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Cea de a III-a ediţie a Zilelor
oraşului le va aduce clujenilor
şi celor care aleg să ni se
alăture, evenimente pentru
toate vârstele, gusturile şi
aşteptările.
Timp de o săptămână,
în diverse locuri din oraş vor
fi organizate spectacole,
activităţi în aer liber, sau
evenimente tematice.

Loreen

Principalele puncte de
atracţie vor fi:

Concerte în Piaţa Unirii

Vineri 24 mai 2013
18:00	Parada de deschidere a Zilelor Clujului
Deschiderea oficială – Piaţa Unirii, concerte
18:30	Musical coregrafic Marry Poppins
Attitude Dance Studio
19:30
Concert Dj Johnnessey & Aner
20:10
Sore
21:00
Corina
22:00
Voltaj
Sâmbătă 25 mai 2013
20:00
Les Elephants Bizzares
21:00
Grimus
22:00
Loreen

Zilele Municipiului Cluj-Napoca
ediţia a III-a – 24-31 mai 2013
Activităţi pentru copii
Cetăţuie – sâmbătă 25.05.2013
12:00 – 17:00 Gărzile Cetăţii – Joc: vânătoare de comori pentru
copiii de peste 7 ani
Tabără de îndemânare – joc dinamic de echipă pentru copii (în
parteneriat cu Ordinul Arhitecţilor din România Filiala Transilvania
prin echipa Scena Urbană)

Duminică 26 mai 2013
Concerte de muzică clasică
18:30
Corul Junior VIP
19:00
Academia de Muzică „Gh. Dima”
20:00
Gala Operelor Clujene
21:30	Filarmonica de Stat Transilvania
spectacol Verdi

Piaţa Unirii – duminică 26.05.2013
10:00 – 14:00 Festivalul Ştiinţei
Ştiinţa pentru toţi – O sărbătoare pentru fiecare – ediţia a X-a.
Partener: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj

Luni 27 mai 2013
18:00	Concerte de muzică folclorică
Dumitru Fărcaș,
Sava Negrean Brudașcu,
Aurel Tămaș

Gastronomie

Marţi 28 mai 2013
20:00
Rehab Nation
21:00
Mircea Baniciu
22:00
Zdob şi Zdub

Str. Mihail Kogălniceanu – Festivalul culinar internaţional în aer liber: Freestyle Pizza,
demonstraţie culinară italiană, chiliană, spaniolă, germană, siriană, chinezească,
japoneză.
Demonstraţii la ceaun: ceaun rusesc, gulyas, ceaun evreiesc...

Restaurantul „Memo 10” – zilele gastronomice internaţionale: ziua japoneză, maghiară,
britanică, moldovenească, coreană, arăbească, indiană

Strada M. Kogălniceanu – joi 30.05.2013
10:00 – 14:00 – Festivalului Îngerilor
Ateliere de creaţie: pictură pe sticlă, prelucrarea hârtiei, arta
decorativă textilă, artă culinară

Noutăţile ediţiei:

„La terenuri” – evenimente speciale dedicate locuitorilor cartierului Mănăştur, organizate de către ColectivA – un ONG clujean, în
cadrul cărora vor fi proiecţii de film, activităţi pentru copii, dezbateri, etc…
Cros de noapte (Parcul Central - vineri 24.05.2013)
Detalii suplimentare şi programul complet pe www.ziledecluj.ro
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Bugetul municipiului Cluj-Napoca
în anul 2013
Fondurile europene atrase suplimentează bugetul cu 132 de milioane de lei
Consiliul local Cluj-Napoca a adoptat în data de 15 martie 2013 Bugetul pentru anul în curs. „Cred că am fost
primul oraş din România care a votat bugetul atât de repede, pentru a merge înainte cu proiectele şi iniţiativele pe
care ni le-am propus pentru acest an. Prioritatea numărul 1 pentru 2013 este absorbirea şi derularea proiectelor
cu bani europeni, obiectiv care se regăseşte în modul de construire al bugetului. Totodată, urmărim finalizarea
proiectelor începute în anii anteriori, dar vom susţine de asemenea şi initiativele locale şi noile proiecte de investitii, care sunt menite să ducă la dezvoltarea europeană a oraşului nostru”, a declarat primarul Emil Boc cu ocazia
prezentării bugetului în dezbatere publică.

În conformitate cu Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, vă
prezentăm proiectul bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2013.

1
2

1
2
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TOTAL BUGET GENERAL VENITURI
BUGETUL DE FUNCŢIONARE
BUGETUL DE DEZVOLTARE, din care:
VENITURI DIN DEZVOLTARE 2013
EXCEDENT anii precedenţi

960,919,000 lei
591,955,000 lei
368,964,000 lei
314,268,000 lei
54,696,000 lei

TOTAL BUGET GENERAL CHELTUIELI
BUGETUL DE FUNCŢIONARE
BUGETUL DE DEZVOLTARE, din care:
– cheltuieli de capital
– proiecte din fonduri europene nerambursabile postaderare

960,919,000 lei
591,955,000 lei
368,964,000 lei
236,790,000 lei
132,174,000 lei

www.primariaclujnapoca.ro

VENITURI BUGET GENERAL
1 BUGETUL GENERAL venituri aferente anului 2013
I BUGETUL LOCAL
II BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
III BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE
INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
Transferuri între bugete (se scad)
2 EXCEDENT anii precedenţi

960,919,000 lei
900,937,000 lei
772,919,000 lei
75,000,000v
71,958,000 lei

CHELTUIELI BUGET GENERAL
I BUGETUL LOCAL
II BUGETUL ÎMPRUMUTURILOR INTERNE
III BUGETUL INSTITUŢIILOR PUBLICE ŞI ACTIVITĂŢILOR FINANŢATE
INTEGRAL SAU PARŢIAL DIN VENITURI PROPRII
Transferuri între bugete (se scad)

960,919,000 lei
826,869,000 lei
75,000,000v
77,990,000 lei

Bugetul local ( cheltuieli ) din care:
1. Bugetul de funcţionare
– Autorităţi publice
– Alte servicii publice generale
– Tranzacţii privind datoria publică
– Ordine publică şi siguranţă naţională
– Învăţământ
– Sănătate
– Cultură, recreere şi religie
– Asigurări şi asistenţă socială
– Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică
– Protecţia mediului
– Combustibil şi energie
– Agricultură şi silvicultură
– Transport în comun şi străzi
1. Bugetul de dezvoltare

www.primariaclujnapoca.ro

18,940,000 lei
59,982,000 lei

18,940,000 lei
826,869,000 lei
540,305,000 lei
59,660,000 lei
4,170,000 lei
22,000,000 lei
7,340,000 lei
166,610,000 lei
15,300,000 lei
17,800,000 lei
46,800,000 lei
23,715,000 lei
37,500,000 lei
40,000,000 lei
200,000 lei
99,210,000 lei
286,564,000 lei
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Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice noi
cu două staţii de încărcare fotovoltaice

- Dezvoltarea a 2 staţii de încărcare, alimentate din resurse regenerabile de energie electrică, (panouri fotovoltaice) situate la
capătul liniei de autobuze. Cantitatea de energie produsă anual: aprox. 370 MWh
- Conversia de la autobuze diesel la autobuze moderne, eficiente din
punct de vedere electric - 260 t emisii de CO2, economii de energie la
utilizatorii finali de 80% sau 1,6 GWh/an.
- Înlocuirea curentului electric convenţional cu electricitate produsă în
centrale fotovoltaice - 260 t emisii de CO2, cantitatea de electricitate
generată la nivel local de 370 MWh/an
		
Total valoare proiect (valoare estimată) 23.760.000 lei
Valoare eligibilă solicitată - estimată
20.190.000 lei
Stadiu proiect
In evaluare
Data de depunere
Ianuarie 2013

„Centru Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 2,
str. Decebal, nr. 21, B-dul 21 Decembrie 1989, nr. 108 ”

Municipiul Cluj-Napoca doreşte ca prin acest proiect să modernizeze, să extindă şi să doteze cu echipamente specifice Centrul de
Zi pentru Persoane Vârstnice nr. 2, în vederea îmbunătăţirii serviciilor sociale furnizate şi creşterea gradului de accesibilitate
De asemenea, proiectul contribuie la combaterea fenomenului de excluziune socială a persoanelor vârstnice prin facilitarea
accesului la un complex de servicii sociale corelate nevoilor acestora, terapie ocupaţională şi socializare organizate în cadrul
Centrului de Zi pentru Persoane Vârstnice nr. 2.
Tipul investiţiei
Infrastructură mediu social
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 6.399.528,94 RON
Valoare eligibilă solicitată - estimată
5.049.833,84 RON
Stadiu proiect
În contractare
Data de depunere
Mai 2011

Tipul investiţiei
Infrastructură mediu de afaceri
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 68.389.300,3
Valoare eligibilă solicitată - estimată
25.966.717,05
Stadiu proiect
În implementare
Data de depunere
Mai 2011

„Modernizarea şi extinderea sistemului de transport public în comun în Zona Metropolitană
Cluj – etapa I”

Case sociale integrate pentru comunitate, str. Iuliu Coroianu nr. 5
Proiectul, inclus în lista proiectelor prioritare ale Planului Integrat de Dezvoltare Urbană al Polului de Creştere Cluj-Napoca,
urmăreşte reabilitarea şi modernizarea obiectivului investiţional din municipiul Cluj-Napoca, situat pe strada Iuliu Coroianu nr.5,
în vederea asigurării de locuinţe sociale de calitate, cu impact asupra creşterii calităţii vieţii cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca,
folosind o soluţie tehnică modernă şi performantă.
Tipul investiţiei
Infrastructură socială
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 10.116.118,74 lei
Valoare eligibilă solicitată - estimată
7.987.461,62 lei
Stadiu proiect
În implementare

„Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale Integrate pentru Persoane Vârstnice nr. 1,
str. Şt. O Iosif, nr. 1-3 ”

