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CONSILIUL CIVIC LOCAL  

NR. 1214 / 16.12.2014 

 

Catre, 

Pimaria Municipiului Cluj-Napoca, 

In atentia, 

dl. primar Emil Boc, 

Spre stiinta, 

Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, 

In atentia, 

dl. Presedinte de sedinta. 

 

Reprezentantii comunitatii locuitorilor din municipiul Cluj-Napoca, Consiliul Civic 

Local, ONG-urile si Asociatile de cartier dau o apreciere deosebita initiativei Primariei 

Municipiului Cluj-Napoca pentru studiul de dezvoltare a municipiului in perioada 2014-2020 

supus dezbaterii publice, astazi 17 decembrie 2014. 

Intrucat in procesul de elaborare a acestui proiect au participat membrii C.C.L. Cluj, implicati 

direct, rezultatul acestei colaborari se regaseste in cateva dintre caile strategice ale proiectului 

propus spre dezbatere.  

Subliniem in mod deosebit ca la o conceptie a dezvoltarii strategiei municipiului, au fost 

cooptati cateva sute de specialisti din lumea academica a Clujului, din lumea finantelor si 

investitiilor, a initiativei private  si nu in ultimul rand a unor tehnocrati de marca cu o prestatie de 

cativa zeci de ani in domenile de interes public ale Clujului. Aprecim de asemenea colectivele de 

specialisti voluntari si ONG-urile care au furnizat un volum considerabil de informatii utile, 

necesare unui proiect de asemenea anvergura. 

 

Capitolul 1 – Considerente generale. 

 

a) O analiza prealabila a stategiei de dezvoltare a municipiului Cluj intre anii 2006-2013 a 

constituit o premisa utila si un instrument de lucru eficent pentru stategia Clujului, pentru anii 

2014-2020. Este de dorit ca in urma unei dezbateri publice a proiectului PUG, obiectivele 

acestuia sa se regaseasca ca detaliate punctual in strategia analizata (detalierea inseamna  

elaborarea proiectelor din PUG 2014-2020, licitatiile publice pentru executarea acestor proiecte 

si definirea resurselor financiare pentru sustinerea lor: banii investitorilor, fondurile proprii ale 

municipalitatii, banii proveniti din finantare europeana). 

b) Continuare transpunerii actualei stategii prin cuprinderea obiectivelor de importanta majora 

pentru Cluj care din diverse motive nu au fost inca abordate, dar care sunt asteptate firesc de 

cetatenii municipiului (aceste proiecte ar trebui cuprinse in stategii la capitolul obiective de 

finalizat). 

c) In dezvoltarea strategiei, autorii studiului au avut in vedere proiecte similare din Europa si din 

lume: Europa 2020, Lisabona 2000, proiectul international de “Orase inteligente – Smartcity”, 

precum si proiectul “Romania 2020”; intentia declarata a autorilor este cea prin care municipiul –

Cluj-Napoca sa sustina prin obiective de lunga durata profilul de “CENTRU ADMINISTRATIV 

REGIONAL”  si cea de “ORAS EUROPEAN”. 

d) Volumul remarcabil de analize si statistici curpinse in cele peste 1200 de pagini  ale studiului, 

se cere concentrat in cca 20 de pagini de sinteza, care sa cuprinda pentru cele 27 de directii de 

referinta ale administratiei locale Cluj in patru puncte  distincte. 



d.1.) definirea concreta a programului proiectului sau masuri propuse; 

d.2.) metodele pentru realizarea obiectivului; 

d.3.) proiectele (studiu proiect de exectie); 

d.4.) mijloace materiale disponibile pentru realizarea obiectivului propus:  

  -   FONDURI DIN RESURSE LOCALE 

  -   FONDURI DE LA GUVERNUL ROMANIEI 

  -   INVESTITORI LOCALI SI STARINI 

  - FONDURI EUROPENE ATRASE PRIN PROIECTE PERTINENTE, 

CONVINGATOARE SI UTILE COMUNITATII CLUJULUI. 

e) Administratia zonei metropolitane (comune, orase) ar trebui sa isi coordoneze pe termen 

mediu si lung strategia proprie de dezvoltare astfel incat  cetatenii tineri de astazi ai Ardealului si 

ai tarii sa isi doreasca un loc de munca, o viata civilizata si dorinta de a apartine unei comunitati 

care sa devina un model pentru Ardeal si pentru tara. 

f) Pentru validarea recomandarilor de mai sus este de dorit ca ADMINISTRATIA, sa vina in 

intampinarea aspiratilor cetatenilor Clujului, consultandu-i periodic in vederea traspunerii in 

viata a obiectivelor din STRATEGIE in ordinea prioritatilor impuse de necesitatile stringent ale 

comunitatii. 

g) Dupa adoptarea obiectivelor concrete din propunerile strategiei se pot genera linile directoare 

ale bugetului municipiului Cluj-Napoca pe termen: imediat, mediu si lung. 

