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Adriana Cristian

Raport de activitate 6 luni de mandat

Subsemnata, Adriana Cristian, consilier local USR PLUS ales în cadrul Consiliului Local Cluj-Napoca,
în urma rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în conformitate cu art. 225 alin (2) din
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, prezint următorul Raport de Activitate pentru perioada 21
octombrie 2020 - 21 aprilie  2021.

Începutul mandatului a presupus în mare parte înțelegerea modului de organizare a Administrației
Publice Clujene și preluarea responsabilităților specifice unui consilier local.

I. Roluri asumate

● Membru în două comisii de specialitate cea de
Buget Finanțe, patrimoniu și cea de Probleme
juridice, servicii publice și comerț. Aproximativ 70
% din proiectele de pe ordinea de zi se regăsesc în
aceste două comisii.

● Membru în comisii speciale:

○ Comisia mixtă pt negocierea prețului de
cumpărare a imobilelor monument istoric -
Adriana Cristian.
Activitate: 2 ședințe de negociere ce au dus
la achiziția casei doamnei Doinea Cornea

○ Comisia tehnică pentru evaluarea și vânzarea
locuințelor din fondul locativ de stat - Adriana
Cristian, supleant Alexandra Oană
Activitate: O ședință ce s-a soldat cu aprobarea
vânzării locuințelor către foștii chiriași (cu
excepția unei locuințe - pentru care s-au solicitat date suplimentare)

○ Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau prestări servicii - supleant Adriana
Cristian. Fără activitate în această comisie

● Membru în consiliile de administrație a următoarelor instituții de învățământ:

○ Colegiul Tehnic De Comunicații "Augustin Maior" Cluj-
○ Colegiul Tehnic De Transporturi "Transilvania" Cluj-Napoca

https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/comisii-de-specialitate/#eef79893cec72556f
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/comisii-de-specialitate/#e7edd33146f57f317
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/comisii-de-specialitate/#e7edd33146f57f317


Consiliul Local Cluj-Napoca

Adriana Cristian

○ Liceul Waldorf Cluj-Napoca
○ Liceul Tehnologic "Alexandru Borza" Cluj-Napoca
○ Liceul Teoretic "Nicolae Bălcescu" Cluj-Napoca
○ Colegiul Național Pedagogic "Gheorghe Lazăr" Cluj-Napoca
○ Liceul Teologic Baptist "Emanuel" Cluj-Napoca
○ Școala Gimnazială "Alexandru Vaida Voevod" Cluj-Napoca
○ Colegiul Tehnic Energetic Cluj-Napoca
○ Școala Primară "Panda" Cluj-Napoca
○ Grădinița Cu Program Prelungit "Albă Ca Zăpada" Cluj-Napoca
○ Grădinița Cu Program Prelungit "Daisy" Cluj-Napoca
○ Grădinița Cu Program Prelungit "Emanuela" Cluj-Napoca

Am avut discuții și întâlniri cu directorii de la Școala primară Panda, Liceul Waldorf Cluj-Napoca,
Școala Gimnazială Alexandru Vaida- Voievod, Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr, Liceul
Teoretic Nicolae Bălcescu, Colegiul de Telecomunicații.

Am participat în ședințele consiliilor de administrație organizate în luna martie 2021.

În cadrul comisiilor  de specialitate am inițiat multiple interpelări pe tema bugetului și a raportului
de activitate al diverselor instituții. O parte din acestea au fost:

❖ Polivalenta S.A. - am cerut justificarea creșterii costurilor de întreținere în condițiile în
care veniturile au scăzut considerabil datorită pandemiei.

❖ Termoficare S.A. - am cerut justificare datelor ce presupun bonusurile acordate în
pandemie (mi s-a transmis că sunt cheltuieli legate în cea mai mare proporție cu bonurile
de masă) și am cerut directorului instituției să ne prezinte planul de dezvoltare al
instituției

❖ Raportul de activitate prezentat de Departamentul de Servicii Sociale am cerut și mi s-a
promis că vom primi un raport mult mai detaliat până la sfârșitul lunii martie. Dublarea
sumelor alocate pentru ONG-uri fără a condiționa aceste sume de rezultate sau de
creșterea capacității acestor instituții este o practică de evitat.