Municipiul Cluj-Napoca doreşte ca prin acest proiect să reabiliteze şi să modernizeze Centrul de Zi pentru Persoane Vârstnice nr. 1,
în vederea creşterii nivelului de integrare socială a persoanelor vârstnice înregistrate la nivelul municipiului.
Realizarea proiectului va servi drept exemplu pentru comunitate şi va acţiona ca un factor accelerator în direcţia adoptării unei
atitudini de sprijinire a activităţilor socio-educative pentru persoane vârstnice.
Tipul investiţiei
Infrastructură mediu social
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 5.405.883,27 RON
Valoare eligibilă solicitată - estimată
5.228.428,25 RON
Stadiu proiect
În implementare
Data de depunere
Februarie 2012
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„Centrul Regional de Excelenţă pentru Industrii Creative”

Municipiul Cluj-Napoca doreşte să creeze prin acest proiect o structură de sprijinire a afacerilor pentru firmele care activează, în
principal, în domeniul industriilor creative.
De rezultatele pozitive generate de implementarea proiectului vor beneficia un număr de 26 companii.
Amplasamentul propus este în zona LOMB Cluj-Napoca.
Lucrările ce vor fi executate vizează construirea unei clădiri pe 3 niveluri de subsol, parter şi 4 etaje cu suprafeţe construite diferit
datorită retragerilor practicate.
În exteriorul construcţiei se va amenaja un Amfiteatru Verde şi platforme cu gazon circulabil în partea de nord-est a construcţiei,
spaţii exterioare deschise publicului pentru organizarea diverselor manifestări în aer liber. Vor fi amenajate un număr de 334
parcări, din care 209 în exterior (4 pentru persoane cu dizabilităţi) şi 125 la subsol, în interior (4 pentru persoane cu dizabilităţi).
Suprafața utilă nou creată a structurii de afaceri este de 13.256,35 mp, din care: 2.230,93 mp – birouri; 966,07 mp – ateliere de
creație; 1056,55 mp – spații multifuncționale
Structura imobilelor va avea posibilitatea de a suporta
viitoare extinderi, în funcţie de cererea existentă,
iar dimensionarea instalaţiilor va fi proiectată de la
momentul iniţial în consecinţă.

Modernizarea staţiilor pentru transportul public în comun din municipiul Cluj-Napoca, în vederea
creşterii mobilităţii urbane a populaţiei, cu impact asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului.
Tipul investiţiei
Infrastructură urbană
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 39.967.064,92
Valoare eligibilă solicitată - estimată
27.567.165,65
Stadiu proiect
În implementare
Data de depunere
Mai 2011

Centru social şi comunitar integrat pentru incluziunea comunităţilor
defavorizate din Zona Metropolitană Cluj”

Proiectul , va fi depus de municipiul Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria de
operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru reconversia obiectivelor investiţionale are în vedere reabilitarea
infrastructurii sociale pentru diversificarea serviciilor sociale oferite copiilor de etnie rromă.
Obiectiv general: Integrarea socială a persoanelor aflate în sărăcie şi excluse social din Zona Metropolitană Cluj Napoca.
Obiectiv specific: Asigurarea unor servicii sociale integrate pentru persoanele provenind din comunităţile defavorizate social şi
economic, în special pentru cei din zona Pata Rât.
Tipul investiţiei
Infrastructură socială
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 9.962.478,00 lei
Stadiu proiect
În pregătire depunere ADR NV

www.primariaclujnapoca.ro

www.primariaclujnapoca.ro

7

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

“Reţea de staţii self-service de închiriere de biciclete”

Realizarea unei reţele de 50 de staţii de închiriere de biciclete în regim self-service şi dezvoltarea unei reţele coerente de piste şi
trasee destinate bicicliştilor, pe teritoriul Municipiului Cluj-Napoca, al comunei Floreşti şi al comunei Apahida.
Implementarea în ZMC a unei campanii de promovare a bicicletei ca mijloc de transport
Tipul investiţiei
Infrastructură urbană
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 17.646.598,87
Valoare eligibilă solicitată - estimată
13.690.949,56
Stadiu proiect
În implementare
Data de depunere
Decembrie 2010
Data finalizarii proiectului
Septembrie 2013

Îmbunătăţirea infrastructurii ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca în vederea eficientizării serviciilor de
sănătate şi asigurării unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane.
Ambulatoriul spitalului va fi modernizat şi supraetajat
până la sfârşitul perioadei de implementare a
proiectului obţinându-se 2.326,51 mp

Incluziunea grupurilor defavorizate prin crearea de locuri de muncă durabile

Sprijinirea activităţilor economice orientate spre reciclare şi de creare de locuri de muncă verzi.
Realizarea unei hale industriale pe structură metalică de cca. 2.000 mp pentru a oferi spaţiu de lucru şi operare acelor IMM-uri care
au ca şi obiectiv de activitate reciclarea deşeurilor, de ex. hârtie, sticlă, DEE, etc.
Tipul investiţiei
Infrastructura socială
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 1.600.000 lei
Stadiu proiect
În pregatire depunere ADR NV

Tipul investiţiei
Infrastructura socială/medicală
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 31.907.095,77
Valoare eligibilă solicitată - estimată
26.277.292,26
Stadiu proiect
În evaluare
Data de depunere
August 2009

„Centru multifuncţional de servicii sociale integrate Ţara Minunilor”, str. Înfrăţirii, nr. 15

Desegregarea şi incluziunea socială a familiilor dezavantajate din Zona Metropolitană Cluj
prin asigurarea locuinţelor sociale de bună calitate

Scăderea numărului populaţiei expuse sărăciei, segregării şi excluziunii sociale din Zona Metropolitană Cluj.
Asigurarea unor locuinţe sociale decente unor familii dezavantajate din punctul de vedere al locuirii.

Beneficiari direcţi: 14 familii, însemnând minim de 52 de persoane (adulţi şi copii) din Zona Metropolitană Cluj (inclusiv romi).
O listă exactă a criteriilor specifice de selecţie din cadrul categoriei mari de persoane care vor corespunde criteriilor generale de
mai sus, va fi stabilită printr-o Hotărâre a Consiliului Local.

Proiectul „Centru multifuncţional de servicii sociale integrate Ţara Minunilor”, a fost contractat de municipiul Cluj-Napoca, în
calitate de beneficiar, pentru atragerea de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară
1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 „Planuri integrate
de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul „Poli de creştere”, categoria
de operaţiuni: reabilitarea infrastructurii sociale, inclusiv pentru
reconversia obiectivelor investiţionale are în vedere reabilitarea
infrastructurii sociale pentru diversificarea serviciilor sociale
oferite copiilor de etnie rromă.
Tipul investiţiei
Infrastructura socială
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 4.075.867,48
Valoare eligibilă solicitată - estimată
3.212.165,70
Stadiu proiect
În implementare

Beneficiari indirecţi: populaţia Zonei Metropolitane Cluj-Napoca.
Tipul investiţiei
Infrastructura socială
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 3.000.000 lei
Stadiu proiect
In pregatire depunere ADR NV

Refacerea infrastucturii „Orașului Comoară”, modernizare căi de acces spre centrul istoric

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii de transport conexe obiectivelor de patrimoniu din
Oraşul Comoară, atât în scopul promovării turismului dar şi pentru asigurarea mobilităţii pentru bunuri şi persoane în interiorul
Zonei Metropolitane Cluj, precum şi îmbunătăţirea calităţii mediului şi prosperitatea populaţiei deservite, ca factor de stimulare
a dezvoltarii turismului, în vederea sprijinirii dezvoltării economice şi sociale echilibrate în Municipiul Cluj-Napoca, prin creşterea
calităţii infrastructurii de transport din zona centrală a Municipiului Cluj-Napoca.

Centru T.E.A.M. – Z.M.C., de sprijinire a afacerilor (Tehnologie, Evoluţie, Antreprenoriat,
Microîntreprinderi – Zona Metropolitană Cluj) va asigura

Dezvoltarea unei infrastructuri pentru sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri din domeniul IT, electronic şi electrotehnic,
identificate ca industrii motoare în PIDU, creşterea accesului IMM-urilor la servicii de calitate în 2 ani de la implementarea
proiectului şi atragerea de investitori străini.
Tipul investiţiei
Infrastructura mediu de afaceri
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 49.710.522,88 lei
Valoare eligibilă solicitată - estimată
18.878.386,89 lei
Stadiu proiect
În evaluare
Data de depunere
2012

Tipul investiţiei
Infrastructură rutieră
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 31.079.886,90 lei
Valoare eligibilă solicitată - estimată
24.618.343,56 lei
Stadiu proiect
în evaluare tehnică şi financiară
Data de depunere
31.07.2012

„Educaţie la standarde europene în învăţământul preuniversitar din Municipiul Cluj-Napoca”

Municipiul Cluj-Napoca îşi propune - prin implementarea acestui proiect - creşterea calităţii şi accesibilităţii procesului educaţional
în 3 unităţi şcolare din învăţământul preuniversitar în Municipiul Cluj-Napoca şi anume: Şcoala cu clasele I-VIII „Ion Agârbiceanu”,
Liceul Teoretic „Avram Iancu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”, prin reabilitarea şi echiparea acestora.
Tipul investiţiei
Infrastructura socială
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată) 56.130.427,94 lei
Valoare eligibilă solicitată - estimată
44.790.042,21 lei
Stadiu proiect
În evaluare
Data de depunere
August 2009
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“Modernizarea și echiparea ambulatoriului din cadrul Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca,
în vederea îmbunătățirii calității infrastructurii serviciilor de asistență medicală”

Modernizarea tramei stradale de acces la zona industrială urmăreşte

Reabilitarea infrastructurii de transport urban degradate din Zona Metropolitană Cluj în vederea creşterii calităţii vieţii cetăţenilor
şi sprijinirii dezvoltării regionale durabile.
Proiectul propune modernizarea tramei stradale din municipiul Cluj-Napoca, respectiv a următoarelor obiective: Strada Calea
Baciului, Strada Primăverii, Strada Plopilor, Splaiul Independenţei, Strada Emil Isac, Strada George Barițiu, Strada Horea, Piața Gării,
Strada I.L. Caragiale, Strada Căii Ferate, Strada Decebal, Strada Oașului şi Bdul Muncii, Strada Cpt. Grigore Ignat, Strada Regele
Ferdinand, incluzând 4 poduri: Pod peste Canalul Morii, Pod Horea, Pod peste Nadăş, Pod peste Valea Chintaului
Total valoare proiect (lei) (valoare estimată)
Valoare eligibilă solicitată - estimată
Stadiu proiect
În implementare
Data de depunere
2011

www.primariaclujnapoca.ro

90.612.693,11 lei
71.358.803,92 lei

www.primariaclujnapoca.ro
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Proiectele Primăriei pe bugetul din 2013
Investiţii în educaţie şi cultură

Priorităţile municipiului sunt legate de asigurarea condiţiilor necesare pentru învăţământul clujean, dar şi de marile proiecte pe care
comunitatea şi le-a asumat, respectiv susţinerea organizării evenimentelor sub egida “Capitala Europeană a Tineretului în anul 2015”
şi candidatura la titlul de Capitală Culturală Europeană a anului
2021. În ceea ce priveşte învăţământul clujean, vom continua investiţiile în dezvoltarea infrastructurii educaţionale, vor fi menţinute facilităţile la transportul în comun pentru studenţi şi elevi, va continua
programul de acordare de burse elevilor clujeni.

