTS pentru competiţiile internaţionale; au obţinut locurile I, II sau
III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice,
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cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional,
organizate de MECTS. Bursele de merit se acordă elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: au rezultate deosebite
la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la
purtare în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului
şcolar, pentru elevii aflaţi în clasele de început ale învăţământului primar, gimnazial, liceal sau profesional; au obţinut locurile I, II sau III la
etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de MECTS; au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene
ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv
sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de
MECTS. Bursele de studiu se acordă elevilor care provin din familii cu
un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult
egal cu salariul minim pe economie şi care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generală peste 7,00 şi nota 10 la purtare în semestrul anterior celui în care se acordă bursa. Bursele de studiu sunt revizuite
semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei şi în situaţia şcolară a elevilor. Bursele de ajutor social se
acordă următoarelor categorii de elevi înscrişi la cursurile cu frecvenţă
din învăţământul preuniversitar de stat: orfani de ambii părinţi sau bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi
de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe
renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită
cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrită juvenilă,
spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor;
acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului
eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de
la cabinetul şcolar; elevi din mediul rural, care sunt şcolarizaţi într-o altă
localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu; elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în mod cumulat următoarele condiţii: nu realizează un venit net
mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de
50% din salariul minim net pe economie; nu deţin terenuri agricole cu
o suprafaţă mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare şi de şes, şi de
40.000 mp, în zonele montane.
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Gratuităţi la transportul în comun pentru
persoane vârstnice şi în 2015
Pensionarii şi persoanele vârstnice din
Cluj-Napoca vor beneficia şi în acest an de
facilităţi pentru mijloacele de transport în
comun. Cei cu vârsta sub 70 de ani, cu veniturile lunare sau cuantumurile înregistrate pe cuponul de pensie la rubrica “Total
drepturi” sub 1.300 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile de transport în comun din municipiul
Cluj-Napoca şi pe raza comunelor Floreşti
şi Apahida. De aceeași facilitate beneficiază persoanele cu vârste de peste 70 de ani şi
cetăţenii de onoare ai municipiului ClujNapoca (indiferent de cuantumul venitului). Aceste drepturi sunt acordate în
conformitate cu HCL nr. 715/2007, completată prin prevederile HCL nr. 195/2009.
De asemenea, persoanele cu veniturile
lunare sau cuantumurile înregistrate pe
cuponul de pensie cuprinse între 1.301 şi
1.500 lei, beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe o singură linie pe raza
municipiului.
Pentru eliberarea abonamentelor CTP,
este necesar ca aceste categorii de persoane
să prezinte următoarele documente:
Buletin / carte de identitate;
Ultimul cupon de pensie;
Ultimul abonament – se va preda;
Fotografie recentă;
Persoanele beneficiare ale Legilor nr.
118/1990, 189/2000 şi OUG nr. 214/1999
– strămutaţi, refugiaţi, deportaţi şi deţinuţi

6 din cele 40 de autobuze articulate noi au fost puse în circulaţie pe mai multe rute din oraş.
Celelalte autobuze vor intra în circulaţie pe măsură ce vor fi înmatriculate.
Autobuzele au fost livrate de firma Solaris Bus&Coach Polonia,
conform contractului încheiat cu municipalitatea în valoare de
49.626.600 lei fără TVA (faţă de valoarea estimată de 50.720.000 lei
fără TVA).

Caracteristici tehnice:

politici - beneficiază de gratuitate la transportul în comun pe toate liniile în cadrul
Asociaţiei Metropolitane de Transport
Public Cluj (municipiul Cluj-Napoca, comunele Floreşti, Apahida, Baciu, Chinteni,
Feleacu şi Ciurila). Aceste persoane vor trebui să prezinte în plus, faţă de documentele
enunţate mai sus, Decizia sau Hotărârea

emisă de Casa Judeţeană de Pensii Cluj şi
două copii după ultimul cupon de pensii.
Persoanele care anul trecut nu au beneficiat de abonament sau l-au pierdut, se vor
prezenta la biroul de abonamente de la
Sediul CTP Cluj-Napoca S.A. (B-dul 21
Decembrie 1989 nr. 79A), având asupra lor
şi decizia de pensionare.

Eliberarea abonamentelor pentru anul 2015 se va face până în 15 februarie 2015, la următoarele puncte CTP Cluj-Napoca S.A.:
Cartierul Mărăşti
sediul CTP (B-dul 21 Decembrie, nr.79A)
zona Liceului de Arte Plastice (str. A. Vlaicu)
zona IRA (str. A. Vlaicu)
Cartierul Gheorgheni
Bistriţei (Str. N. Titulescu)
Băişoara (Al. Băişoara)

Cartierul Zorilor
Zorilor (str. Observatorului)

Cartierul Grigorescu
1 Decembrie 1918 (str. Fântânele)
Buzău (str. Al. Vlahuţă)

Cartierul Mănăştur
Minerva (str. Primăverii)
Câmpului (Calea Mănăştur)
Calvaria (str. Primăverii)

Cartierul Dâmbul Rotund, Iris
Gară – P-ţa Gării – Clujana – P-ţa 1 Mai
Centru
P-ţa Mihai Viteazul

Anul trecut au beneficiat de aceste gratuităţi peste 50.000 de pensionari clujeni.
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Primele autobuze noi
au intrat în circulaţie
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»» Corespund tuturor normelor europene în domeniu
»» capacitate de transport 143 călători, 43 de locuri pe scaune, 4 scaune
cu accesibilitate uşoară pentru persoanele cu dizabilităţi motorii şi
persoane în vârstă
»» dimensiuni – lungimea 18 m, lăţimea 2,55 m şi înălţimea maximă
3,25 m
»» durata de utilizare este de 15 ani
»» 8 camere de luat vederi montate în interior şi exterior – în scopul
identificării eventualelor acte de vandalism şi asigurării siguranţei
circulaţiei
»» sunt prevăzute cu podea complet coborâtă, au rampă de îmbarcat
cărucioare pentru persoanele cu dizabilităţi
»» uşi automate cu protecţie antistrivire, posibilitate de acţionare din
interior şi exterior în caz de urgenţă, cu posibilitate de numărare a
călătorilor la urcare şi coborâre. Autobuzul nu pleacă de pe loc cu
uşile deschise
»» instalaţie de numărare a călătorilor
»» instalaţie de măsurare a consumului de carburant
»» sistem de climatizare (încălzire, răcire, aer condiţionat, ventilaţie)
atât pentru şofer, cât şi pentru pasageri
»» sistem electronic luminos de informare a călătorilor (afişaj cu LED
–uri) în interior şi exterior şi sonor în interior
»» scheletul caroseriei e executat din oţel inoxidabil
»» partea din faţă şi spate a caroseriei, executate din materiale
compozite rezistente la coroziune

