PRI M ĂRI A ŞI CONSI LI UL LOCAL AL M UNI CI PI ULUI
CLUJ-NAPOCA

Raport de activitate

Viceprimar Gheorghe ŞURUBARU

INVESTIŢII
În decursul anului 2014, comisia de investiţii s-a întrunit în 12 şedinţe.
Proiecte finalizate
- Sala Polivalentă (preşedinte comisie recepţie)
- amplasare chioşcuri modulare flori
- sala sport Liceul George Coşbuc (preşedinte comisie recepţie)
- case sociale integrate pentru comunitate, str. Iuliu Coroianu nr. 5
- modernizare trame stradale, poduri
- locuinţe sociale
Proiecte în derulare
- parking Mehedinţi -Negoiu
- locuinţe sociale str. Sighişoarei şi str. Ghimeşului
- gradiniţa str. Moţilor nr. 58
- fântâna Piaţa Unirii

TEHNIC
- renovarea şi extinderea pasajului subteran din Piaţa Gării
- demolare şi reconstrucţie pod str. Oaşului
- licitaţie renovare pod strada Porţelanului
- preluarea Gării Mici
- demersuri amenajare Piaţa Gării
- reparaţii şcoli şi grădiniţe
- preşedintele Comandamentului Central de Deszăpezire
- extinderea cimitirului Mănăştur cu 3541 mp
- extinderea centrului de gestionarea a câinilor fără stăpân cu 60 de locuri
- modernizare străzi şi alei
- sedinţe săptămânale cu regiile: CTP, Electrica, Compania de Apă Someş,
Termoficare, E.On Gaz
- recepţie lucrări reparaţii şi modernizare străzi şi poduri
- demersuri privind preluarea Parcului Feroviarilor

Audienţe, întâlniri cu cetăţeni

În anul 2014, au avut loc 103 audienţe, având ca principale teme de
abordare domeniul tehnic, urbanism, poliţia locală, parcări, locuinţe sociale etc.
Am participat la dezbateri privind amenajarea spaţiilor verzi, parcărilor, infrastructură
rutieră, refaţadizare, regulament deţinători câini.
Preluarea şi soluţionarea sesizărilor cetăţenilor primite în timpul
emisiunilor radio şi tv.
În calitate de ofiţer de stare civilă, am oficiat peste 10 căsătorii.
Deschiderea anului şcolar la Şcoala “Iuliu Haţieganu”

POLIŢIE LOCALĂ
Coordonare acţiuni ale Poliţiei Locale privind fluidizarea traficului,
parcări ilegale, ordine publică, control urbanism, mediu.

PARCĂRI
Propunere de noi locaţii pentru parcări şi analizarea amplasamentelor în
vederea construirii de parkinguri.

DELEGAŢII STRĂINE, INVESTITORI,
EVENIMENTE, VIZITE EXTERNE
• primire reprezentanţi diplomatici ai Provinciei Gyeongsanbuk-do, Coreea de Sud
• ceremonie de inaugurare Academy Plus – şcoală de programare
• deschidere punct de lucru Neal Brothers
• vizita ministrului de Fonduri Comunitare al regiunii Veneţia
• vizita reprezentanţilor ambasadei Franţei la Bucureşti
• deschiderea ediţiei 2014 a Transilvania Rally
• deschidere turneu “Fii F.E.M.E.I.A 2.0!”
• înmânarea cupei de campioane naţionale fotbalistelor de la Olimpia Cluj-Napoca
• premiere seniorii cetăţii
• participare la simpozionul “Servicii de gospodărire comunală în Cluj”
• întâlnire de lucru cu preşedinţii organizaţiilor naţionale din Irlanda, Cipru, Belgia,
membre a “European Confederation of Youth Clubs”

• Întâlnire compania Philips
• şedinţă de lucru privind transportul intermodal
• întâlnire cu reprezentanţii Băncii Mondiale
• inaugurare clădire Emerson
• participarea la evenimentul dedicat oamenilor de afaceri din cadrul Business Days
• eveniment Organizaţia Oamenilor de Afaceri
• inaugurare clădire de birouri The Office
• întâlnire Asociaţia Europeană a Feroviarilor
• semnarea Scrisorii de Intenţie în vederea dezvoltării platformei Open Innovation
Platform, Varşovia, Polonia
• participare la cea de a 51-a ediţie a Hwaseong Cultural Festival, Coreea de Sud

COMISII COORDONATE
• Comisia a VI -a a Consiliului Local pentru fonduri europene, relaţii externe, turism,
oraşe înfrăţite şi strategii de dezvoltare comunitară
• Comisia de soluţionare a contestaţiilor privind locuinţele sociale
• comisie vânzări locuinţe
• comisie refaţadizare
• Comisia tehnică mixtă de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din
fondul locativ de stat
• Comisia de monitorizare, coordonare şi îndrumare meteorologică în implementarea şi
dezvoltarea sistemului de control intern/managerial al Primariei Municipiului ClujNapoca
• Comisia pentru aplicarea Legii 10/2001
• Comisia de verificare a terenurilor propuse ca amplasament pentru obiectivele de
investiţii

• Comisia municipală pentru probleme de apărare
• Comisie de lucru – asocierea în participaţiune a Consiliului Local al Municipiului
Cluj-Napoca cu persoane juridice în vederea realizării unei reţele municipale de
canalizaţii pe raza municipilui Cluj-Napoca pentru pozarea cablurilor de
telecomunicaţii
• Comisia pentru preluarea terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum, în
proprietate publică a municipiul Cluj-Napoca
• Comisia de recepţie a lucrărilor executate în vederea reabilitării monumentului
“Glorie Ostaşului Român”, Piaţa Avram Iancu
• Comisia pentru acordarea avizelor de lucru in cimitirele administrate de către
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru constructorii de morminte şi
monumente funerare
• Comisia pentru atribuirea locurilor de veci pe motive medicale
• Comisia municipală pentru probleme de apărare

• Comisia pentru preluare terenurilor proprietate privată cu destinaţie de drum,
în proprietate publică a municipiul Cluj-Napoca
• comisie preluare străzi
• comisie licitaţii maşini abandonate
• recepţie reabilitare termică blocuri
• programul “Adoptă un spaţiu verde”
• comisie licitaţii terase

ACTIVITATEA ÎN CONSILIUL LOCAL
• membru al Comisiei pentru fonduri europene, relaţii externe, turism, oraşe
înfrăţite şi strategii de dezvoltare comunitară (comisia VI);
• 13 proiecte de hotărâre colective, dintre care 9 împreună cu primarul şi
consilierii locali, iar 1 împreună cu primarul şi membri ai Comisiei tehnice mixte
de specialitate pentru evaluarea şi vânzarea locuinţelor din fondul locativ de stat,
2 împreună cu primarul şi membrii Comisiei pentru fonduri europene, relaţii
externe, turism, oraşe înfrăţite şi strategii de dezvoltare comunitară şi 1 ca
viceprimar;
• 16 intervenţii în cadrul dezbaterilor din şedintele Consiliului Local;
• 2 absenţe din cele 23 de şedinţe convocate ale Consiliului Local;
• în perioada 3 ianuarie – 23 decembrie 2014 comisia VI a avut 25 de şedinţe şi
29 avize.

