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Către,
Consiliul Civic Local
Cluj-Napoca, Jud. Cluj
iosif.pop2@gmail.com 

Referitor la e-mail-ului Dvs. înregistrat cu numarul 656130/2021 prin care ati transmis trei

exprimări de poziție ale membrilor și susținătorilor CCL față de Proiectul de hotărâre nr. 1 privind

aprobarea Studiului de fezabilitate (documentația tehnică și indicatorii tehnico-economici) pentru

obiectivul  de  investiții „Tren  Metropolitan  Gilău–Floreşti–Cluj-Napoca–Baciu–  Apahida–Jucu–

Bonţida”- etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou şi Tren

Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor obiective de investiții”

-  componenta  investițională  Magistrala  I  de  Metrou,  proiect  care  a  fost  dezbătut  în  ședința

extraordinară  a  Consiliului  Local  al  Municipiului  Cluj-Napoca  în  data  de  22  noiembrie  2022,

urmare  analizării  de  către  proiectant  a  celor  menționate  de  Dvs.,  vă  transmitem  punctual

următoarele:

Exprimare poziție de Ionel Vitoc:

Conform analizelor  realizate  încă din etapa Studiului de Prefezabilitate,  având în vedere

cererea de transport existent și prognozată, a rezultat ca necesară adoptarea unui sistem de transport

care să permită transportarea unui număr mai mare de 8.000 călători/h/sens în ora de vârf, lucru

imposibil  de atins prin utilizarea tramvaiului  sau a altui  mod de transport  de suprafață în  zonă

urbană;

Considerăm că ambele investiții sunt prioritare: metroul ușor va oferi un mijloc de transport

în comun sustenabil, iar centura ocolitoare va diminua traficul rutier din zona urbană.

Exprimare poziție de F. Jiboteanu:

Noua valoare a  investiției s-a datorat extensiei liniei de metrou către nord – est (până la

Bulevardul Muncii – initial linia de metrou se termina la IRA), către sud – est (până la Str. Sopor –

initial linia de metrou era amplasată pe Str. Aurel Vlaicu, nu și pe Str. Teodor Mihali) și în Florești

către Vest (Sudul Cartierului Terra – initial linia de metrou se termina la Strada Eroilor).

Conform analizelor  realizate  încă din etapa Studiului de Prefezabilitate,  având în vedere

cererea de transport existent și prognozată, a rezultat ca necesară adoptarea unui sistem de transport
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care să permită transportarea a unui număr mai mare de 8.000 călători/h/sens în ora de vârf, lucru

imposibil de atins prin extinderea liniilor de transport în comun existente.

Conform estimărilor linia de metrou va reduce semnificativ emisiile.

Referitor la poziția exprimată de domnul Iosif Pop, facem mențiunea ca s-a răspuns anterior

la toate solicitările transmise, iar în ceea ce privește solicitarea în temeiul Legii 544/2001 cu privire

la modul de exercitare a votului consilierilor locali în ședința din data de 22 noiembrie 2021, la

punctul  unu al  ordinii  de  zi,  vă  răspundem că  procedura  de  vot  reiese  din  Procesul-verbal  nr.

658.498/305/23.11.2021 și din Hotărârea nr. 719/2021, amândouă postate pe site-ul instituției.

Vă mulțumim.

PRIMAR

EMIL BOC

DIRECTOR EXECUTIV ȘEF SERVICIU

VIRGIL PORUŢIU MARIA OPRIȘ

                                                                                                                                                                                                Inspector, 
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