»» panourile laterale ale caroseriei sunt executate din tablă de aluminiu
»» motor diesel tip DAF MX-11 240 H1 (240Kw), norma de poluare  
EURO VI
»» Radio CD
»» Sistem automat de taxare compatibil cu cel care se implementează în
Cluj-Napoca
»» sunt prevăzute cu computer de bord pentru gestiune, diagnosticare
şi management al vehiculului care colectează, înmagazinează şi
transmite datele privind activitatea autobuzului
»» localizare prin GPS, echipament compatibil cu cel existent deja în
CTP
»» garanţia pentru întreg autobuzul este de 3 ani sau 180.000 de km
»» garanţia pentru caroserie şi covor podea 8 ani
»» garanţia pentru sistemul de informare călători 10 ani.

Elevii şi studenţii au transport gratuit asigurat către şcoală

Începând cu 1 martie 2014, elevii clujeni
beneficiază de abonamente gratuite pentru
două linii de transport în comun. În cazul în
care elevii nu au nevoie de transport pentru
mersul la şcoală (dacă studiază la o şcoală de
cartier, de exemplu), pot beneficia de gratuitate dacă participă la o activitate educativă extraşcolară. Peste 19.000 de elevi clujeni au
beneficiat de gratuitate la transport în comun
pentru deplasarea la şcoală sau activităţi

extracurriculare. Pe de altă parte, dacă la sfârşitul acestui an şcolar un elev are nota scăzută
la purtare, el nu va mai beneficia de gratuitate
la transport în următorul an. Astfel, prin
această măsură, municipalitatea urmăreşte să
încurajeze elevii să meargă la şcoală. De asemenea, elevii care nu intră în niciuna din categoriile de mai sus au 50% reducere la
transportul în comun, iar toţi elevii care doresc
beneficiază de 50% reducere pe o a treia linie.

www.primariaclujnapoca.ro
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A început livrarea de alimente de bază
în cadrul programului european
de furnizare de alimente persoanelor defavorizate
Primăria municipiului Cluj-Napoca a
început distribuirea alimentelor furnizate
în cadrul programului POAD 2014, potrivit
H.G. nr. 799/2014, modificată şi completată,
privind implementarea Programului operaţional Ajutorarea persoanelor defavorizate.
Numărul total de persoane încrise pe
liste este de 13.839, la acest număr se vor
adăuga şi persoane de pe liste suplimentare.
În acest an livrarea produselor se realizează din două puncte de distribuţie, care
au fost stabilite pe baza repartiţiei zonale a
municipiului utilizate şi pentru serviciile
de salubrizare menajeră, astfel încât cetăţenilor să le fie mai uşor să identifice cărei
zone aparţin şi, în consecinţă, cărui centru
de distribuţie să i se adreseze.
Centrul de distribuţie numărul 1, pe
str. Calea Baciului nr. 18 (pentru cartierele:
Zorilor, Mănăştur, Grigorescu, Dâmbu
Rotund şi o parte din zona centrală)
Orar:
luni, marţi, miercuri: 8,30 -15,00
joi: 8,30 – 16,30, vineri: 8,30 – 13,00
Centrul de distribuţie numărul 2, pe
Bd. Muncii nr. 8 (pentru cartierele:
Gheorgheni, Mărăşti, Someşeni, IrisBulgaria şi o parte din zona centrală)
Orar: luni, marţi, miercuri: 8,30 -15,00
joi: 8,30 – 16,30, vineri: 8,30 – 13,00
Cantitatea de alimente de care va beneficia fiecare persoană este ambalată în
două cutii, iar o cutie conţine:
• Făină albă – 3 kg
• Paste făinoase 400 gr – 1 buc
• Zahăr – 2 kg
• Ulei – 2 litri
• Făină de porumb – 3 kg
• Conservă din carne de porc 300 gr – 4 buc
• Conservă din carne de vita 300 gr – 3 buc
• Conservă de pate de ficat 200 gr.
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La ridicare, titularul drepturilor trebuie să se prezinte cu Cartea de identitate /
Buletinul de identitate în original.
În situaţia în care titularul este în imposibilitatea de a se prezenta pentru a-şi ridica
drepturile, persoana împuternicită în acest scop se va prezenta cu actul de identitate propriu, precum şi cu cel aparţinând titularului, ambele în original.
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Distribuirea se va face prin Direcţia de Asistenţă Socială şi
Medicală din cadrul Primăriei municipiului Cluj-Napoca, iar categoriile de persoane, strict prevăzute de lege, vor putea ridica alimentele de la următoarele puncte de distribuţie, după cum
urmează:
Categoriile de persoane vizate ca destinatari finali în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 223/2014 sunt:
a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat
acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat,
cu modificările şi completările ulterioare;
b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei
acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările ulterioare;
c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de
indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale până la 400 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la
agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în
condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările
ulterioare;
d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi,
obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, se află sub
400 lei/lună;
e) pensionarii sistemului public de pensii beneficiari de indemnizaţia socială pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror
venit se află sub 400 lei/lună;
f) persoanele cu handicap grav şi accentuat, neinstituţionalizate, adulţi şi copii;
g) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi
văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare,
Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele
drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr.
309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei
Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive
politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945,
precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului
nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la

6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei faţă de
eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei
române din decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şiau jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti
anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu
modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind
instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a
artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii
nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal
constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică,
cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru pagina 15, coloana din
stanga, undeva in mijloc scris corect cuvantul soţul supravieţuitor,
cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară
de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi ale
căror cuantum cumulat se află sub 400 lei/lună.
(2) Persoanele care fac parte din mai multe dintre categoriile
prevăzute la alin. (1) beneficiază de ajutoare alimentare o singură
dată în cadrul programului anual şi pentru o singură categorie de
persoane defavorizate căreia îi aparţin la data distribuirii
ajutoarelor.
3) Persoanele care intră în grupul-ţintă între data constituirii/actualizării bazei de date şi data distribuirii asistenţei materiale de bază
şi a ajutoarelor alimentare sunt incluse de către autorităţile locale
pe liste suplimentare.