Grădiniţă şi creşe

Printre principalele lucrări cuprinse în lista de investiţii la capitolul “Învăţământ” se numără modernizarea şi reconversia clădirii în grădiniţă şi creşă, pe str.
Moţilor nr. 58. Construcţia va avea parter şi 2 etaje, grădiniţa având alocată o suprafaţă de 1.525,81 mp şi o capacitate de 140 de copii. Creşa va avea 970,16 mp, cu o
capacitate de 80 de copii. De asemenea, în 2013 pe strada Marinescu nr 60 va fi amenjată o nouă creşă.

Investiţii capitolul „Cultură, Recreere şi Religie”

Construirea Centrului Cultural Transilvania – sediul pentru
Filarmonica este prevăzută pe un teren de circa 13.900 mp, pe
bvd. 21 Dec 1989, nr 106. De asemenea, amplasamentul va găzdui şi sediul Academiei de Muzică „Gheorghe Dima” – aflată în
acest moment în situaţia de a nu avea spaţiu pentru funcţionare.
Sala Polivalentă este prevăzută spre a fi finalizată în acest an.
Modernizarea cinematografului Dacia din Mănăştur şi modernizarea clădirii Casei de Cultură a Studenţilor sunt obiectiv în bugetul anului 2013. De asemenea vor începe demersurile pentru
construirea unei baze sportive şi de agrement în cartierul
Gheorgheni şi a unui Aqua Park. Se va începe şi procedura pentru restaurarea şi reabilitarea Turnului Pompierilor.

Sănătate

La capitolul „sănătate” sunt prevăzute lucrări importante cuprinse în lista
de investiţii , în valoare de 6.840.000 lei.
Suma este necesară reabilitării şi modernizării Spitalului Clinic Municipal,
“Clujana”. Se doreşte atât modernizarea
şi echiparea ambulatoriului din cadrul
Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca
cât şi dotarea Spitalului cu aparatură de
ultimă oră. De asemenea, suma de 1
milion de lei a fost prevăzută pentru actualizarea studiului de fezabilitate şi a
proiectului tehnic pentru construirea
Spitalului Regional de Urgenţă.

Sală de sport şi internat

O altă investiţie în domeniul educaţiei este cea de construire a sălii de sport la Colegiul Naţional
“George Coşbuc”, care va permite practicarea activităţilor fizice pe o suprafaţă de 1.438,33 mp,
unde vor fi amenjate dotări necesare pentru un nivel de practică sportivă competiţională locală, cu
teren de baschet, volei, handbal, tenis, tribune pentru spectatori şi sală pentru gimnastică. De asemenea este prevăzută mansardarea Liceului Maranatha, investiţie care va suplimenta spaţiul cu 4
săli de clasă, o sală de sport, o sală pentru muzică, grup sanitar, duşuri, cameră pentru pedagog, şi
alte 14 săli pentru internat, dotate cu grup sanitar.
O serie de unităţi de educaţie vor beneficia de lucrări de modernizare şi reparatii curente, printre acestea amintim realizarea de studii de fezabilitate şi proiecte tehnice pentru: Consolidare clădire Liceul de muzică – str. Paris; Reabilitarea, modernizarea, extinderea şi echiparea Scolii «Ion
Agârbiceanu», a Liceului «Avram Iancu» si a Liceului «Mihai Eminescu»

Priorităţi sector cultural

Pentru a asigura susținerea Candidaturii Clujului la titlul de Capitală Culturală Europeană, este nevoie ca municipalitea să
asigure dezvoltarea sectorului cultural clujean prin susținerea proiectelor culturale majore, susținerea activităților care mențin
o viaţă culturală dinamică și diversă. De asemenea pentru dezvoltarea publicului și creșterea accesului cetățenilor la cultură se
impune susținerea educaţiei culturale, creșterea audienței evenimentelor culturale, facilitarea accesului tuturor categoriilor sociale și în toate zonele orașului, precum şi încurajarea parteneriatelor dintre domeniul cultural și alte sectoare. Dezvoltarea infrastructurii culturale este extreme de importantă. În acest context au fost reevaluate politicile pe baza cărora se realizează
alocarea bugetară pentru Cultură şi bugetul a fost restructurat. În acest an, proiectele sociale ale ONG-urilor nu au mai fost
incluse în bugetul de 3 milioane de lei destinat activităţilor culturale (cu 1 milion de lei mai mult ca anul trecut), ci vor fi finanţate din alte alocări (asistenţa socială).
De asemenea, Primăria Cluj-Napoca, prin intermediul Biroului de evenimente publice, organizează în fiecare an o serie de
evenimente culturale şi pentru tineret care au ajuns să fie îndrăgite şi aşteptate de către clujeni şi pe care le vom susţine în continuare: – „Zilele Clujului”, „10 pentru Cluj”, Concursul de fotografie „Cluj-Napoca, oraşul comoară”, „Seri de vară clujene” şi
altele.
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Asistenţă socială

Printre lucrările importante cuprinse în lista de investiţii la capitolul
“asigurări şi asistenţă socială”, prevăzut cu suma de 11.235.000 lei amintim reabilitarea Centrului de servicii sociale integrate “Ţara Minunilor”,
reabilitarea a două Centre multifunţionale de servicii sociale integrate
pentru persoane vârstnice. De asemenea este cuprinsă investiţia privind
înfiinţarea unui adăpost pentru victime ale violenţei în familie şi continuarea proiectului “Împreună pentru un început sigur” (consiliere şi
mediere pentru obţinerea unui loc de muncă pentru categorii defavorizate). Capitolul bugetar prevede şi fonduri pentru reabilitarea şi dotarea
Centrului de servicii socio-medicale şi dotări pentru cantina de ajutor
social. Din finanţări europene se vor construi şi Case sociale integrate
pentru comunitate, pe str. I. Coroianu nr. 5. De asemenea capitoul prevede subvenţii pentru încalzirea locuinţelor şi menţinerea gratuităţilor
pentru transportul în comun pentru pensionari, veterani de război, donatori de sânge.

www.primariaclujnapoca.ro
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Intervenţie pe străzi
în toate cartierele Clujului

Campanie de informare pentru clujeni

Străzile pe care E-On Gaz
înlocuieşte conductele
Începând cu acest an compania E-On Gaz, furnizorul
de gaze naturale din municipiul Cluj-Napoca va iniţia o serie de investiţii de înlocuire totală a conductelor de pe domeniul public. Pentru străzile deja modernizate pe care se
vor realiza astfel de lucrări Primăria a cerut companiei refacerea integrală a carosabilului, iar pentru acele străzi care încă
nu au fost refăcute, lucrările de schimbare a ţevilor vor fi
corelate cu alte investiţii, apă, canalizare, modernizarea
drumului. De asemenea, municipalitatea va supraveghea
respectarea termenelor asumate de execuţie a lucrărilor,
pentru a deranja cât mai puţin locuitorii străzilor afectate.
Primele intervenţii se vor realiza pe următoarele străzi:

În programul de întreţinere şi modernizări străzi au fost cuprinse în această primăvară următoarele străzi:
– strada Lunii, în zona numerelor 18-2022 şi aleile adiacente,
– strada Pasteur nr. 44-48
– strada Gr Alexandrescu nr. 47-49-51 şi
alei adiacente
– strada Borhanci staţie finală întoarcere
autobuz (la fosta şcoală)
– Aleea Borsec şi Snagov
– pasaj denivelat Calvaria
– alei adiacente B-dului 1 Decembrie 1918

– Calea Moţilor, Calea Mănăştur şi
Memorandumului
– str. Bucureşti nr. 57-63 şi 70
– str. Gorunului nr. 3
– str. J J Rousseau nr. 10
– str. Buzău nr. 14
– Aleea Herculane şi adiacent străzii
Unirii
Pe partea de modernizare şi reabilitare
sunt cuprinse următoarele străzi:
– Aleea Brateş şi adiacente acesteia
– str. Răsăritului şi alei adiacente

– str. Cosminului
– str. Alexandru Vaida Voievod
Printre lucrările finalizate deja se numără:
– str. Gh Doja
– sens giratoriu Piaţa 1 Mai
– str. Ciocârliei
– str. Bârsei
– str. Prof. Ciortea
– str. Mendeleev
– str. Fântânele
– str. Lacul Roşu
– str. Luncii
– Bdul Muncii adiacent liniei de tramvai.

Peste 20 de milioane de euro pentru străzile de pe traseul tramvaiului

Municipiul Cluj-Napoca a câştigat un proiect european în valoare de 20 de milioane de euro, care permite Primăriei să
asfalteze o serie de străzi din Mănăştur şi până în cartierul Iris.
Este vorba despre proiectul de tramă stradală, pentru care primarul Emil Boc a semnat contractual de finanţare din fonduri
europene. „Proiectul de modernizare a tramei stradale vizează pe bani europeni, asfaltarea următoarelor obiective: strada Calea
Baciului, strada Primăverii, Splaiul Independenţei, strada George Bariţiu, strada Horea, Piaţa Gării, strada I.L. Caragiale, strada Căii
Ferate, strada Oaşului, Bulevardul Muncii şi strada Căpitan Grigore Ignat. La aceste se adaugă patru poduri: cel peste Canalul Morii,
Pod Horea, Pod este Nadăş şi Podul peste Valea Chintăului” a explicat primarul.
În perioada următoare proiectul va intra în licitaţie, iar după finalizarea acesteia vom trece la execuţia lucrărilor.
Termenul limită pentru implementarea acestui proiect este 31.07.2015 pentru toate aceste străzi.
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nr. Denumire lucrare
crt.