❖ Locuințe sociale - am cerut o justificare a faptului că nu s-au cheltuit cei 1000000 lei
bugetați și primiți de la Guvern pentru construcția de locuințe sociale. Răspunsul a fost
nemulțumitor - voi reveni cu o solicitare suplimentară de a vedea cum este construit
bugetul pentru 2021 în această privință.

❖ Situația ajutoarelor de minimis pentru clădirile eficiente energetic - am propus
predictibilitate pentru mediu privat și adoptarea acestor hotărâri în anul fiscal
precedent, nu în cel în curs, deoarece nu e sănătos să anunți în ianuarie modificarea
condițiilor și a plafoanelor cu impact în anul curent.

❖ Bugetele rectificate - am avut multiple interpelări legate de acuratețea datelor, de
înțelegerea unor cheltuieli și a motivului pentru care există diferențe față de estimat
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❖ Evaluarea activității Poliției locale - am cerut ca următoarele rapoarte să prezinte
situația sub formă SMART (Specific Măsurabil Adecvat Realist În Timp) și să prezinte care
sunt efectele acestei munci prin urmărirea și raportarea indicatorilor de performanță
(reducerea numărului de construcții ilegale, a numărului infracțiunilor, a șantierelor ce
nu respectă normele, etc)  și nu doar a numărului de amenzi administrate.

II. Activitate în Plen

În plen am avut mai multe intervenții prin care am solicitat transparență, curaj în abordarea
problemelor (exemplu Valea Chintăului), optimizarea administrației prin adoptarea unei metodologii
unice de administrare a proiectelor și am adus în discuție petițiile societății civile (ex.Școală,
grădiniță și creșă în Borhanci).

În primul an al mandatului de consilier mi-am propus să lucrez cu prioritate pentru ca orașul
Cluj-Napoca să devină un oraș prietenos cu copiii și părinții și să ajut ca administrația publică
clujeană să se optimizeze aducând și propunând să se preia bunele practici din companiile de IT.
Majoritatea inițiativelor de până acum vin în susținerea acestor două proiecte.

III. Proiecte de HCL depuse:

1. Afișarea pe pagina web a primăriei a informațiilor referitoare la starea curentă a tuturor
proiectelor cu afișarea și motivarea deviațiilor de timp și de cost. Proiectul a fost respins
însă cu promisiunea implementării acestuia de către departamentele responsabile.
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Status: În urma răspunsului primit  am prezentat împreună cu colegii mei un plan de
proiect al implementării unei aplicații de monitorizare a proiectelor, proiectul a fost
preluat de către directorul tehnic și a fost inclus pe bugetul anului 2021.

2. Programul de ajutor și educație pentru mame

Am depus împreună cu colegele mele Mihaela Nia și Elena Muscă  o propunere de HCL prin
care propunem să promovăm serviciile ONG-urilor partenere și a unor informații relevante
pentru tinerele mame. Am solicitat implementarea unui program local bazat pe educație și
colaborare cu diferite instituții locale, în cadrul căruia ajutorul pentru tinerele mame va fi
compus din:

● Cutia pentru nou născuți: materiale de uz practic pentru nou-născut + pătuț (0-5
luni)

● Manual și catalog online cu informațiile necesare mamei pentru îngr�irea sa
postpartum și pentru buna creștere a noului născut

Status: Acest proiect este încă în analiza departamentelor responsabile din cadrul primăriei.

3. 3 creșe amenajate pentru a permite îngr�irea sugarilor mici (sub 6 luni)

Am depus împreună cu colega mea Oana Surdu o propunere de HCL prin care solicităm să
se amenajeze în  3 creșe existente condițiile necesare pentru a putea prelua în îngr�ire și
sugari mici. Am creat acest proiect în urma solicitării părinților cărora directorii creșelor
le-au transmis că nu pot solicita acest serviciu deoarece doar copiii cu vârsta peste 6 luni
pot fi preluați în îngr�ire. În  acest proiect am detaliat nevoia de amenajare a acestor spații
deja existente cu frigidere pentru lapte matern, sală de alăptare, educarea personalului
responsabil și asigurarea procesului.