Pentru relaţii suplimentare, cei interesaţi se pot adresa Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală,
P-ța Unirii nr. 1, cam 10, tel. 0264- 453056.
www.primariaclujnapoca.ro
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9 milioane de lei
pentru susţinerea proiectelor culturale
Primăria Cluj-Napoca
dublează anul acesta suma
alocată pentru ONG-urile
clujene implicate în activităţi
culturale şi de tineret.
Consiliul local al municipiului ClujNapoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru
proiecte şi acţiuni culturale, în anul fiscal
2015.
1. Denumirea autorităţii contractante:
Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857;
adresa: 400.001 Cluj-Napoca, Calea Moţilor,
nr. 1-3; telefon: 0264.596.030.
2. Reglementări legale: Legea nr.
350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice, Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998
privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare al programelor şi proiectelor culturale,
Hotărârea Consiliului local privind bugetul
de venituri şi cheltuieli al municipiului ClujNapoca pe anul 2015 şi Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de
la bugetul local, acordate în baza Legii nr.
350/2005 privind finanţările nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general, în vigoare la
data depunerii dosarului.
3. Alocaţia financiară directă din fonduri
publice se acordă în vederea desfăşurării de
către persoanele fizice sau persoanele juridice fără scop patrimonial a unor activităţi
nonprofit, care să contribuie la realizarea
unor acţiuni sau programe de interes public
general, regional sau local.
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4. Bugetul programului: bugetul alocat
programului va fi stabilit după votarea în
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a
Hotărârii privind bugetul de venituri şi cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul
2015. Finanţarea asigurată de Consiliul local
al municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 90% din bugetul total al proiectului.
5. Proiectele culturale depuse spre a fi selectate vor contribui la îndeplinirea următoarelor obiective generale: încurajarea creaţiei
artistice şi a producţiilor culturale inovatoare,
interdisciplinare, participative, a celor care
contribuie la dezvoltarea socială şi urbană;
sprijinirea dezvoltării sectorului cultural clujean; dezvoltarea sinergiilor între domeniul
cultural şi alte domenii ale vieţii publice

clujene – educaţie, cercetare, coeziune socială
etc; promovarea dialogului intercultural şi
punerea în valoare a diversităţii etnoculturale; încurajarea iniţiativelor experimentale,
inovatoare, originale; păstrarea şi punerea în
valoare a patrimoniului, a valorilor culturale
tradiţionale; încurajarea schimburilor culturale, a coproducţiilor, creşterea mobilităţii
creatorilor şi a produselor culturale; dezvoltarea cooperării locale, regionale, naţionale şi
internaţionale; dezvoltarea publicului şi creşterea accesului la actul de cultură, sprijinirea
educaţiei culturale pe întreg parcursul vieţii;
dezvoltarea cercetării în domeniul cultural şi
în domeniile de intersecţie dintre cultură şi
alte domenii, elaborarea de studii, rapoarte şi
strategii în domeniul cultural; creşterea vizibilităţii şi notorietăţii municipiului
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Cluj-Napoca şi a scenei culturale clujene;
sprijinirea tinerelor talente, a proiectelor ce
sunt destinate pregătirii manifestărilor ce se
vor desfăşura sub genericul Capitală europeană a tineretului; creşterea expertizei şi
profesionalismului sectorului cultural, sprijinirea dezvoltării organizaţionale a operatorilor culturali clujeni.
6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Regulamentul
privind regimul finanţărilor nerambursabile de
la bugetul local, acordate în baza Legii nr.
350/2005 privind finanţările nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general şi din Contractul de
finanţare nerambursabilă încheiat între autoritatea finanţatoare şi beneficiari.

7. Depunerea proiectelor de finanţare nerambursabilă se face în perioada 6-30 ianuarie 2015, ora 14, la Registratura Primăriei
municipiului Cluj-Napoca, în dublu exemplar şi CD. Dosarele depuse după data menţionată mai sus nu vor fi eligibile. De asemenea,
nu se vor accepta completări la dosarele proiectelor depuse. Evaluarea şi selecţia dosarelor depuse se va efectua în perioada 2
februarie până în 2 martie 2015. Soluţionarea
contestaţiilor în perioada 3 martie 2015
– 10.03.2015.
8. Documentaţia pentru elaborarea proiectelor şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală Comunicare,
dezvoltare locală şi management proiecte Biroul învăţământ, cultură, culte, sport,
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societate din cadrul Primăriei municipiului
Cluj-Napoca, Calea Moţilor, nr. 1-3, cam. 53,
tel. 0264.596.030, interior 4610, de pe site-ul
www.primariaclujnapoca.ro. (Administraţie
– Regulamente locale – Regulamentul privind regimul finanţărilor nerambursabile de
la bugetul local, acordate în baza Legii nr.
350/2005 privind finanţările nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi
nonprofit de interes general).
9. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse
se va face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.
10. Finanţarea programelor aprobate se
va efectua numai după încheierea activităţilor
şi prezentarea raportului final.
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Primăria Cluj-Napoca finanţează
şi în acest an sportul clujean
Consiliul local al municipiului ClujNapoca anunţă acordarea de finanţări nerambursabile de la bugetul local pentru
proiectele structurilor sportive din municipiu, în anul fiscal 2015.
1. Denumirea autorităţii contractante:
Municipiul Cluj-Napoca, cod fiscal 4305857;
adresa: 400001 Cluj-Napoca, Calea Moţilor
nr. 1-3; telefon: 0264.596.030/4610.
2. Reglementări legale: Legea nr.
350/2005 actualizată, privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, Legea educaţiei fizice şi sportului nr.
69/2000 cu modificările şi completările ulterioare, Hotãrârea Guvernului nr. 884/2001
privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Ordinul
preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Sport nr. 130/2006, privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor structurilor sportive, Hotărârea
Guvernului nr. 1447/2007, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru aprobarea
Normelor financiare în activitatea sportivă,
cu modificările şi completările ulterioare şi
Hotărârile Consiliului local prin care se vor
aproba bugetul de venituri şi cheltuieli, precum şi finanţarea nerambursabilă a structurilor sportive, pentru anul 2015;
3. Solicitanţi – cluburile sportive-persoane juridice de drept privat, fără scop lucrativ
sau persoane juridice de drept public care depun o propunere de proiect;
4. Bugetul programului: bugetul pentru
finanţarea activităţilor/acţiunilor sportive
din cadrul programelor ,,Promovarea sportului de performanţă’’, ,,Sportul pentru
toţi-evenimente sportive’’ de interes local, naţional sau internaţional, în anul 2015, se va
aproba printr-o Hotărâre a Consiliului local.
Finanţarea asigurată de Consiliul local al
municipiului Cluj-Napoca va fi de maximum 80% din bugetul total al proiectului.
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5. Obiective generale:
- promovarea sportului de performanţă, a sportului pentru toţi şi a unor evenimente sportive, evidenţierea contribuţiei semnificative şi constante a sportului la reprezentarea şi sporirea
prestigiului municipiului pe plan naţional şi internaţional;
- atragerea şi educarea cetăţenilor, din toate categoriile sociale şi de vârstă, pentru practicarea mişcării în aer liber;
6. Acţiuni eligibile: acţiunile trebuie să se deruleze conform specificaţiilor din Condiţiile şi
criteriile de finanţare a structurilor sportive aprobate de finanţator prin Hotărârea Consiliului
local;
7. Termen limită de depunere a documentaţiei: 29 ianuarie 2015, ora 14,30.
8. Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect şi informaţii suplimentare se pot obţine de la Direcţia Generală, comunicare, dezvoltare locală şi management
proiecte - Biroul Învăţământ, cultură, culte, sport, societate din cadrul Primăriei municipiului
Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 1-3, cam. 53, tel. 0264.596.030/4610, site-ul www.primariaclujnapoca.ro. (Administraţie - Regulamente locale - Regulament de finanţare nerambursabilă a
structurilor sportive).
9. Evaluarea şi selecţia proiectelor depuse se vor face în ordinea punctajului obţinut de către fiecare solicitant, în limita bugetului alocat.
10. Finanţarea programelor aprobate se va efectua numai după atribuirea contractelor de
finanţare.
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Sprijin financiar pentru cultele clujene

Acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru
unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, conform O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările
şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 şi H.G. nr.
1470/2002, în anul fiscal 2015.
1. Primăria şi Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
anunţă acordarea de sprijin de la bugetul local pentru pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din
România, conform O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările şi
completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 şi H.G. nr.
1470/2002, în anul fiscal 2015.
2. Reglementări legale:
- O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 şi H.G. nr. 1470/2002;
- Regulamentul privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România,
conform O.G. nr. 82/2001, aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin Legea nr. 125/2002 şi H.G. nr. 1470/2002, adoptat de Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca prin HCL nr.
606/2013. Acest document poate fi consultat pe site-ul autorităţii
publice www.primariaclujnapoca.ro, secţiunea Administraţie,
Regulamente locale;
- Legea nr. 350/2005 actualizată privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de
interes general.
3. Sprijinul financiar de la bugetul local se poate acorda pentru
completarea fondurilor proprii ale unităţilor de cult destinate :
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a) Întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult fără venituri sau
cu venituri mici;
b) Construirii, în condiţiile aprobării documentaţiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi reparării lăcaşurilor de cult;
c) Conservării şi întreţinerii bunurilor de patrimoniu aparţinând cultelor religioase;
d) Desfăşurării unor activităţi de asistenţă socială şi medicală
ale unităţilor de cult;
e) Amenajării şi întreţinerii muzeelor cultural-religioase;
f) Construirii, amenajării şi reparării clădirilor având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de
cult;
g) Construirii şi reparării sediilor administrative ale eparhiilor
sau ale centrelor de cult;
h) Construirii şi reparării sediilor unităţilor de învăţământ teologic, proprietate a cultelor recunoscute.
4. Bugetul programului va fi stabilit după adoptarea Bugetului
de venituri şi cheltuieli al municipiului Cluj-Napoca pe anul 2015.
5. Cererile de finanţare se vor depune la Registratura Primăriei
municipiului Cluj-Napoca în două exemplare şi pe un CD.
6. Perioda de depunere a cererilor de sprijin financiar este 12
ianuarie/13 februarie  2014.
7. Informaţii suplimentare se pot obţine de la Comunicare,
Dezvoltare Locală şi management proiecte – Biroul Învăţământ,
cultură, culte, sport, societate din cadrul Primăriei municipiului
Cluj-Napoca, str. Moţilor nr. 1-3, camera 52, telefon 0264-596030,
interior 1006.
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Au fost adjudecate lucrările pentru
modernizarea Spitalului Clinic Municipal

Primăria a semnat contractul pentru
execuţia lucrărilor din cadrul proiectului
european „Modernizarea şi echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic
Municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor
de asistenţă medicală”.
S.C. ELECTROPLUS S.R.L.- leader,
subcontractor SC MODERNBAU SRL va
efectua aceste lucrări, contra sumei de
8.562.772 lei (faţă 11.156.025,60 lei, valoarea estimată). Această societate a fost desemnată câştigătoarea cererii de oferte, la
care au mai participat alte 8 firme:
CONSTRUCŢII S.A., DECORINT S.R.L.,
ELECTROVÂLCEA S.R.L., GENERAL
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SERVICE GRUP 98 S.R.L., S.C. NAPOCA
S.A., T.C.I. CONTRACTOR GENERAL
S.A., VICTOR CONSTRUCT S.R.L. şi
ZICU IMPEX S.R.L.
Lucrările au început în decembrie
2014, iar termenul de finalizare al acestora
este de 1 an. S.C. ELECTROPLUS S.R.L.leader, subcontractor SC MODERNBAU
SRL va realiza lucrări de modernizare şi
extindere a ambulatoriului spitalului (pe o
suprafaţă totală de 3.014,18 mp) constând
în supraetajarea corpului principal al clădirii, montarea a două lifturi panoramice
noi, reabilitare termică, schimbarea tâmplăriei existente cu una performantă din
punct de vedere energetic realizată din

aluminiu, zugrăveli, modernizarea instalaţiilor electrice, sanitare, medicale.
Lucrările de execuţie fac parte din proiectul european „Modernizarea şi echiparea
ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic
Municipal Cluj-Napoca, în vederea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii serviciilor
de asistenţă medicală”, a cărui valoare totală
este de 32.306.270,35 lei, din care valoarea
nerambursabilă solicitată este 22.161.602,85
lei. Contribuţia municipiului Cluj-Napoca
este în valoare de 3.935.152,02 lei (reprezentând contribuţia la cheltuielile eligibile
şi neeligibile), la care se adugă TVA aferent
proiectului în valoare de 6.209.515,48
(pentru întregul proiect).
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Rezultatele proiectului:
1 ambulatoriu de spital modernizat şi supraetajat:
–	3.014,18 mp (suprafață utilă) de ambulatoriu modernizaţi
prin proiect (3.263,21 mp suprafață utilă totală), din care:
–	604,91 mp parter (la care de adaugă 249,03 mp ce reprezintă
suprafața deja modernizată asupra căreia prin prezentul
proiect nu se intervine);
–	884,99 mp etaj 1;
–	769,52 mp etaj 2;
–	754,76 mp noi în cadrul etajului 3 – supraetajare;

