Pozitia Consiliului Civic Local Cluj-Napoca cu privire la MANAGERUL TERITORIAL.
Salutam faptul ca dupa cativa ani de dezbateri si propuneri, municipiul Cluj-Napoca este
decis sa mandateze activitatea executiva a Primariei unui profesionist in domeniul administratiei
locale.
Pentru ca actul de mandatare a MANAGERULUI TERITORIAL sa aiba suportul si acceptiunea
cetatenilor municipiului nostru, Consiliul Civic Local revine cu cerinta ca in procesul de selectare si
de mandatare sa se tina seama de standardul profesional si moral conturat prin comunicatul de presa
din 6 noiembrie 2014, pe care il reproducem in randurile care urmeaza:
„ Consiliul Civic Local Cluj-Napoca propune cetatenilor Romaniei si puterii legislative o
alternativa responsabilizata de administrare locala prin instituirea functiei de MANAGER
TERITORIAL, cu urmatoarele abilitati:
-sa cunoasca in detaliu caracteristicile zonei administrate (Regiune, Zona Metropolitana, Judet,
Municipiu, Oras, Comuna), in ceea ce priveste: geografia, clima, solul si zacamintele lui, mediul
ambiental, rezervele de apa, oameni, obiceiurile si traditiile, educatia, religia, interdependentele
sociale, urbanismul si asteptarile comunitatii etc.
-sa fie in masura sa creeze locuri de munca si sa conduca unitatea teritoriala spre asigurarea
potentialului economic prin care sa isi suporte din veniturile proprii toate cheltuielile,
-sa dezvolte legaturile interne de circulatie cat si cele cu teritoriile invecinate,
-sa conlucreze cu specialistii pe domeniile de interes, formati si atestati prin practici reale, acestui
scop,
-sa fie mana profesionala si continua a primarului si a consiliului ales,
-sa aiba capacitatea de a propune si infaptui strategia de dezvoltare durabila a teritoriului.
Funcţia acestui specialist este aceea de manager urban (city manager), care se regăseşte în
toate ţările cu democraţie consolidată din Europa şi este poziţionată în afara oricăror influenţe şi
ingerinţe din sfera politicului. Managerii urbani fac parte din categoria funcţionarilor superiori.
Managerul urban depune jurământ de credinţă, odată cu investirea în funcţie, în spiritul respectului
legii şi al administrării şi cheltuirii eficiente a banului public.
Lui i se subordonează întregul corp tehnic şi juridic a instituţiei teritoriale si el poate sa indeparteze
mana politicului de la banul public.
El poate stopa, cu argumente peremptorii, finanţări care generează risipa banului public şi care
susţin demersuri ale clientelelor politice.
În acest mod, considerăm noi, cei din Consiliul Civic Local, Cluj-Napoca (economişti,
jurişti, urbanişti, universitari, arhitecţi, medici, sociologi, profesori, membrii ONG, cetateni, etc) ca
se va estompa elanul accederii la functii publice a unor categorii de persoane slab calificate si cu
indoielnice calitati cetatenesti, care vad exclusiv imbogatirea rapida pe cai ilicite ori la limita legii, a
lor si a celor care i-au propulsat din masa partidelor politice.
Prin managerul urban, banul public şi resursele comunităţilor locale vor fi potentate si administrate
de o echipă coordonată de o persoană competentă şi neaservită politic.”
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