Număr avarii
perioada
2010-2013

Stare stradă / tip refacere impus

1.

Alexandru Vlahuţa

26

nouă/ integral

2

Alverna

27

nouă/ integral

3

Andrei Mureşanu

30

asfalt/ refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de modernizare

4

Aron Densuşianu

16

nouă/ integral

5

Calea Mănăştur

27

asfalt/ refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de modernizare

6

Calea Turzii nr. Impare

41

asfalt/ refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de modernizare

7

Calea Turzii nr. Pare

8

Câmpului

117

nouă/ integral

9

Donat între Casa Radio şi Paul Ioan

119

nouă/ integral

10

Donat între Bihorului şi T.Turcului

asfalt degradat/ refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de
modernizare

11

Eremia Grigorescu

nouă/ refacere integrala trotuare în care se vor poza conductele

12

George Enescu

13

nouă/ integral

13

Ion Budai Deleanu

24

nouă/ integral

14

Iuliu Haţieganu

8

Asfalt / refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de modernizare

15

Iuliu Moldovan

14

asfalt/ refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de modernizare

16

Mărăşeşti

6

Asfalt / refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de modernizare

17

Nucului

2

nouă/ integral

18

Republicii ( conducta de presiune
redusă)

19

Scorţarilor

8

beton/ refacere zone afectate sau corelare cu lucrările de modernizare

20

Teleorman

22

asfalt/ refacere integrală banda în care se pozează conducta principală
şi a restului zonelor afectate

nouă/ integral

www.primariaclujnapoca.ro
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Primăria menţine gratuităţile la transportul în comun
pentru pensionari, elevi şi şomeri
În anul 2013 Primăria Cluj-Napoca și RATUC continuă programele de sprijin a anumitor
categorii de clujeni, atât prin crearea de noi linii de trasport în comun, cât și prin finanțarea
subvențiilor la abonamente, astfel aproximativ 1 din 4 clujeni beneficiază de un astfel de program.
Tip subvenţie
TOTAL
50% reducere pentru studenţi
50% reducere doctoranzi
Gratuitate studenţi
Gratuitate persoane cu dizabilităţi
50% reducere donatori de sânge
Gratuit orfani cu pensie de urmaşi
Gratuit pensionari pe toate liniile
Gratuit pensionari pt 1 linie
Gratuit şomeri
Gratuit veterani
Gratuit revoluţionari

Linia 19
Linie experimentală RATUC pe traseul
Piaţa Mihai Viteazul (latura nordică)
– strada Mehedinţi – strada Izlazului

Linia 21

Valoare
46.417.466,07 lei
682.668,75 lei
45.626,25 lei
5.932.016,25 lei
3,867,833,52 lei
34,739,45 lei
7.357,14 lei
31.931.896,64 lei
429.654,38 lei
1.371.202,50 lei
1.639.724,19 lei
474.747,00 lei

Nr. Abonamente
909.916
23.745
1.587
206.331
28.965
1.014
136
590.102
16.605
23.847
13.636
3.948

Linia 20
Linie nouă de transport în comun
pe str. Borhanci
Ca urmare a finalizării lucrărilor de modernizare pe
strada Borhanci s-a înfiinţat linia de transport 20, pe
traseul Colonia Borhanci – Str. C-tin Brâncuşi –
P-ţa Cipariu – P-ţa A. Iancu – P-ţa M. Viteazul.

Traseu modificat pe linia 21
Ca urmare a extinderii zonei rezidenţiale în cartierul
Bună Ziua şi pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
transport ale locuitorilor din cartierele Bună Ziua,
Gheorgheni şi Andrei Mureşanu pe linia 21 (P-ţa M.
Viteazul – Cart. Bună Ziua), începând cu 1 noiembrie
2012 linia funcţionează cu un program suplimentat și a
fost prelungită până la sensul giratoriu de la intersecția
cu drumul Făgetului.
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Linia 43B și 46
Linia 43 B cart. Grigorescu – cart. Zorilor – Cal. Turzii a
fost extinsă până la sensul giratoriu din capătul străzii
Calea Turzii, oferind acces direct pentru locuitorii din
zona respectivă către cartierele Zorilor, Mănăştur şi
Grigorescu.
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Alimente 2013 – un program social
pentru clujenii defavorizaţi
Începând din acest an Primăria şi Consiliul Local vor acorda alimente de bază pentru
categoriile cele mai defavorizate. Pentru început s-au alocat 1.300.000 lei de la bugetul local
În ultimii ani Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a acordat pachete cu
alimente pentru familiile beneficiare de
ajutor social, pentru persoanele cu handicap grav şi accentuat, persoanele vârstnice,
precum şi pentru alte categorii de persoane beneficiare de servicii sociale, aflate în
evidenţele servicilor de specialitate ale
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală.
Viaţa acestor persoane este extrem de dificilă, fiind persoane fără venituri sau cu venituri modeste, insuficiente pentru
asigurarea unui trai decent, multe din
aceste persoane fiind puse în situaţia de a
alege între a-şi plăti cheltuielile de întreţinere, a-şi cumpăra medicamentele necesare tratării bolilor cronice de care suferă sau
a-şi asigura necesarul zilnic de hrană.
Luând în considerare situaţia materială
precară a acestor categorii de persoane
aflate în situaţii de risc, de marginalizare şi
excluziune socială primarul Emil Boc a
propus Consiliului local aprobarea proiectului de hotărâre privind alocarea sumei de
1.300.000 lei de la bugetul pe anul 2013 al
Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală,
în vederea achiziţionării de produse alimentare şi acordarea acestora categoriilor
de persoane prevăzute de HG nr. 600/2009
privind stabilirea beneficiarilor de ajutoare
alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare destinate persoanelor celor mai defavorizate din România şi
atribuţiile instituţiilor implicate în planul
european, modificată şi completată de HG
nr. 950/2012, la care se adaugă pensionarii
cu pensii până la 600 lei, persoane cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.
Distribuirea acestor ajutoare alimentare se va face de două ori pe an, o dată în
primul semestru şi încă o dată în semestrul
doi al anului 2013. Întocmirea listelor cu
categoriile de beneficiari se face cu

sprijinul Casei Judeţene de Pensii Cluj, Agenţiei Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă
Cluj şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj. Încadrarea în
una din categoriile de persoane defavorizate se face în baza documentelor prevăzute de
HG nr. 600/2009, modificată şi completată de HG nr. 950/2012.

1
2
3
4
5
6

Categoria de persoane defavorizate
persoane cu handicap grav si accentuat

invalizi, veterani, văduvele de război,
persoane deportate, prizonieri, persecutaţi politic,
eroi martiri ai Revoluţiei, etc
pensionari cu pensii sub 400 lei
pensionari cu pensii între 400-500 lei
pensionari cu pensii între 501-600 lei
şomeri îndemnizaţi
şomeri neîndemnizaţi
beneficiari de ajutor social
Total

www.primariaclujnapoca.ro

nr. existent
7.772

nr. estimat
7.860

289
3.862
3.834
5.299
1.735
931
568
24.290

280
3.930
3.930
5.340
1.960
1000
700
25.000
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Bugetul participativ,
proiect în premieră la Cluj-Napoca
În acest an Primăria a demarat un
proiect-pilot de bugetare participativă la
Cluj-Napoca. Proiectul vizează cartierul
Mănăştur, urmând a fi extins la toate cartierele municipiului odată stabilite procese
funcţionale. Având susţinerea societăţii civile, manifestată prin semnarea anterioară
de către mai multe ONG-uri a unei petiţii
pentru implementarea unui proiect de bugetare participativă (BP), a consilierilor locali şi a Primăriei Cluj-Napoca, la începutul
lunii ianuarie s-a format un grup de lucru.
1. Ce este Bugetarea Participativă?
Este un proces incluziv, destinat clujenilor, care urmăreşte îmbunătăţirea calităţii
vieţii din oraşul nostru prin încurajarea cetăţenilor să se implice în definirea priorităţilor şi obiectivelor de investiţie din bugetul
local.
Este un cadru prin care ideile şi iniţiativele comunităţii clujene se manifestă, sintetizează şi se transformă în realitate.
2. De ce se face la Cluj-Napoca? S-a mai
făcut undeva în România?
Suntem primul oraş din România care
îşi asumă un proiect de implementare a bugetarii participative şi urmăreşte dezvoltarea procesului pe termen lung.
Primele propuneri privind o astfel de
abordare participativă a administrării oraşului au fost discutate la Primăria ClujNapoca în 2007. De atunci şi până în
prezent atât administraţia, cât şi comunitatea clujeană au crescut şi s-au maturizat dovadă interesul sporit al societăţii civile
faţă de un astfel de demers, interes care
ne-a dat curaj să demarăm un proiect de
pionierat în România. Considerăm că
acum este un moment prielnic lansării
unei astfel de provocări atât pentru cetăţeni
cât şi pentru aparatul administrativ.
Anul trecut, un grup organizaţii civice
au cerut printr-o petiţie o abordare participativă a administrării oraşului. în urma
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acestei petiţii, primarul i-a invitat pe semnatari să participe la un grup de lucru la
care s-au alăturat şi experţi din universităţile clujene şi reprezentanţi din alte ONGuri. Grupul de lucru a propus un document
de pornire şi un plan de acţiuni pentru a
putea face primii paşi în procesul de construcţie durabilă a Clujului prin bugetarea
participativă.
3. De ce se face bugetarea participativă
numai pentru Mănăştur?
În cartierul Mănăştur locuieşte aproape o treime din populaţia oraşului ClujNapoca raportat la populaţia stabilă. Acest
cartier conţine întreaga complexitate urbană a oraşului Cluj-Napoca, însă la o scală
mai mică. Orice proiect pilot de bugetare
participativă care doreşte să se extindă la
nivelul întregului municipiu Cluj-Napoca
va avea de rezolvat la nivelul cartierului
Mănăştur principalele obstacole şi va beneficia de principalele oportunităţi pe care le
oferă întregul oraş.
La sfârşitul anului 2012, Primarul Emil
Boc a anunţat demararea procesului de bugetare participativă la Cluj-Napoca printr-un proiect pilot pentru cartierul
Mănăştur, urmând ca, odată stabilite procese funcţionale şi în funcţie de modul în
care comunitatea clujeană se implică în
această iniţiativă, să extindem proiectul la
toate cartierele municipiului.
4. De ce nu s-a stabilit o sumă fixă sau un
procent din bugetul local pentru alocare
participativă?
Modul în care se desfăşoară procesul
de bugetare participativă diferă de la oraş la
oraş, în fiecare caz încercându-se o cât mai
bună adaptare la specificul comunităţii şi al
administraţiei publice locale.
La Cluj-Napoca, urmărim să găsim împreună, în urma derulării proiectului pilot
de bugetare participativă, ideile, resursele şi
pârghiile necesare pentru realizarea acelor

