
Reuniunea CCL – 20.01.2022.  

Data reuniunii: joi,20 ianuarie 2022, ora 17.00-18.00.  

ONLINE: https://meet.google.com/kze-oenc-shp  

Presedinte de sedinta: dl.ing.Dan Draghiciu  

 

1. Pozitia CCL in raport cu hotararile luate de catre CL de la ultima reuniune si 

pana la zi-prezinta  raportul Seccretariatul CCL.  

 

 

2. Raport privind demersurile facute si raspunsurile primite in legatura cu proiectul CL  

privind magistrala I de Metrou-prezinta ec.Iosif Pop  

 

3. Stadiul proiectelor si lucrarilor de infrastructura urbana din pachetul de propuneri  

asumate in campania de alegeri 2020-prezinta dl.ing.Dan Draghiciu.  

 

4. Diverse probleme ale clujenilor:Prioritatile bugetului 2022.  

 

Raportul pct.1  

 

1. Pozitia CCL in raport cu hotararile luate de catre CL de la  

ultima reuniune si pana la zi-prezinta raportul Seccretariatul  

CCL.  

a).Sedinta extraordinara din 22 decembrie 2021 a avut pe ordinea de zi 72 de  

proiecte de hotarari,toate din initiativa Primarului.  

 

La inceputul sedintei au fost prezenti la vot 26 de consilieri iar dupa retrageri  

sucessive au ramas 23.  

 

Principalele hotarari supuse aprobarii au vizat majorarile de impozite pe teren  

si cladiri,cu 200%,300% sau 5oo%(53 de proiecte de HCL),aplicate imobilelor  



neingrijite de catre proprietari,PUZ-uri,PUD-uri(12 proiecte),rectificarea  

bugetului anual al municipiului.inscrieri de imobile in CF dupa cadastrare.  

 

Interventiile consilierilor: Alexandra Oana,Adriana Cristian,Vasile  

Matusan,Radu Boloveski si altii,au fost facute la proiectele de HCL  

nr.1,12,66,70,71.In decursul sedintei au fost 18 interventii la proiectele  

aratate,una din parte dlui.Balasz Laszlo-cetatean afectat de majorarea  

impozitului.La niciunul din aceste proiecte disputate voturile impotriva si  

abtinerile nu au schimbat verdictul de "aprobat".  

 

Majoritatea tacuta,formata din consilierii PNL si UDMR,s-a limitat ,ca de  

obicei,la exercitarea votului cerut.  

 

Au fost multe argumente reiesite din analiza vorbitorilor,insotite de propuneri  

pertinente , primite cu multa deschidere si acceptate verbal de catre  

dl.Primar,mai ales atunci cand a putut sa vina in fata CL cu motive obiective.  

 

De fiecare data cand ar fi fost normal ca dl.Primar sa isi asume si rezolvarile de  

situatii din interiorul institutiei(pregatirea rezervei de proiecte  

mature,imbunatatirea managementului proiectelor aflate in lucru,disfunctiile  

produse de birocratia excesului de personal,pregatirea si organizarea  

sedintelor de CL,bugetarea mai gospodareasca a alocarilor de bani pe  

proiectele in desfasurare,etc),a evitat sa raspunda intrebarilor adresate. 

Disponibilitatea anuntata a unora dintre consilieri de a veni in CL cu proiecte de HCL 

nu pare sa fie incurajata si acceptata de carte executivul primariei.  

 

CCL isi manifesta dezacordul cu modul in care treneaza proiectele bugetate si  

nu intelege cum municipiul Cluj-Napoca are atat de multe proiecte de investitii  

propuse de cetateni si anuntate cu emfaza de dl.Primar iar executia lor se  

situeaza la nivel mult inferior celui bugetat.  

 



Sutinem,in schimb,cu toata determinarea propunerea dlui.Primar ca la  

sarbatorile Craciunului din 2022 sa fie aduse in fata CL,o colinda  

romaneasca,una maghiara si apoi una sustinuta de corul reunit,roman si  

maghiar.  

 

In completarea ideii de buna convietuire si comunicare locala CCL reia o  

propunere mai veche,anume ca Zilele Clujului din 2022 sa uneasca in acelasi eveniment  

toate comunitatile traitoare in municipiu:romana,maghiara,germana,evreiasca,roma si altii.  

 

b)CCL apreciaza prestatia din cursul trimestrului IV 2021 a dnei consilier Alexandra Oana. 

