
 
 
Stimate domnule Primar Emil Boc, 
 
 
 
 
Ne ingaduim sa va informam si pe aceasta cale faptul ca incepand cu anul 2015, Consiliul Civic Local Cluj-
Napoca a analizat an de an modul de abordare si de realizare a obiectivelor si proiectelor din Strategia de 
Dezvoltare Durabila pentru perioada 2014-2020,si a solicitat de fiecare data sa fie raportate  rezultatele, 
respectiv votate in Consiliul Local, conform obligatiilor legale. 
 
Toate rapoartele de analiza anuala v-au fost transmise pe mail, cu scopul ca prin informarile publice, 
cetatenii clujeni sa fie transparent informati. 
 
Prin adresa nr.607944/101/2021,la care am primit raspuns la data de 02.12.2021,am fost asigurati textual 
ca  Continutul raportului ce urmeaza a fi prezentat si aprobat in Consiliul Local privind modul de 
infaptuire a obiectivelor strategice aprobate pentru perioada 2014-2020 e cuprins în Capitolul 3 al 
SIDU 2021-2030 (Introducere), iar întreg SIDU 2021-2030 va fi supus pentru aprobare în Consiliul 
Local.Aceeasi promisiune ati facut-o verbal si in timpul sedintei de CL din 6 decembrie 2021, pentru 
supunerea la vot a raportului pe Strategia 2014-2020,in sedinta din 22.12.2021. 
 
Aceste raspunsuri, care vizeaza votarea unui raport intocmit de catre o institutie financiara 
internationala, nu este de natura sa produca descarcarea de responsabilitate si de gestiune a 
Primarului intrucat el se bazeaza pe date furnizate de functionari din institutia pe care o 
conduceti dar si pe date obtinute din consultarea diverselor ONG-uri si persoane, date insuficient 
verificate si confirmate de autoritatea mandatata Primarului.Asteptam sa fie votat Raportul asumat 
din initiativa Primarului. 
 
Prin urmare, va rugam respectuos sa dati curs solicitarilor scrise si repetate ale CCL din tot 
parcursul anilor trecuti si a anului 2021, intrucat anul bugetar 2020 s-a incheiat de multe luni iar 
raportul asteptat pentru trecerea la aprobarea SIDU treneaza. 
Pentru cunoasterea rezultatului demersului nostru am atasat cererea de furnizare de date, 
in conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001,la care va rugam sa ne raspundeti in timpul legal. 
 
 
 
 
Cu stima si multumiri, 
 
 
 
Secretariatul CCL                                       Cluj-Napoca,18.12.2021. 
Consiliul Civic Local 
Cluj-Napoca  
 