 Politica bugetara trebuie cladita prin fundamentarea pertinenta si responsabila a surselor 

de venituri care trebuie gestionate responsabil si transparent sustinute de un control financiar 

atent si coercitiv atunci cand se impune.  

 

Capitolul 2 – Propuneri si sugestii pentru viitoarea stategie 

 

1) Oameni si comunitati 

Formarea unei generatii de tineri politicieni si tehnocrati ai administratiei publice, educati 

in spiritual unei responsabilitati fata de societate, a unui respect deosebit pentru concetateni, 

avand ca suport proiectul national “ROMANIA NOUA” si parghii deosebit de eficiente, 

orientarea invatamantului academic, masteral si doctorant propus de universitatile clujene. Vezi 

facultatea de Stiinte Politice si Comunicare; Facultatea de Studii Europene; invatamantul tehnic 

superior etc… 

(OBIECTIVUL PROPUS ESTE SUSTINUT DE ARGUMENTUL OBIECTIV AL 

ADMINISTRATIEI CLUJENE LA CEL MAI INALT NIVEL, PRECUM SI A UNOR 

PROEMINENTI CLUJENI PROPUSI DE PARTIDELE POLITICE IN PARLAMENT, SENAT 

SI ADMINISTRATIA DE VARF A CLUJULUI, CU GRAVE ABATERI DE INCALCARE A 

LEGII, A SE VEDEA ACTIUNILE DE URMARIRE PENALA IN CURS). 

2) Clujul oras inovativ 

Pargiile fiscale se doresc a fi utilizate ca principal mijloc de sustinere si de stimulare a 

dezvoltarii economiei locale si a prosperitatii zonei metropolitane in beneficiul comunitatii (se 

citeaza exemplul proiectului Rotanian Romano-American de transformare a comunei Corus intr-

o zona prospera care asigura Clujului una dintre cele mai bune surse de produse lactate 

ecologice; proiectul ‘Taranii harnesc copii” a insemnat 100 vaci de rasa donate gospodarilor din 

Corus dupa regula primul vitale se da familiei sarace din vecini, proiectul a asigurat scolarizarea 

la nivel academic a crescatorilor de animale, cateva zeci de frigidere la unitatile clujene de copii 

asistati si spitalele de pediatrie si o fabrica de produse lactate, care sunt oferite clujenilor de 

unitatea COMLACT). 

Etapa a doua a proiectului vizeaza o dezvoltare similara pentru comuna Risca si un 

proiect similar in comuna Rus pentru crescatorii de capre. 



3) Buna guvernare 

Reformarea relatiei administratie-cetatean in sensul in care administratia locala printr-un regim 

intern de protejare si stimulare sa formeze un corp de functionari care sa devina specialisti de 

elita pe domeniul lor de specializare. 

Nota: ACESTI SPECIALISTI TREBUIE SA DEVINA PREPONDERENTI REDUTABILI, 

PENTRU TOATE DECIZILE PE CARE LA ORE ACTUALA CONSILIRII PROPUSI DE 

PARTIDELE POLITICE LE IAU PE CONSIDERENTE DE INTERESE PERSONALE, 

INTERESE DE GRUP, INTERESE DE PARTID SAU REGRETABIL INTERESE DE GASCA 

(vezi orasele din sudul Romaniei). 

 Functionarul public trebuie sa aiba convingerea ca face parte, traieste si are aceleasi 

aspiratii ca si comunitatea din care a provenit si din banii carora este platit. 

4) Cultura si identitatea locala 

Pastrarea identitatii istorice a Clujului, traditia istorica a inaintasilor si eforturile lor pentru o 

Romanie mare, civilizata si europeana, sunt prefigurate de proiectele “Clujul capitala tineretului” 

sau “Clujul capitala cultural europeana”. 

Pasi important sau facut prin obiective propuse si realizate de municipalitatea orasului Cluj in 

ultimii 5 ani. Sugestia noastra este de continuare sustinuta a proiectelor mentionate cu accent pe 

urmatoarele directii: 

- Targ anual pentru fostele capitale culturale si orase infratite; 

- Parc tehnologic cu profil financiar-bancar; 

- Cub metropolitan; 

- Incubatoare de afaceri pentru studenti ca viitori antreprenori; 

- RESTAURAREA CENTRULUI ISTORIC AL CLUJULUI CA PROIECT 

CULTURAL MAJOR ( aici este de remarcat efortul minoritatii maghiare pe 

doua realizari majore: restaurarea statuii rupestre a Regelui Matias si 

restaurarea bisericii reformate si a grupului statuar Sf.Gheorghe de pe strada 

Kogalniceanu). 