4 cabinete medicale noi:
–	Cabinet nefrologie;
–	Cabinet radiologie şi imagistică medicală;
–	Cabinet de reumatologie;
–	Cabinet analize medicale.
174 echipamente achiziţionate, din care:
– 15 sisteme funcţionale de consultaţie/tratament
–	17 echipamente IT de uz medical
–	142 echipamente medicale achiziţionate

Proiectul se află în acest moment în implementare, în etapa derulării achiziţiilor publice. Pe lângă licitaţia privind executarea lucrărilor, au mai fost finalizate achiziţiile publice privind:
–	serviciile de management de proiect – asigurate de SC Unique Solutions SA (contractul de servicii încheiat în 27.06.2014, valoare
120.000 lei );
– serviciile de informare publicitate – asigurate de SC Eisen Land SRL (contractul de servicii  încheiat în 24.07.2014, valoare 8160 lei);
– serviciile de dirigenţie de șantier – asigurate de SC IMPO CONSTRUCT SRL, Suceava (contractul de servicii încheiat în 05.11.2014,
valoare 54.800 lei)
Municipalitatea urmăreşte prin realizarea acestui proiect îmbunătăţirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic
Municipal prin:
–	Modernizarea ambulatoriului integrat al spitalului, reamenajarea spaţiului acestuia în vederea creşterii capacităţii de diagnostic şi tratament, reducând astfel numărul internărilor şi durata medie pentru cei internaţi;
–	Dotarea cu aparatură medicală de specialitate şi creşterea numărului de persoane care beneficiază de infrastructura de sănătate modernizată/echipată cu aproximativ 20%;
–	Creşterea serviciilor puse la dispoziţia pacienţilor din cadrul ambulatoriului cu aproximativ 21%, de la 19 în 2008 la 23, până în iulie
2015 şi amenajarea unor noi cabinete: Nefrologie, Radiologie şi imagistică medicală, Reumatologie şi Analize medicale.
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Premii pentru cele mai harnice
asociaţii de proprietari
Primăria Cluj-Napoca a organizat şi în anul 2014 concursul de curăţenie generală între asociaţiile de proprietari/locatari. Întrecerea
a avut loc în perioada 1 aprilie – 5 iunie 2014. La concurs s-au înscris un număr de 280 de asociaţii din toate cartierele municipiului.
În urma jurizării, cele mai bine întreţinute asociaţii de proprietari au fost premiate de către municipalitate. Valoarea premiilor s-a
ridicat la suma de 135.000 de lei, bani care au fost repartizaţi astfel: 20 premii I, în valoare de 2.000 lei , 20 premii II, în valoare de 1.500
lei, 40 premii III, în valoare de 1.000 lei şi 50 menţiuni, în valoare de 500 lei.
Premiile au fost transmise Asociaţiilor câştigătoare în cursul lunii decembrie 2014, banii reperzentând contravaloare premiilor fiind
viraţi în contul asociaţiilor.
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Cluj-Napoca se alătură şi anul acesta luptei
pentru titlul de „Orașul Reciclării”
Cluj-Napoca s-a înscris în cea de-a treia ediție a competiției Eco-Rom
Ambalaje ”Orașul Reciclării” adresată primăriilor municipalităților din
România. Timp de 6 luni, în perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2014, 46 de
municipii și orașe din țară „se luptă” pentru a dovedi că au cel mai performant
sistem de colectare separată a deșeurilor de ambalaje la nivel național.
La cea de-a doua ediție a competiției, Cluj-Napoca a câștigat premiul
de excelență la categoria „Cetate”, fiind una dintre municipalitățile care
s-au remarcat la criteriul cantitativ. După această reușită, orașul a răspuns
pozitiv și celei de-a treia chemări la luptă, alături de alte 45 de municipii și
orașe în care Eco-Rom Ambalaje susţine dezvoltarea serviciilor de colectare separată: Adjud, Aiud, Arad, Bacău, Bârlad, Braşov, Brăila, Sectorul 6
Bucureşti, Sectorul 1 București, Câmpia Turzii, Câmpina, Călăraşi,
Constanţa, Craiova, Deva, Drobeta Turnu Severin, Făgăraş, Fălticeni,
Focşani, Galaţi, Gura Humorului, Iaşi, Mediaş, Miercurea Ciuc, Odorheiu
Secuiesc, Oradea, Otopeni, Piteşti, Ploieşti, Rădăuţi, Reşiţa, Roman, Satu
Mare, Sfântu Gheorghe, Sighetu Marmaţiei, Sinaia, Slatina, Slobozia,
Suceava, Târgovişte, Târgu Jiu, Târgu Secuiesc, Tulcea, Vaslui și Zalău.  
Criteriile care stau la baza evaluării acestora în competiție sunt: calitatea serviciilor de colectare separată a deșeurilor de ambalaje (însemnând
accesul populației la containerele colorate, aspectul acestora și corectitudinea depunerii separate a deșeurilor în containere), cantitatea de deșeuri
colectate separat per locuitor și campaniile de conștientizare și mobilizare
a populației pentru a separa deșeurile de ambalaje derulate pe parcursul
celor 6 luni de competiție.
La finalul celor 6 luni, câștigătorul va obține titlul de ,,Orașul Reciclării”
și marele premiu: un Parc Tematic în valoare de 12.000 euro, un spațiu inedit
de relaxare amenajat cu mobilier realizat din deșeuri reciclabile. Acesta
este dedicat tuturor locuitorilor orașului care vor să se relaxeze și, în același
timp, să afle o serie de informații utile despre reciclarea deșeurilor de
ambalaje.
În plus, în premieră anul acesta, Eco-Rom Ambalaje va premia și municipalitățile clasate pe locul al II-lea și al III-lea. Ocupantul locului al doilea pe podiumul competiției se va bucura timp de o săptămână de vizita
autocarului high tech din cadrul programului educațional “Laboratorul Verde
al Reciclării” prin care elevii claselor a III-a vor învăța, într-un mod dinamic și
creativ, despre importanța colectării separate pentru protejarea mediului.
Municipalitatea care va obține locul al III-lea va beneficia de o campanie de informare și conștientizare a populației cu privire la importanța separării deșeurilor de ambalaje, în valoare de 3.000 de euro, realizată cu
sprijinul Eco-Rom Ambalaje.
Cei peste 5 milioane de locuitori din cele 46 de orașe înscrise în competiție – însemnând mai mult de jumătate dintre românii care au acces la
sistemul de colectare separată a deșeurilor de ambalaje dezvoltat la nivel
național cu sprijinul Eco-Rom Ambalaje – pot separa deșeurile de hârtie,
sticlă, plastic și metal prin intermediul a peste 10.200 de containere colorate. Peste 80% dintre acestea sunt puse la dispoziție populației prin investițiile Eco-Rom Ambalaje (aproximativ 8.300 de containere), la care se adaugă
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aportul financiar pentru realizarea serviciilor de colectare, sortare și
transport către capacitățile de reciclare din cadrul parteneriatelor încheiate cu operatorii de salubritate și autoritățile locale.
În municipiul Cluj-Napoca sistemul de colectare separată a
deșeurilor de ambalaje este pus la dispoziția populației din anul 2011,
printr-un parteneriat încheiat între Eco-Rom Ambalaje, Primăria
Municipiului Cluj-Napoca și Compania de Salubritate Brantner
Vereş SA şi SC Rosal Grup SA Suc. Cluj Napoca.
Competiția „Orașul Reciclării” se desfășoară sub patronajul
Comisiei de Mediu și Echilibru Ecologic a Camerei Deputaților
și al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice și în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România și Institutul
pentru Politici Publice. Partenerii media ai proiectului sunt
Administrație.ro și Ziare.com.
Mai multe detalii despre ediția a III-a a competiției „Orașul
Reciclării” şi informaţii despre colectarea separată a deşeurilor de
ambalaje pot fi aflate accesând site-ul www.ColecteazaSelectiv.ro.
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Day 15 ianuarie – inițiativa care a adus
cultura în autobuzele din Cluj-Napoca
Proiectul Day 15 este unul strategic,
care se întinde pe toate cele 12 luni ale anului 2015. În fiecare lună, timp de o zi, acțiunile proiectului se vor axa pe o temă. În
ziua de 15 a lunii ianuarie tema a fost simplu de ales, fiind Ziua Culturii Naționale și
data nașterii poetului Mihai Eminescu.
Astfel, Ziua 15 a lunii ianuarie a purtat
tema ”Literatura trăiește”.
În 50 de autobuze au fost expuse pe
geamuri fragmente din operele a 35 de autori clasici și contemporani, români și străini deopotrivă. Liniile pe care găsiți aceste
fragmente sunt: 24, 24B, 30, 35, 50, 46B,
31, 8, 32, 48, 43, 36B. Vă invităm să folosiți
cât mai mult mijloacele de transport în comun, să descoperiți citatele, iar mai apoi
operele întregi ale autorilor. Citatele vor fi
afișate până la mijlocul lunii februarie.
Timp pentru a le descoperi este pentru
toată lumea, chiar și pentru aceia dintre
voi care nu folosiți în mod obișnuit transportul în comun. Acum veți avea ocazia să
o faceți într-un fel neobișnuit.
Dintre autori îi amintim pe: Ştefan
Borbély, Vasile George Dâncu, Ana
Hompot, Martha Izsák, Martin Amis,
Peter Hohl, Gerhard Uhlenbruck, André
Brie, Savatie Baştovoi, Stephen Baxter, J. K.
Rowling, Nick Hunt, Lucian Blaga, Nicolae
Steinhardt, Mihai Eminescu, George
Coșbuc, Liviu Rebreanu, I.L. Caragiale,
Nichita
Stănescu,
Petru
Poantă.
Fragmentele din textele scrise de aceștia au
fost selectate de Centrul Cultural German
Cluj-Napoca, British Council Cluj-Napoca
și Uniunea Scriitorilor din România – filiala Cluj. Proiectul Day 15 face parte din
proiectele strategice organizate în cadrul
programului Cluj-Napoca 2015 Capitala
Europeană a Tineretului. Cluj-Napoca a
câștigat acest titlul și prin asumarea principiului multiligvismului. Cluj 2015 comunică în cinci limbi oficiale: engleză,
română, maghiară, franceză și germană.
Astfel în celelalte două limbi oficiale Cluj
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2015, maghiară și franceză, citatele au fost
traduse de comunitatea maghiară și
Institutul Francez Cluj.
Călătorii au primit din partea voluntarilor Cluj 2015 semne de carte. Pe parcursul zilei au fost împărțite 4.500 de semne
de carte de către 10 voluntari. Oamenii
care aleg să contribuie prin acțiuni mărunte la proiect sunt de neprețuit, deoarece
numai așa putem crea cel mai grozav an de
până acum la Cluj-Napoca. Voluntarii au
participat și la colantarea autobuzelor, dar
și la documentarea foto a zilei.
În cadrul inițiativei din luna ianuarie
nu au lipsit nici evenimentele dedicate literaturii. Seara de 15 s-a încheiat cu un club
de lectură organizat de campania de promovare a lecturii, ”Cărțile pe față” și cu o
competiție de texte originale, interpretate
într-o modalitate proprie, Slam Poetry.
Concursul a avut loc într-un teatru