proiecte şi programe pe care comunitatea
şi le doreşte, indiferent de anvergura lor. Cu
alte cuvinte, comunicarea unei sume fixe ar
putea îngrădi sfera ideilor de proiect pe
care dorim să le primim de la cetăţenii
oraşului.
Primăria Cluj-Napoca este deschisă
oricărei iniţiative şi este dispusă să caute
soluţii şi resurse inclusiv pentru proiecte
mai mari, spre exemplu, proiecte ce ar putea necesita o derulare multianuală.
5. Cine coordonează acest proces?
Procesul de bugetare participativă este
o iniţiativă asumată de Primăria şi Consiliul
Local Cluj-Napoca, astfel că implementarea şi monitorizarea procesului va fi făcută
de Primărie, în parteneriat cu diferite organizaţii non-guvernamentale şi universităţi
cu expertiză şi disponibilitate de a se implica în desfăşurarea procesului.

Cluj-Napoca, trecând propunerile prin fazele de expertiză tehnică şi juridică, management şi planificare de resurse.
Puteţi apoi să purtaţi vocea comunităţii
în fazele de aprobare, implementare şi urmărire ale proiectului. Delegatul este un
cetăţean care transmite ideile (propunerile)
de investiţii în şedinţele publice pentru a se
asigura că aceste propuneri sunt pe deplin
şi corect înţelese în procesul deliberativ
desfăşurat de autorităţile publice. De asemenea, de îndată ce deciziile au fost luate
de către autorităţile publice, delegaţii vor
avea posibilitatea să monitorizeze implementarea obiectivelor de investiţii şi reparaţii din bugetul public care preiau
recomandările formulate în întâlnirile deliberative, asigurând în acest fel transparenţa
execuţiei bugetare. Orice participant la întâlnirile deliberative îşi poate exprima dorinţa de a fi delegat.
8. Dacă cetăţenii propun o serie de
proiecte, cum se va face prioritizarea lor?

Prioritizarea proiectelor şi ideilor venite de la dumneavoastră se va face de către
dumneavoastră. Lista priorităţilor pe care
comunitatea, printr-o serie de întâlniri şi
dezbateri, şi le-a stabilit, va fi transmisă către Primărie pentru o analiză tehnică şi integrare în proiectele curente şi viitoare ale
Primăriei, urmând a fi retrimisă către comunitate pentru stabilirea priorităţilor.
9. Cu ce diferă întâlnirile de consultările
publice care se fac în mod obişnuit?
Întâlnirile de cartier vă ajută să înţelegeţi cum funcţionează în ansamblu procesul Bugetării Participative. Tot aici puteţi să
vă exprimaţi părerea şi să faceţi sugestii cu
privire la viaţa şi problemele din cartierul
dumneavoastră.
Discuţiile informative vă ajută să vă lămuriţi cu privire la paşii concreţi pe care îi
urmează Bugetarea Participativă şi vă este
rolul în fiecare etapă. Puteţi discuta faţă în
faţă cu reprezentanţi ai Primăriei şi puteţi
afla mai multe detalii despre proiectele deja

demarate sau care sunt aproape de start.
Puteţi formula propuneri, sugestii sau observaţii care vor fi notate şi luate în considerare de către Primărie şi Consiliul Local.
În cadrul atelierelor deliberative, puteţi
participa la analiza problemelor, propunerilor şi sugestiilor formulate. Puteţi discuta
direct cu ceilalţi participanţi şi, de comun
acord, să stabiliţi criterii de evaluare pentru
identificarea problemelor majore, a soluţiilor viabile şi a proiectelor prioritare pentru
comunitate, precum şi să stabiliţi împreună
opţiunile de acţiune şi să le transmiteţi către Consiliul Local.
10. De unde mă pot informa cu privire
la activităţile din cadrul Bugetării
Participative?
Anunţurile şi comunicările privind
activităţile din cadrul Bugetării
Participative pot fi găsite pe pagina
web a Bugetării Participative,
http://bp.primariaclujnapoca.ro.

6. Cu ce mă ajută pe mine bugetarea
participativă?
Proiectul vă oferă prilejul să vă exprimaţi problemele cu care vă confruntaţi, să
vă formulaţi ideile şi iniţiativele colective
sau individuale pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii din municipiul nostru, să vă stabiliţi priorităţile, să vă transformaţi ideile în
proiecte şi să participaţi activ la realizarea şi
urmărirea proiectelor.
7. Ce pot face concret ca să beneficiez de
Bugetarea Participativă?
Puteţi să participaţi la întâlnirile de cartier pentru a stabili împreună care sunt
probleme comunităţii, care sunt posibilităţile de acţiune şi care sunt priorităţile.
Puteţi să formulaţi recomandările privind
îmbunătăţirea vieţii în cartier sub forma
unor propuneri de investiţie şi să contribuiţi la transformarea propunerilor de investiţie în proiecte. Veţi putea lucra alături de
echipele
Primăriei
municipiului
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„Un copil – un arbore”

La Cluj-Napoca arborii au nume de copii
noiembrie 2012

un copil – un arbore
un proiect iniţiat de Primăria Cluj-Napoca

Fiecare prunc care vede lumina zilei în oraşul nostru va avea
plantat un arbore. Peste 900 de arbori cu nume de copii au
fost deja plantaţi în parcurile oraşului. Următoarea sesiune
de plantări va avea loc în toamna anului 2013
Primăria a organizat deja primele două sesiuni de plantare a arborilor din programul lansat în această toamnă – „Un copil – un arbore”, în noiembrie şi aprilie. În total s-au plantat
900 copaci din speciile arţar şi catalpa – specii potrivite pentru zonele amenajate ca parcuri – peste tot prin oraş, fiecărui copil plantându-i-se un arbore cât mai aproape de zona
unde locuieşte. Fiecare copac are ataşată o plăcuţă cu numele copilului în numele căruia a fost
plantat, pentru ca familia să îl poată identifica şi să îl îngrijească.

Părinţi şi voluntari
Dintre cei peste 900 de arbori plantaţi circa 150 au
fost plantaţi chiar de către părinţii copiilor, aceştia participând, alături de primarul Emil Boc la acţiunea de
plantare. De asemenea, membrii echipei eco din cadrul
şcolii Transylvania College s-au oferit voluntari şi au
plantat astfel peste 50 de arbori – în parcul Detunata –
pentru copiii din cartierul Gheorgheni.

Harta copacilor cu nume de copii
După finalizarea plantărilor şi aplicarea plăcuţelor
cu numele copiilor, va fi creată o hartă digitală, care va
fi postată pe site-ul primăriei, şi unde toţi copiii care au
copaci plantaţi pentru ei îi vor putea vizualiza locația
copacului lor. De asemenea, îi încurajăm pe părinţi,
atunci când copiii vor creşte să le vorbească despre arborele lor şi să îi înveţe cum să îi protejeze.

Cum te înscrii în program
„Acest proiect este unul de suflet pentru mine şi am
dorit să îl relansez pentru că, după bucuria de a aduce
pe lume un copil, fiecare om trebuie să poată planta un
copac, să poată face ceva pentru îmbunătăţirea mediului în care copilul său va creşte.”

Toţi părinţii copiilor care se nasc în Cluj-Napoca
primesc la momentul eliberării certificatului de naştere,
un document cu informaţii legate de proiect şi date de
contact pentru mai multe detalii. De asemenea, aceştia
pot completa la Direcţia de Evidenţa Persoanei un document-tip prin care îşi dau acordul pentru înscrierea
în proiect, precum şi o serie de informaţii de contact şi
privind numele pe care doresc să îl poarte copacul. De
două ori pe an, în perioada optimă pentru plantări,
municipalitatea organizează acţiuni ample de plantare
în parcurile din oraş.

Emil BOC – primarul municipiului Cluj-Napoca
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Începe concursul între asociaţiile de proprietari

„Curăţenie generală” cu premii de 135.000 de lei
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca a aprobat o hotărâre privind derularea concursului între asociaţiile de proprietari/locatari – “CURĂŢENIE
GENERALĂ” – proiect din iniţiativa primarului, prin
care asociaţiile care se remarcă în mod deosebit prin
curăţenie şi ordine vor fi susţinute material cu premii în
valoare totală de 135.000 lei, după cum urmează:
– 20 premii I, în cuantum net de 2.000 lei;
– 20 premii II, în cuantum net de 1.500 lei;
– 40 premii III, în cuantum net de 1000 lei;
– 50 menţiuni, în cunatum net de 500 lei.
Competiţia se desfăşoară în perioada 1 mai – 15
iunie 2013 se va desfăşura concursul, la care pot participa numai asociaţiile de proprietari/locatari care efectuează lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi, parcărilor,
terenurilor aferente imobilelor etc. aparţinând domeniului public sau privat al statului. La înmânarea premiilor, vor fi acordate şi diplome “Clujul curat” care vor
certifica premiul obţinut. Asociaţiile de proprietari/locatari pot folosi banii primiţi numai în scopul reparării,
amenajării, refaţadizării şi efectuării lucrărilor necesare
imobilului în care locuiesc sau aferente acestuia.
Prin aceeaşi hotărâre s-a constituit o comisie de
monitorizare-jurizare care va fi formată din reprezentanţi ai Consiliului local şi reprezentanţi ai aparatului de
specialitate al primarului.
Regulamentul de desfăşurare a acţiunii şi criteriile
de stabilire a punctajului sunt curpinse în aceeaşi HCL.