MENTIONAM CU REGRET MODUL NEPROFESIONAL DE 

RESTAURARE A SCOLI ARDELEANA IN PUNCTUL CELUI MAI 

IMPORTANT OBIECTIV TURISTIC AL CLUJULUI, PIATA 

UNIVERSITATII (obiectiv vizitat predilect de personalitati academice de varf 

din lumea universitara internationala). 

 

Capitolul 3 – Clujul oras sigur 

 

Unul din principalele obiective ale viitorului oras Cluj-Napoca (capitala tineretului, capitala 

cultural europeana si oras modern pentru Ardeal, Romania si Europa de Est) il constituie linistea, 

siguranta si fericirea locuitorilor sai. 

Propunem ca principal obiectiv al Politiei Metropolitane, care este in slujba cetateanului din 

Cluj, sa isi organizeze activitatea astfel incat femeiile, batranii, copii si nepotii nostrii sa poata 

circula in liniste si siguranta 24 de ore din 24, fara sa fie agresati, bruscati si furati in mijloacele 

de transport in comun, in piete si supermarketuri. 

Politia Metropolitana platita si sustinuta material si moral de comunitate trebuie sa devina in 

primul rand un exemplu personal de civism, comportament social exemplar si la nivel de 

coercitie cu scop educativ. 

- Evaluarea activitatii Politiei Metropolitane precum si alegerea comandantului 

ei, trebuiesc facute dupa aceleasi criterii cu care populatia isi evalueaza 

candidatii la functia de primar. 



- Avand in vedere libertatea si indulgenta cu care noul cod de procedura 

apreciaza gravitatea abaterilor antisociale se impune cu stringenta 

reconsiderarea in spiritul legislatiei europene, a unui mijloc de reeducare si 

coercitie prin impunerea la toate sentintele cu suspendarea pedepsei sau cu 

pedeapsa de executare a condamnarii la domiciliu, a celei mai bune forme de 

educatie sociala si corectie a comportamentului antisocial prin MUNCA IN 

FOLOSUL COMUNITATII: 

- O SUPRAVEGHERE DISCRETA DAR FERMA DIN PARTEA POLITIEI 

COMUNITARE, UN PROGRAM COMUN CU COMPANIA DE 

TRANSPORT PUBLIC, POATE ASIGURA IN DIVERSE PUNCTE ALE 

ORASULUI DE LA ORA 7:00 PANA LA ORA 15:00 O FORTA DE 

MUNCA ORDONATA, DISCIPLINATA SI RESPONSABILA CARE SA 

PRESTEZE IN FOLOSUL COMUNITATII TOATE ACTIVITATILE DE 

CURATENIE, ORDINE, DE INTRETINERE A ZONELOR VERZI, A 

LOCURILOR DE JOACA PENTRU COPII SI A PARCARILOR 

ORASULUI. 

 

Capitolul 4 – Dimensiunea europeana a orasului Cluj 

 bine pusa in evident in studiul de analiza 

 

Insemna proiecte concrete pentru valorificarea la maxim a prestatiei lumii academic, medicale, 

financiar-bancare, targuri si expozitii si nu in ultimul rand dimensiunea culturala care in oferta 

turistica a Clujului in ultimii 10 ani a fost din ce in ce mai bine sustinuta. 

 CLUJUL CULTURAL NU POATE FI CONCEPUT FARA UN SUPORT LOGISTIC 

CORESPUNZATOR CARE ARE CA PRIME COORDONATE MARILE PROIECTE INCA IN 

STADIUL DE ASPIRATII SI DE SPERANTA PENTRU CETATENII CLUJULUI, CENTRUL 

CULTURAL MULTIFUNCTIONAL (congrese si conferinte internationale, expozitii nationale 

si internationale), COMPETITII DE INTELIGENTA (inventii, inovatii, campionate mondiale de 

sah, etc…) 

 Un  oras European care are academie de arta, de film, de muzica, doua opere si o 

filarmonica, are in mod obligatoriu nevoie pentru capitala culturala a Europei din 2022 de o sala 

de concerte comparabila cu Filarmonica din Berlin Noise Concerts Gebrunn, noul auditoriu de 

muzica al RDF-ului sau Noise Gewandhaus. 

  *** Cu mentiunea ca sugestiile noastre sa fie intelese ca fiind cele mai bune 

intentii de colaborare a Societatii Civile din Cluj, cu reprezentantii municipalitatii locale, primiti 

domnule primar Emil Boc si domnule presedinte al Consiliului Municipal asigurarea 

disponibilitatii Consiliului Civic Local Cluj pentru realizarea intruna din cele mai distinse 

comunitati a Ardealului si a Romaniei, a unui principiu al celei mai vechi democratii din lume, o 

agora moderna in care problemele cetateanului si modul lor de solutionare sa se rezolve asa cum 

ne-am dori cu totii pentru orasul nostru. 

 

 

Redactat       Consiliul Civic Local 

Ing. Ungureanu Petrea     presedinte dl. Pop Iosif 

 