alternativ, spațiul fiind un element important în proiectul Day 15. Acesta își propune să reactiveze spațiul public și să pună
accent pe locații mai puțin convenționale,fie că vorbim de spațiul interior al unui autobuz, care este atât de trivial și îl
transformăm în ceva inedit, fie despre monumete în locuri uitate pe care le vom redescoperi împreună.
Împreună este un cuvânt cheie în tot
programul Cluj-Napoca 2015 Capitala
Europeană a Tineretului. Iar proiectul Day
15 vrea să implice cât mai mult comunitatea clujeană. Temele propuse pentru lunile
viitoare ne oferă motive pentru a trăi în
tandem o zi, la mijlocul fiecărei luni. Ziua
în care se va pune accent pe lumini, cea în
care o vom petrece la plajă sau cea în care
nu vom folosi mașini sunt doar câteva
exemple din ceea ce vom face împreună
anul acesta.
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Câteva din citatele zilei de 15 a lunii ianuarie:
”Când l-am descoperit eu, în 1965, Clujul, acest univers urban, mi-a
lăsat stupefianta impresie a unui vast salon deschis, în care lumea se întâlnea şi conversa după un protocol secret. [...] Salonul meu, în parte fantasmatic, în parte real, vibra însă de tinereţea studenţimii. Toamna, mai ales,
la întoarcerea din vacanţă, studenţii entuziasmau oraşul cu rumoarea lor.”
Petru Poantă
“Tinerețea nu poate înțelege gândurile și trăirile bătrâneții. Dar cei
bătrâni sunt vinovați dacă uită ce înseamnă să fii tânăr.“ J. K. Rowling
“Părem că suntem tineri, într-o Galaxie foarte îndepărtată. Suntem ca
niște copii care pășesc pe vârfuri într-un conac ruinat.“ Stephen Baxter
Pe celelalte, după cum am spus, le găsiți în autobuze.
Proiectul Day 15 este unul dintre proiectele strategice ale Federației
SHARE Cluj-Napoca, structură responsabilă de implementarea programului
Cluj-Napoca 2015 Capitala Europeană a Tineretului. Day 15 este finanţat
prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.
Primăria Municipiului Cluj-Napoca a co-finanțat acest proiect.