Regulament

Comisiile de monitorizare şi jurizare vor verifica în principal, următoarele patru aspecte:
I. Amenajare şi curăţenie spaţii verzi
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)
II. 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)
III. 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)
IV. Punct gospodăresc
1-5 pct.
1 – complet neîntreţinut (cu gunoaie sau depozitări lângă pubele, nemăturat, urme de resturi, containere, pubele sparte, neacoperite)
2 – parţial neîntreţinut (2/3 din zonă murdară, cu pubele sparte, neacoperite)
3 – moderat întreţinut (1/2 din zonă întreţinută)
4 – parţial întreţinut (2/3 din zonă întreţinută, curat, pubele nedeteriorate, acoperite, container nedeteriorat, fără deşeuri în apropiere)
5 – complet întreţinut (în întregime curat, pubele curate, închise, fără deşeuri, zonă curată, întreţinută permanent).
Comisia poate identifica şi nota orice alte aspecte privind buna administrare şi gospodărire a asociaţiilor de proprietari/locatari.
Stabilirea premiilor se va face pe baza raportului întocmit de comisiile de evaluare stabilite de Primar.
Punctajul maxim care poate fi acordat este de 45 de puncte (+ 5 puncte din partea comisiei).
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Aleşii clujenilor în Consiliul local 2012-2016

USL

Ovidiu Florian
Adrian Mureșan
Ioana Borza
Claudia Anastase
Giacomo Dreoni
Gabriel Oniga
Anca Mureşan
Doru Stoica
Ovidiu Chifor
Emil Irimie Popa
Morar Dan Ioan
Tarcea Dan Ştefan

Jurnalul Municipal Cluj-Napoca

În urma alegerilor locale din luna iunie a acestui an,
Consiliul local Cluj-Napoca este format din 27 de consilieri,

clujenii au ales legislativul pentru următorul mandat.
reprezentând 5 formaţiuni politice: PDL, UDMR, PNL, PSD şi PPDD.

Comisia I
Comisia pentru
buget-finanţe,
ordine publică
şi protecţie civilă

PDL

Radu Moisin
Adrian Popa
Gheorghe Şurubaru
Constantin Tomoş
Ligia Mihaiu
Florin Gliga
Radu Raţiu
Ovidiu Turdean
Ioan Pop
Radu Constantea

UDMR

Florin Valentin Gliga
preşedinte
Constantin Ioan Tomoş
secretar
Olah Emese
Claudia Anastase
Doru Mugurel Stoica

Comisia VI

Comisia V

Olah Emese
Csoma Botond
Gered Imre
Horvath Anna

Comisia pentru
fonduri europene,
relaţii externe, turism,
oraşe înfrăţite şi
strategii de dezvoltare
comunitară

Mirel Ţăgorean

Anca Angela Mureşan
preşedinte

PPDD

Ovidiu Turdean
preşedinte
Ioana Sanda Borza
secretar

Comisia III

Comisia pentru
învăţământ, cultură,
culte, drepturile
omului, minorităţi şi
societatea civilă
Horvath Anna
preşedinte

Comisia pentru
urbanism, amenajarea
teritoriului şi protecţia
mediului
Adrian Popa
preşedinte

Comisia II
Comisia pentru
administraţie publică
locală, probleme
juridice, servicii
publice şi comerţ
Radu Moisin
preşedinte

Ligia Mihaiu
secretar

Radu Florin Raţiu
secretar

Ioan Pop

Ovidiu Turdean
secretar

Ioan Pop

Olah Emese

Csoma Botond

Dan Ioan Morar

Gered Imre

Irimie Emil Popa

Oniga Mihai Gabriel

Adrian Mureşan

Giacomo Dreoni

Ovidiu Chifor

Dan Ştefan Tarcea

Florian Ovidiu Valeriu

Iuliu Mirel Ţăgorean

Radu Costantea
secretar
Şurubaru Gheorghe

22

Comisia pentru
sănătate, muncă,
protecţie socială,
tineret şi sport

Comisia IV
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Protocol anti-drog pentru un oraş sigur
Primăria Cluj-Napoca a semnat alături de o serie de instituţii clujene un protocol de
colaborare privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri şi a
substanţelor cu efect psihoactiv.
„Atât în calitate de autoritate publică cât
şi în calitate de părinte şi de cetăţean, mă voi
implica în continuare activ în susţinerea iniţiativelor de combatere a consumului de droguri. Problema este una serioasă iar prevenţia
este cea mai bună modalitate de acţiune, astfel
că Primăria Cluj-Napoca, alături de Consiliul
Judeţean, va susţine financiar proiectul de
cercetare iniţiat la începutul anului, o investiţie în viitorul comunităţii noastre” a explicat la
momentul semnării documentului comun,
primarul Emil Boc. „Clujul are capacitatea
deosebită de a reuni la aceeaşi masă experţi
din toate domeniile, de la juridic la medical,
de la academic la administrativ şi am încredere că vom deveni un model pentru Europa
Centrală şi de Est” a mai spus primarul.
Protocolul de colaborare s-a încheiat între Brigada de Combatere a Criminalităţii

Organizate Cluj – Napoca şi Universitatea
Babeş-Bolyai prin Facultatea de Chimie şi
Inginerie Chimică, Facultatea de Psihologie
şi Ştiinte ale Educaţiei şi Facultatea de
Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea
de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”
prin Facultatea de Farmacie, Spitalul Clinic
Judeţean Cluj prin Unitatea de Primire
Urgenţe, Clinica de Psihiatrie şi Secţia de
Neurologie, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru
Copii Cluj, Unitatea de Primire Urgenţe,
Clinica de Psihiatrie Pediatrică şi Toxico
manii, Institutul de Medicină Legală ClujNapoca, Instituţia Prefectului – judeţulul
Cluj, Consiliul Judeţean Cluj, Primăria
Municipiului Cluj-Napoca.
Colaborarea iniţiată are ca scop crearea
unor mecanisme prin care instituţiile abilitate ale statului să verifice substanţele cu

potenţial periculos şi să monitorizeze consumul acestora, precum şi susţinerea materială
a operaţiunilor de prevenţie a consumului de
substanţe cu efect psihoactiv, în special în
rândul tinerilor.
Astăzi, Cluj-Napoca este unul dintre cele
mai sigure oraşe, din punct de vedere al riscului de adicţii, însă, pentru menţinerea pe
termen lung a acestui statut este necesară luarea unor măsuri preventive. Pe de o parte,
aceste măsuri vor însemna crearea unor programe de informare şi educare a tinerilor. Pe
de altă parte, există nevoia de creare a unor
alternative de petrecere a timpului liber pentru tineri, precum şi de a oferi modele pentru
aceştia, astfel încât, generaţia cea mai expusă
riscurilor să aibă alternative în crearea unor
aspiraţii personale, de formare şi modelare a
viitorului acestora.

Peste 110.000 de elevi şi studenţi beneficiază de
servicii medicale în cabinete medicale moderne

La Cluj-Napoca se va investi într-un laborator de radiologie stomatologică unde
să aibă acces în regim de gratuitate, elevii,
studenţii şi cazurile sociale din municipiu.
De asemenea, Serviciul Cabinete Medicale
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială şi
Medicală (DASM) are în vedere achiziţia a
6 aparate de EKG pentru determinarea
funcţiei cardiace în cabinetele medicale
studenteşti. În primavara anului universitar 2013 vor fi organizate două acţiuni de
screening în complexul studenţesc din
Observator şi unul în Complexul Haşdeu,
la care urmează să participe tot corpul medical al medicilor din cabinetele medicale
studenţeşti.Tema acestuia este „depistarea
factorilor de risc care determină boala cardiovasculară”. În ceea ce priveşte finanţarea
acestor structuri medicale, în anul bugetar
2012 s-au achiziţionat aparate de măsurat
glicemia, colesterolul şi trigliceridele precum şi alte obiecte de inventar, în valoare
de 142.000 lei. De asemenea, Primăria
Cluj-Napoca a alocat suma de 700.000 de
lei pentru dotarea a 17 cabinete stomatologice cu 17 staţii de lucru cuprinzând Unitul
dentar, compresorul şi autoclavul pentru
sterilizare. Totodată, s-a asigurat un buget
de de 30.000 lei pentru achiziţionarea de
echipamente de protecţie şi lucru pentru
medici şi asistente medicale.

Serviciul Cabinete Medicale din Cadrul DASM în cifre
21 dispensare şcolare şi grădiniţe (21 de medici și 82 asistente medicale)
13 cabinete medicale studenţeşti (13 de medici și 9 asistente medicale)
16 cabinete stomatologice (16 de medici și 13 asistente medicale)
116.984 de elevi și studenţi sunt înscrişi în sistemul de învăţământ şi arondaţi cabinetelor medicale.
(8.911 copii preşcolari, 35.782 elevi, 72.291 studenţi)
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Peste 24.000 de elevi clujeni beneficiază
de burse școlare din bugetul local
Primăria clujeană a asigurat şi în bugetul pentru anul 2013 sumele necesare acordării burselor şcolare aferente semestrului
al doilea al acestui an şcolar. Suma de 5,6
milioane de lei permite acordarea a 10.883
de burse pentru elevi. Este vorba despre
burse de merit, de performanţă, de studiu
şi burse de ajutor social, bani de la clujeni
care se întorc astfel în comunitate, pentru a
răsplăti performanţa.
S-au prevăzut în buget şi sumele necesare pentru semestrul I al următorului an şcolar, alocări care se vor face în funcţie de
raportările pe care le primim de la şcoli. În
total pentru anul şcolar 2012 – 2013 Consiliul
local Cluj-Napoca a aprobat acordarea a
24.235 de burse, în semestrul I fiind atribuite
13.352 de burse pentru elevii clujeni, bugetul
total alocat fiind 7 milioane de lei.
Astfel, 8.869 de elevi vor beneficia de
burse de merit (90 de lei lunar) şi alţi 156 de
burse de performanţă (90 de lei lunar). De
asemenea 1.061 de tineri pot accesa burse de
studiu (70 de lei lunar) şi alţi 3.266 pot primi
burse de ajutor social (60 de lei lunar). Efortul
financiar este suportat de bugetul local.
„Educația este cea mai de preț resursă a clujenilor și administrația locală se implică în asigurarea unui cadru instituțional care să
favorizeze performanța. Avem ca priorități
atât recompensarea performanței elevilor cât
și susținerea financiară a categoriilor vulnerabile pentru că educația este soluția pe termen lung pentru acestea” a declarat primarul
Emil Boc.