 

2. Raport privind demersurile facute si raspunsurile primite in legatura cu 

proiectul CL privind magistrala I de Metrou-prezinta ec.Iosif Pop   

 

Demersurile intreprinse de CCL in legatura cu proiectul metroului au curs continuu incepand cu  

trimestrul I din 2021 si pana in luna decembrie 2021: 

-in luna martie 2021 s-a insistat pentru transparenta Primariei in legatura cu proiectele preluate 

in SIDU, ca efect al colaborarii CCL reprezentantii BM (scrisoarea catre Primarie 

nr.188410/19.03.2021). 

-in luna mai 2021 s-a cerut cu insistenta clarificari pentru proiectele de infrastructura transport  

in Cluj-Napoca si ZM(scrisoarea catre Primarie nr.225850/1/05.04 2021) 

-in luna iunie 2021 s-a insistat pentru prioritizarea marilor investitii,in principal pentru Centura  

metropolitana si trenul metropolitan (scrisoarea nr.364673/1/16.06.2021). 

-in luna iulie 2021 s-a facut un inscris de revenire pentru facilitarea accesului public la propunerile 

proiectului SIDU si la anuntarea prioritatilor clujene(scrisoarea adresata dlui.primar pe 29.07.2021). 

-la data de 11.08.2021 sunt doua interventii scrise ale CCL  catre CL Cluj-Napoca (scrisoarea 

nr.463776/101/11.08.2021 si scrisoarea nr.464900/1/11.08.2021),pentru clarificarea retelei locale 

de transport in vederea preconizatei dezbateri pe SIDU. 

-la data de 16.08.2021 CCL a solicitat organizarea de dezbateri publice pe cele trei mari proiecte de 

dezvoltate urbana(scrisoarea nr.471506/1/16.08.2021),pentru fixarea prioritatilor agreate de 

comunitatea clujana. 

-cu adresa nr.521183/1/13.09.2021,CCL a transmis in scris propunerile alternative rezultate din 

discutiile cu specialistii consultati pe infrastructura,fata de propunerea Primariei pentru metrou. 



-cu ocazia dezbaterii publice pentru obtinerea avizului de mediu la proiectul metrou s-a formulat 

pozitia scrisa si depusa de catre CCL,cu nr.23074 din data de 14.10.2021-primind consemnarile de 

sub adresa SYSTRA nr.402131/07.07.2021. 

-prin adresa nr.529747/1/17.09.2021 s-a revenit cu documentul de pozitie depus la Agentia de 

Mediu, pentru consultarea clujenilor si prioritizarea proiectelor perioadei 2021-2030. 

-prin adresele nr.93890/29.09.2021,CCL a obtinut clarificarile de pozitie adresate Primului 

Ministru,Ministrului Transporturilor si Minesterului Fondurilor Europene. 

-interventia publica a CCL la obtinerea avizului de mediu a fost inregistrata si la Primarie sub 

nr.558938/1/18.10.2021. 

-raspunsurile  la noile propuneri ,nr.593359/445/20.10.2021 si nr.521183/445/24.09.2021 ,nu 

clarifica motivele respingerii solutiilor alternative ale CCL fata de varianta metrou sustinuta de 

dl.primar Emil Boc. 

-nici raspunsul de clarificare din partea Primariei,iesit sub nr.588938 si 602168/445/27.10.2021 nu 

aduce argumente convingatoare pentru refuzul de preluare de solutii alternative. 

-dezbaterea din CL pentru prezentarea proiectului de metrou(studiu de fezabilitate) a ocazionat 

doua noi interventii scrise ,cu propuneri alternative din partea CCL,inregistrate sub 

nr.580156/1/13.10,2021 si nr.589709/18.10.2021. 

-invitatia adresata dlui primar Emil Boc si consilierilor locali cu scrisoarea nr.628560/1/08.11.2021 

pentru o discutie de clarificare cu specialistii CCL a fost tratata cu lipsa de raspuns. 

-nici in urma concluziilor CCL din sedinta lunii decembrie 2021,transmise sub 

nr.704781/101/17.12.2021,nu au fost reactii de dialog cu clujenii preocupati de viitorul lor. 

-ultimele demersuri scrise si sustinute online in dezbatere publica,inainte de aprobarea investitiei 

metroului clujan la nivel de Guvern,au fost cele inregistrate la Ministerul Transporturilor si 

Infrastructurii(scrisoarea nr.49590/13/12/2021). 

 

Concluzia trista pentru CCL si pentru intreaga sociatatea civila din Cluj-Napoca este ca interesele 

politice nu concorda cu asteptarile si optiunile majoritatii cetatenilor iar cadrul legislativ existent 

este inaplicabil inca. 

 

Secretariatul CCL,                 Cluj-Napoca;07.01.202 