Mihai Eminescu, omagiat la Cluj-Napoca cu ocazia împlinirii a 165 de ani de la naştere

În data de 15 ianuarie 2015, primarul Emil Boc a participat la
ceremonia organizată cu ocazia aniversării a 165 de ani de la
naşterea poetului naţional Mihai Eminescu şi a sărbătoririi Zilei
Culturii Naţionale. Ceremonia a avut loc la la statuia poetului
din fața Teatrului Național Cluj-Napoca.
De asemenea, primarul Emil Boc a fost prezent la Şezătoarea
literară „Poemele iernii”, organizată de Filiala Cluj a Uniunii
Scriitorilor cu scopul de a marca Ziua Culturii Naţionale.

www.primariaclujnapoca.ro
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Primii cetățeni ai
Capitalei Europene a Tineretului 2015,
consilieri de onoare la 18 ani
4 băieți și o fetiță s-au născut în primele ore din Noul An la Clinica Ginecologie 1 Cluj-Napoca.
Cei mai tineri clujeni au cetățenie română, europeană însă mai mult decât atât,
se bucură și de o cetățenie specială - cea de cetățeni ai Capitalei Europene a Tineretului!

Râul Someş - obiectiv strategic pentru
Primăria Cluj-Napoca
Municipalitatea clujeană a demarat acţiunea de planificare a dezvoltării şi punerii în
valoare a zonelor străbătute de râul Someş pe teritoriul oraşului nostru.
Luni, 12 ianuarie 2015, executivul
Primăriei Cluj-Napoca a organizat în parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor
din România - o primă întâlnire la
care au participat arhitecţi, urbanişti,
cadre universitare şi specialişti de la
Administraţia Bazinală “Someş
- Tisa”.
Această primă dezbatere a fost un
pas important în realizarea strategiei
pentru dezvoltarea durabilă a culoarului Someşului şi, pe baza acesteia,
organizarea unui concurs de soluţii
pentru realizarea unor proiecte de
amenajare a malurilor râului.
Specialiştii prezenţi au convenit că
traversarea oraşului de acest râu trebuie folosită ca un atu strategic, care
va aduce un plus de atracţie municipiului, pentru turişti şi clujeni deopotrivă şi au adus în discuţie câteva
dintre proiectele care ar putea concretiza demersul de punere în valoare a
Someşului: refacerea podului nemţilor şi amenajarea unui traseu turistic
din centrul istoric şi până pe Cetăţuie,
amenajarea zonei Grigorescu sau refacerea parcului Oaşului.

“În calitate de primar, am oferit nou-născuților un certificat aparte, care le va permite odată ce împlinesc 18 ani să dețină, timp de un
an de zile, funcția de Consilier de onoare pe probleme de tineret la Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Am avut bucuria de a marca
acest moment special alături de tinerii din echipa Federației SHARE, care au pregătit premii simbolice pentru bebeluși și părinți. Cu siguranță acest moment va rămâne o amintire dragă pentru mine și sper ca cei mai tineri cetățeni ai Capitalei Europene a Tineretului,
odată ce împlinesc 18 ani, să își exercite statutul de Consilier de onoare pe care l-au primit. Până la vârsta de 30 de ani vor putea beneficia
de acest statut, timp de 1 an de zile, la alegerea lor. Le mulțumesc medicilor și întregii echipe de la Clinica Ginecologie 1 pentru profesionalismul și dedicația de care dau dovadă”, a declarat primarul Emil Boc.
Premiile au constat în diplome onorifice pentru nou-născuți și pentru părinți, un buchet de flori pentru noile mame și câte un set de
produse dedicate bebelușilor oferite de partenerulYouth@Cluj-Napoca 2015 - Nestlé.
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Aceste dezbateri pe tema valorificării oraşului de pe Someş se vor concretiza printr-un concurs de soluţii
care va fi lansat în acest an.
Rezultatul acestui concurs va evidenţia rolul Someşului pentru dezvoltarea oraşului şi va propune o listă de
proiecte pe care municipalitatea urmează să le realizeze folosind resurse
din bugetul local şi din fonduri europene nerambursabile.

www.primariaclujnapoca.ro
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PUG-ul - noi reguli de dezvoltare
pentru următorii 10 ani
În anul 2014 a fost finalizat noul Plan
Urbanistic General al municipiului. Acesta
reprezintă o nouă abordare în urbanismul
clujean, impune restructurări urbane, impune crearea de drumuri cu ampriză corespunzătoare pentru un oraş şi refuncţionalizarea
unor zone urbane degradate.
Noul PUG trasează reguli de dezvoltare a
oraşului pentru următorii 10 ani şi presupune realizarea de 3 parcuri noi: Parcul care
va cuprinde zona Hoia şi Muzeul Etnografic
(50 ha); Parcul Mănăştur Sud (20 ha);
Parcul din zona lacurilor din Gheorgheni
(20 ha).
De asemenea, sunt prevăzute câteva
variante de ocolire a municipiului: 1. Inelul
SUD – porneşte de la Nodul N - Calea
Turzii - Borhanci - giraţia Vâlcele - Apahida
pentru fluidizarea traficului (va avea ramificaţii înspre oraş şi va ocoli oraşul). 2.
Centura ocolitoare la Nord de Someş spre
Floreşti şi autostradă - corelată cu PUG
Floreşti (8,7 km). 3. Centura de la Baciu dinspre Rădaia (nodul de autostradă) Baciu - Tăietura Turcului. Traseul este paralel
cu linia ferată - se va face o supratraversare
a căii ferate.