Investiții de 1 milion de euro
pentru întreţinerea școlilor
din Cluj-Napoca

În acest an, pe perioada vacanței de
vară, Primăria Cluj-Napoca va asfalta curțile, terenurile de sport și aleile aferente
școlilor. Sunt prevăzute să fie date în lucru
în acest moment 9 curți de la școli și grădinițe pentru asfaltarea aleilor care duc la terenurile de sport, a terenurilor de sport și a
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Bază sportivă şi de agrement în Gheorgheni
Unul dintre proiectele de investiţii pe
care Primăria le va iniţia în acest an este cel
de construire a unui complex de agrement
şi dotări sportive în cartierul Gheorgheni,
pe strada Al. Vaida Voievod, în zona intersecţiei cu strada Sopor. „Obiectivul este
prins în bugetul anului 2013 şi vom demara procedurile pentru realizarea studiului
de fezabilitate, după care vom avea şi o valoare estimată a investiţiei” a explicat primarul Emil Boc în cadrul unei conferinţe
de presă. Potrivit acestuia, costurile de acces în baza de agrement vor fi accesibile tuturor clujenilor, fiind menite exclusiv
pentru întreţinerea acestuia, Primăria neurmărind obţinerea de venituri în acest
proiect.
Clujenii vor putea utiliza această bază
sportivă pentru a juca fotbal, baschet, volei,
tenis, se vor putea bucura de un patinoar, un
nou skatepark, precum şi de o pistă pentru
jogging, un perete de escaladări sau un nou
parc pentru petrecerea timpului liber.
Suprafaţa atribuită acestei investiţii este
de 9,4 hectare, pe care se vor realiza pe lângă
terenuri pentru practicarea diverselor discipline sportive şi spaţii verzi, construcţii uşoare pentru sport şi spaţii auxiliare: birouri
administrative, vestiare, grupuri sanitare, depozite, o zonă de servicii – restaurant, terase,

cafenea, etc. De asemenea, se are în vedere şi amenajarea unei zone de picnic
şi a unei parcări.
„Intenţia noastră este de a finaliza
etapa de proiectare în acest an, pentru
a putea demara faza de execuţie a proiectului cât mai repede, iar în 2014 să
îl putem da în folosinţă” a mai explicat
primarul Emil Boc.

curților. Valoarea lucrărilor la cele 9 școli care au depus cereri este de 4 milioane de lei,
adică aproape un milion de euro. “Pentru noi reprezintă o prioritate redarea terenurilor
de sport spre folosință copiilor, inclusiv pe durata perioadelor de vacanță iar în acest sens
vom încheia un parteneriat cu Inspectoratul Școlar Cluj și vom demara lucrările de investiții” a explicat primarul. Între cele 9 școli din oraș incluse în proiect se numără Liceul de
Muzică ”Sigismund Toduță”, cu o valoare a investițiilor de 584 de mii de lei, Liceul
Bălcescu sau Școala Liviu Rebreanu.

www.primariaclujnapoca.ro
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Iubesc Clujul Curat!
Primăria municipiului Cluj-Napoca prin
Direcţia Poliţia locală, cu sprijinul Biroului
massmedia şi al Biroului Evenimente Publice
şi al Direcţiei Tehnice organizează în acest
an cea de a zecea ediţie a competiţiei şcolare
pe teme ecologice „Iubesc Clujul Curat”.
Proiectul este menit să promoveze în
rândul elevilor clujeni comportamente civice în respect faţă de mediul înconjurător,
utilizând puterea exemplului dat chiar de
către tineri. Astfel, fiecare unitate şcolară
care se înscrie în competiţie desemnează
un grup de elevi – în general membri ai
clubului eco al şcolii – pentru a asigura activităţi de întreţinere a spaţiilor din jurul
şcolii sau a unui perimetru prestabilit şi
asumat de către instituţie spre a-l îngriji.
Timp de 2 săptămâni membrii grupului vor realiza acţiunile de ecologizare a zonelor verzi prestabilite, iar juriul format din
reprezentanţi ai muncipalităţii evaluează şi
notează calitatea evoluţiei.
Noutatea în acest an este structura evaluării, care se va realiza pe lângă vizite de
verificare în teren ale juriului şi în realizarea unui set de imagini înainte, respectiv
după finaliarea proiectului. Aceste imagini
vor fi postate pe site-ul primăriei într-o
secţiune dedicată activităţilor ecologice şi
vor fi oferite şcolilor pentru a realiza un panou de prezentare a activităţii grupului eco
al unităţii de învăţământ.
Premiile oferite la finalul competiţiei vor
fi educaţionale şi de divertisment, de la organizarea unor excursii la muzeele din municipiu, la oferirea de proiecţii de film gratuite.
De asemenea, festivitatea de premiere
va fi organizată în aşa fel încât să ofere recunoşterea publică a comunităţii clujene
pentru efortul tinerilor. În data de 31 mai
2013 va fi organizat un marş al curăţeniei,
pe un traseu prestabilit, urmat de premierea
în spaţiul public a echipelor câştigătoare.
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Ediţia a X-a

Etapele proiectului:
1.	Înscrierea unităţior de învăţământ (Direcţia Poliţia locală va trimite invitaţii scrise
câtre toate şcolile pentru înscrierea în proiect) – Stabilirea numărului de participanţi/unitate şi a profesorilor coordonatori
2.	Alegerea amplasamentului pentru fiecare unitate şcolară înscrisă în competiţie
(echilibrată cu nr de elevi participanţi) – această zonă poate fi o stradă, o zonă verde, un loc de joacă, loc de agrement, etc...
3.	Evaluarea zonei în scopul stabilirii programului de ecologizare (se realizează de către profesorii coordonatori, elevi şi reprezentanţii Direcţiei Poliţia locală) – realizarea setulului de fotografii pentru ilustrarea situaţiei iniţiale (se realizează de către
Biroul massmedia)
4.	Programarea activităţii: data, nr de elevi, materiale necesare (asigurate de Direcţia
Tehnică), participanţi, elevi, profesori, părinţi, bunici, prieteni, voluntari din zonă,
firme de salubritate, etc..
5.	Evaluarea finală – elevi, profesori, Primărie (se realizezază setul final de fotografii)
6.	Prezentarea unui eseu cu ce s-a întâmplat, cum s-au organizat, eventuale aventuri din
timpul acţiunilor – maximum 1 pagină A4 – data-limită de depunere 20 mai 2013.
7.	Organizarea ceremoniei de premiere în data de 31 mai 2013, stabilirea amplasamentului, pregătirea diplomelor, premiilor, etc..

www.primariaclujnapoca.ro

Mai mulţi bani pentru cultură, sport şi tineret în
2013, într-un proces de selecţie îmbunătăţit!
Consiliul Local a aprobat alocarea fondurilor destinate ONG-urilor pentru activităţi culturale, de tineret şi sportive, având
la dispoziţie bugete majorate semnificativ
faţă de anii trecuţi.
Astfel, la capitolul cultură şi tineret bugetul a fost dublat faţă de anul 2012, ajungând la 2,7 milioane de lei. Alocarea s-a
făcut diferit faţă de alţi ani, în două etape,
una pentru evenimentele de marcă – emblematice pentru oraş, iar cealaltă pe criteriul susţinerii unei diversităţi de evenimente
de amploare mai redusă, însă extrem de
importante pentru dinamica şi identitatea
culturală a oraşului. Pentru prima etapă
s-au alocat 1.350.000 de lei. Proiectele selectate în această primă etapă au obţinut fiecare
un punctaj maxim, de 100 puncte.
Pentru proiectele din cea de a doua etapă s-au bucurat de un buget de 1.390.000
de lei de la bugetul local pe anul 2013 pentru
activităţi nonprofit de interes local, instituţiilor de cultură, învăţământ şi ONG-urilor
locale. Comisia de evaluare şi selecţionare,
a direcţionat sumele pe următoarele domenii: 300.000 lei pentru proiecte ale instituţiilor de cultură şi învăţământ, 170.000 lei

pentru reviste de cultură, 420.000 lei proiecte de tineret şi studenţeşti, precum şi 500.000
lei pentru proiecte de evenimente culturale
realizate cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Sportul local susţinut
din banii clujenilor

Aproximativ 4 milioane de lei au fost
alocați în 2013 pentru sprijinirea sportului,
a activității cluburilor sportive clujene,
suma fiind cu aproape un milion de lei mai
mult decât cea alocată anul trecut. Fotbalul
nu este inclus în această sumă, alocările
pentru fotbal urmând să fie atribuite
separat.
„Primăria Cluj-Napoca acordă o importanță deosebită încurajării activităților
sportive pentru toți clujenii, dovadă atât
creșterea sumelor direcționate către sport
cât și proiectele de investiții pe care le avem
în plan pentru acest an. Menționez aici
proiecte noi precum baza sportivă și de
agrement pe care planificăm să o amenajăm în cartierul Gheorgheni sau finalizarea
unor proiecte de anvergură precum Sala
Polivalentă” a declarat primarul Emil Boc.

www.primariaclujnapoca.ro
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Cluj-Napoca va fi în anul 2015

Buget de 5,5 milioane de euro

Capitala
Europeană
a Tineretului

Bugetul evenimentelor cuprinse în calendarul anului 2015 a
se organiza sub egida Capitală Europeană de Tineret este estimat
la 5,5 milioane de euro, din care o parte va fi suportat de către
bugetul local, restul fiind acoperit din finanţări atrase, naţionale,
europene, sau private.
Acest statut – unic în anul 2015 în Europa – va aduce notorietate pentru oraşul nostru la nivel european – o serie de organizaţii
internaţionale de tineret manifestându-şi deja intenţia de a programa întâlnirile anuale în Cluj-Napoca în anul 2015.

În noaptea de 24 spre 25
noiembrie 2012 în Slovenia,
la Maribor – oraşul care a
fost desemnat drept Capitala
Europeană de Tineret a
anului 2013 a avut loc
ceremonia de anunţare a
câştigătorului competiţiei
internaţionale pentru titlul
de Capitală Europeană a
Tineretului în anul 2015.
„Această reuşită este paşaportul
Clujului pentru competiţia de a obţine
statutul de Capitală Culturală Europeană
în anul 2021 şi arată totodată faptul că
avem ce arăta Europei, că suntem un model de bune practici pentru ţările Uniunii.
Prin faptul că vom fi singurul oraş – capitală europeană de tineret în anul 2015,
vom obţine o extraordinară vizibilitate,
existând premise ale creşterii numărului
de turişti cu circa 20%” a declarat primarul Emil Boc. „Factorul decisiv care
a dus la obţinerea victoriei în acest
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proiect îndrăzneţ a fost suportul entuziast al populaţiei, candidatura Clujului
bucurându-se de susţinere din partea
românilor, dar şi a prietenilor pe care îi
avem în lume” a explicat consilierul local Radu Moisin, fost primar al Clujului,
cel care a aprobat înscrierea Primăriei
în competiţia europeană.
Suportul tehnic, redactarea materialului, conceptul de promovare a Clujului
drept capitală de tineret aparţin Gru
pului Pont, partenerul municipalităţii

12 oraşe în competiţie
În competiţia pentru anul 2015 s-au înscris 12 oraşe,
însă numai 4 au intrat în selecţia finală, Clujul fiind printre
acestea.
Potrivit site-ului oficial al competiţiei se precizează că „finaliştii au demonstrat programe exemplare cu viziune dinamică în diferite domenii”. Scopul competiţiei este de încuraja şi
promova inovaţia şi incluziunea în activităţile de tineret.
Câştigătorii devin astfel modele pentru a forma tineri cât mai
implicaţi şi mai prezenţi pe scena socială europeană.

în acest proiect şi nucleul organizatoric
pentru acest proiect comunitar amplu.
În competiţie au intrat oraşele ClujNapoca, Varna (Bulgaria), Vilnius
(Lituania) şi Ivanovo (Rusia), toate fiind
creditate de specialişti cu şanse egale la
titlu. Din fericire câştigătorul anunţat este
Cluj-Napoca – primul oraş din România
desemnat Capitală Europeană de Tineret
– titlul venind ca o validare a eforturilor
comunităţii de a face din Cluj-Napoca
– cel mai frumos loc în care să trăieşti,
să înveţi şi să te dezvolţi.

www.primariaclujnapoca.ro

Istoricul Capitalelor de Tineret
2009 – Rotterdam, Olanda
2010 – Torino, Italia
2011 – Antwerp, Belgia
2012 – Braga, Portugalia
2013 – Maribor, Slovenia
2014 – Salonic, Grecia
2015 – Cluj-Napoca, România
www.primariaclujnapoca.ro
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Strategia de dezvoltare pentru 2014-2020

Radu Beligan
omagiat de comunitatea clujeană
La finalul spectacolului "Confesiuni despre artă şi viaţă",
susţinut în luna ianuarie la Opera Naţională clujeană,
primarul Emil Boc i-a îmânat Maestrului Emerit Radu
Beligan, în numele comunității clujene, un premiu de
excelenţă pentru întreaga carieră în teatru.
„Radu Beligan este o legendă vie a teatrului românesc, un
model pentru fiecare actor şi pentru noi toţi. Cariera şi viaţa
sa sunt motive de inspiraţie pentru orice român.
Generozitatea extraordinară care carecterizează acest mare
actor l-a făcut să accepte titlul de Ambasador al Clujului în
proiectul nostru ambiţios de a deveni Capitala Culturală a
Europei în anul 2021!” a declarat primarul Emil Boc.

Michigan State University şi Facultatea de Ştiinţe Politice Administrative şi ale Comunicării
vor participa la redactarea strategiei pe termen lung a municipiului Cluj-Napoca
Primarul Emil Boc s-a întâlnit cu reprezenanţi ai Michigan State University
(MSU) şi ai Facultăţii de Ştiinţe Politice
Administrative şi ale Comunicării, din cadrul Universităţii Babeş Bolyai pentru a
discuta aspecte legate de modele de dezvoltare locală şi creşterea calităţii vieţii. Grupul
reprezentanţilor a fost alcătuit din prof.
Scott Witter – directorul Şcolii de Planning,
Design & Construction, prof. Roger
Hamlin, de la Şcoala de Planning, Design
& Construction, prof. Karen Potter Witter,
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din cadrul Departament of Forestry al
MSU, şi associate prof. Gilbert White din
cadrul aceleiaşi universităţi. Din partea
Facultăţii de Ştiinţe Politice Administrative
şi ale Comunicării au participat la întâlnire
decanul acesteia, prof. Călin Hinţea şi prof.
Cătălin Baba, fost ministru în Guvernul Boc.
„Viitorul oraşului se pregăteşte în fiecare
zi. Le-am propus partenerilor noştri de la
Michigan State University, din East Lansing
– oraş înfrăţit cu Cluj-Napoca, precum şi
echipei de specialişti de la Facultatea de

Ştiinţe Politice Administrative şi ale
Comunicării să ne ajute să creionăm strategia municipiului Cluj-Napoca pentru perioada 2014 -2020” a declarat Emil Boc.
Proiectul se va derula pe o perioadă de
un an, timp în care se va lucra pe grupuri
tematice, şi se vor organiza diverse consultări publice, demersul final având drept
scop stabilirea obiectivelor strategice pe
termen lung şi maximizarea potenţialului
de absorbţie a municipiului Cluj-Napoca
privind sursele de finanţare disponibile.

www.primariaclujnapoca.ro
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Fostă prim balerină a Operei din Viena,
Simona Noja – Ambasador pentru Cluj-Napoca 2021

Sponsorii şi partenerii proiectului
„Cluj-Napoca Capitală Culturală Europeană”
Pentru pregătirea candidaturii municipiului Cluj-Napoca la titlul de Capitală Culturală
Europeană, Asociaţia Cluj-Napoca – Capitală Culturală Europeană a luat în calcul un buget de
150.000 de euro, necesar activităţilor desfăşurate în perioada iunie 2012 – decembrie 2013.
Consiliul Director al Asociaţiei şi-a
asumat realizarea acestui buget din surse
private, încercând să coopteze ca parteneri în
proiect diferite companii locale. În acest
sens, în luna octombrie Asociaţia a semnat
un parteneriat strategic cu Ursus Breweries
în valoare de 37.500 de euro, iar în luna ianuarie, o altă companie clujeană - Terapia
Ranbaxy a devenit partener al asociaţiei,
sponsorizând proiectul de pregătire a candidaturii cu suma de 50.000 de euro.
Tot în ultimele patru luni, alte companii clujene precum Brinel, Magnolia şi
Arcer au sponsorizat cu mobilier, calculatoare şi decoraţiuni spaţiul de lucru
Asociaţiei, acest lucru permiţând desfăşurarea în condiţii cât mai bune a întregului
proces de pregătire a candidaturii. De asemenea, Societatea civilă de avocaţi
“Lăpuşan, Steopan, Moscovits şi asociaţii”
a devenit consilierul Asociaţiei pe probleme juridice.

În plenul şedinţei Adunării Generale a
Asociaţiei „Cluj-Napoca 2020 – Capitala
Culturală Europeană”, din luna octombrie
2012, primarul Emil Boc i-a înmânat doamnei Simona Noja – diploma de Ambasador
al Asociaţiei. Balerina Simona Noja, clujeanca recunoscută drept „Maria Callas” a
baletului, va fi astfel un ambasador al
Clujului în competiţia pentru titlul de
Capitală Culturală Europeană.
Fostă prim-balerină a Operei de Stat din
Viena, în prezent director executiv al Şcolii
de balet din cadrul aceleiaşi Opere, Simona
Noja a declarat: „Mă bucur că am ocazia de
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a promova Clujului, oraşul de care sunt atât
de legată, mai ales că este vorba de o iniţiativă culturală europeană de înaltă clasă.
Clujul are un potenţial extrem de valoros
din punct de vedere cultural şi intelectual,
iar asemenea proiecte contribuie din plin la
dezvoltarea oraşului şi la o mai mare apropiere a oamenilor de cultură, în toate formele
sale”. Propunerea de a o invita pe Simona
Noja să devină ambasador al Clujului –
candidat la titlul de Capitală Culturală
Europeană a venit din partea scriitoarei
Irina Petraş, la rândul său o susţinătoare
a proiectului.

Un pas înainte în pregătirea candidaturii a fost făcut şi prin parteneriatul strategic
cu Vitrina Advertsing, care a devenit consultant pro bono al Asociaţiei pe problemele de comunicare şi care a coalizat în

jurul Asociaţiei şi alte agenţii de publicitate
clujene: Amprenta, Reset Media, Qual,
MSA şi Tact. Acestea s-au angajat să susţină Asociaţia în demersul ei cu toate mijloacele care le stau la dispoziţie.

Anul României - 2021

Comisia Europeană a propus Parla
mentului European o schemă de planificare ce prevede ca România şi Grecia
să deţină titlul de Capitală Culturală în
anul 2021. Este o propunere care va trebui votată de către Parlamentul
European, însă această variantă a fost în
prealabil negociată şi sunt şanse foarte
mari ca ea să rămână valabilă, 2021 fiind anul în care Clujul ar putea fi
Capitală culturală a Europei.

www.primariaclujnapoca.ro
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Sărbatoarea Sfântă a Crăciunului şi bucuria
Anului Nou îmi oferă plăcutul prilej de a vă transmite
dumneavoastră şi tuturor celor dragi sănătate, mult
noroc, realizări profesionale şi fericire.

La Mulţi Ani!
Sărbători Fericite!

Fie ca Marele Praznic al Învierii Domnului, Sfânta Sărbătoare
Emil Boc
de Paşte, să aducă în casa şi viaţa Dumneavoastră lumină,
sănătate, bucurie şi zile fericite pe care să le trăiţi
Primar al municipiului Cluj-Napoca împreună cu familia şi cei dragi.
Hristos a Înviat!
Sărbători Fericite!

Emil Boc,
Primarul municipiului Cluj-Napoca