Foto: Cosmin Ignat

www.primariaclujnapoca.ro
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Case sociale pentru comunitate,
realizate din bani europeni
Prin reconversia funcţională a unui
imobil deţinut de municipalitate pe str.
Iuliu Coroianu, Primăria a realizat un nou
proiect din fonduri europene de edificare a
unor „Case sociale integrate pentru comunitate”. Acestea sunt amplasate pe strada
Iuliu Coroianu nr. 5, în fosta fabrică şi mai
apoi fosta şcoală profesională Terapia.
După realizarea reconversiei s-au obţinut
apartamente sociale care vor fi oferite spre
locuire familiilor din lista de priorităţi realizată anual de Consiliul local Cluj-Napoca.
Lucrări realizate au vizat consolidarea, reabilitarea şi recompartimentarea corpurilor
care fac obiectul investiţiei, lucrări de demolare pentru corpurile aflate într-o stare
avansată de degradare, dar şi de amenajare
parcare şi locuri de joacă pentru copii. Au
fost de asemenea realizate lucrări de arhitectură, prin care s-a realizat recompartimentarea
în
sensul
modificării
funcţionalităţii obiectivului investiţional
pentru realizarea de locuinţe sociale şi lucrări de izolaţii care vor genera creşterea
eficienţei energetice a imobilului cu un
procent de 60%. Numărul de familii care
se vor muta în aceste locuinţe este de 46.

Anul 2014 în cifre administrative

PRENUME DE COPII CELE MAI
FOLOSITE ÎN ANUL 2014

ANDREI
DAVID
ALEXANDRU
ŞTEFAN
MIHAI
CRISTIAN

366
249
225
182
170
148

MARIA
SOFIA
ANTONIA
IOANA
ELENA
ALEXANDRA

646
197
130
129
123
111

ACTE  ELIBERATE DE DIRECŢIA DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR
Cărţi de identitate eliberate:38.203 (faţă de 40.632 în 2013 şi 42.166 în 2012)
Cărţi de identitate provizorii eliberate: 2.587 (faţă de 2.494 în 2013 şi 2.371 în 2012)
Schimbări de domiciliu efectuate: 25.602 (faţă de 25.531 în 2013 şi 24.432 în 2012)

PRENUME DE COPII CELE MAI
FOLOSITE ÎN ANUL 2013

ANDREI
DAVID
ALEXANDRU
ŞTEFAN
MIHAI
MATEI

401
267
265
169
162
133

MARIA
ANTONIA
SOFIA
ANDREEA
ALEXANDRA
IOANA

620
151
136
113
111
110

PRENUME DE COPII CELE MAI
FOLOSITE ÎN ANUL 2012

DAVID
ANDREI
ALEXANDRU
LUCA
VLAD
MATEI

30

www.primariaclujnapoca.ro

269
MARIA
160
SARA
133
ANA
123
ALEXANDRA
85
66		

170
93
89
76
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ACTE DE NAŞTERE: 5.956 (faţă de 6.454 în 2013 şi 5.974 în 2012)
din care băieţi: 3.059 şi fete: 2.897
- Acte de căsătorie: 3.034 (faţă de 2.276 în 2013 şi 2.174 în 2012)
- Acte deces: 3.903 (faţă de 4.330 în 2013 şi 4.327 în 2012)
- Divorţuri administrative înregistrate: 95 (faţă de 131 în 2013 şi 137 în 2012)
ACTE DE URBANISM ELIBERATE
   AUTORIZAŢII
  CERTIFICATE
DE CONSTRUIRE
DE URBANISM
2014
1494
4983
2013
1683
4704
2012
1610
4520
ACTE ELIBERATE DE CENTRUL DE INFORMARE PENTRU CETĂŢENI
ANUL

ACTE ÎNREGISTRATE în 2014 – 467.777 (faţă de 433.764 în 2013)
EXPEDIERI în 2014 – 313.680 (faţă de 174.732 în 2013)
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Anul 2014 în imagini

Sala de sport a Colegiului Naţional "George Coşbuc" a fost finalizată şi dată în folosinţă

Cea de-a IV-a ediție a Zilelor Clujului s-a desfășurat în perioada 23-30 mai 2014

O nouă cantină pentru clujeni - Cantina Hoia, deschisă în vara anului 2014

Arterele de intrare în oraș au fost reabilitate - în fotografie Calea Turzii

Marșul Curățeniei ”Iubesc Clujul Curat” - Premierea micilor ecologiști - iunie 2014

Premierea elevilor merituoși ai Clujului

”Serile de Vară Clujene” au avut loc în fiecare weekend din luna august

Adăpost extins pentru câinii fără stăpân - august 2014

Strada Mehedinți a fost reabilitată ca urmare a priorităților stabilite de cetăţeni prin proiectul
pilot de bugetare participativă

Podul Horea este unul dintre podurile reabilitate din bani europeni prin proiectul
”Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială”
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Primul monument din oraşul nostru ridicat în memoria victimelor Holocaustului a fost dezvelit
în data de 27 mai 2014
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Anul 2014 în imagini

Revelion 2015 în Piața Unirii

Sala polivalentă, ”noua bijuterie a Clujului”, a fost inaugurată în data de 27 octombrie 2014

„Bucură-te de sanatate!” - „We love eating” un proiect european pentru promovarea unui stil de
viață sănătos pentru clujeni

Cluj-Napoca este Capitală Europeană a Tineretului în anul 2015

În 2014, Primăria a continuat premierea clujenilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie (480
de cupluri)

200 de expozanți și peste 50.000 de vizitatori la Zilele Recoltei 2014

1 decembrie 2014 - Ziua Naâională a României

Cei mai tineri dintre clujeni au fost premiați în cadrul Galei ”10 pentru Cluj. Juniorii Clujului.
Speranțele Cetății”

20 decembrie 2014 - dezvelire placă comemorativă în memoria eroilor Revoluției din
decembrie 1989

Youth Meeting decembrie 2014 - Cinema ”Florin Piersic”
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2015 va fi un an plin de evenimente pentru clujeni – prima surpriză anunțată – Untold Festival
– 31 iulie - 2 august 2015
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www.cluj2015.ro
facebook.com/cluj2015
European Youth Capital
Let’s SHARE!