Status: Răspunsul primit de la administrația publică a fost acela că în cazul în care vor fi
solicitări pentru înscrierea în grupe a sugarilor mici se va avea în vedere solicitarea noastră
de a dota corespunzător grupele de creșă sub 1 an. Ne bucură parțial acest răspuns însă
considerăm că aceste servicii ar trebui oferite și sugarilor între 6 luni și 1 an și ar putea fi
pregătite încă de acum.

4. Propunere de regulament de reabilitare și întreținere locuri de joacă

Identificând următorii factori de risc într-un procent mare şi foarte mare din locurile de
joacă  vizitate

- risc de accident auto, locurile de joacă se află în apropierea străzilor, parcărilor,  aleilor cu
trafic auto intens;

- risc de accident pe terenul de joacă , echipamentele nu sunt corect amplasate, sunt
defecte şi incomplete, suprafeţele antitraumă uzate, spaţii verzi fără iarbă, cu bolovani,
pietre, cioburi etc.
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- risc de îmbolnăvire, prin vectori sau indirect , prin prezenţa pe timpul zilei, dar mai ales  a
nopţii a persoanelor fără adăpost, consumatori de alcool, droguri etc.

Am creat împreună cu colegii mei Mihaela Nia, George Trif, Andreea Blaj, Anamaria Hopârțean un
regulament complex  ce definește calitatea locurilor de joacă în funcție de:

● Gradul de împrejmuire (complet, parțial, incomplet, inexistent)
● Tipul de mobilier (nou, defect, impropriu, inexistent)
● Gradul de umbrire (mai mare de 90%, în jur de 50%, sub 20%)
● Gradul de respectare a criteriilor de curățenie (curățat lunar, curățat trimestrial,

insalubru)
● Gradul de înierbare a spațiului nepavat (sub 20%, 50%, peste 90%) -

Proximitatea față de alte locuri de joacă (1 km, 500m, 200m)
● Diversitatea amenajărilor (0-3 ani, 3-8 ani, 8-16 ani )
● Existența instalațiilor sanitare (Cișmea apă cu robinet spălare mâini, toalete, toalete

ecologice)

Recomandăm implementarea acestui regulament și evaluarea tuturor locurilor de joacă după
aceasta deoarece considerăm că  poate asigura cadrul soluționării problemelor și prioritizarea
acestora, precum și o fundație solidă pentru creșterea calității locurilor de joacă, contribuind
totodată la creșterea calității vieții în municipiu.Proiectul s-a aflat în dezbatere publică și a fost
completat pentru a include feedback-ul primit de la clujeni.

Status: Acest proiect este încă în analiza departamentelor responsabile din cadrul primăriei.

IV.  Alte proiecte  implementate

❖ Harta locurilor de joacă din Cluj-Napoca https://cluj.usrplus.ro/clujul-copiilor/

Am coordonat proiectul de realizare a unei hărți electronice a tuturor locurilor de joacă din
Cluj-Napoca. Dezvoltatori: Daniel Kloyber & Vlad Cristian.

Am solicitat părinților clujeni să evalueze toate aceste locuri de joacă pentru a sta la baza
prioritizării investițiilor de renovare. În USR PLUS considerăm că identificarea scalei problemelor
unei comunități este primul pas spre soluționarea lor, iar ulterior este necesară evaluarea fiecărui

https://cluj.usrplus.ro/clujul-copiilor/
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element al problemei pentru a înțelege toate resursele necesare soluționării. Astfel, crearea unei
hărți a problemelor, precum am făcut cu  locurilor de joacă este mai mult decât o inventariere, ci un
pas necesar în procesul de identificare a celor mai eficiente soluții.

❖ Programul Orașul pentru copii lansat în cadrul unei conferințe de presă online.

Programul se axează pe 4 piloni: Educație, Sănătate, Mobilitate și Agrement și conține viziunea
USRPLUS vis-a-vis de ce înseamnă un oraș cu adevărat prietenos cu copiii și familiile și va sta la
baza următoarelor propuneri de HCL.

V. Amendamente Buget Local 2021

○ Optimizarea aplicației MyCluj
○ Crearea unui departament de îmbunătățire continuă în cadrul administrației
○ Creșe în toate cartierele
○ Sănătate: Alocarea unui procent din bugetul de ajutor pentru spitalele clujene care să aibă

ca impact direct îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți (de exemplu achiziția de saltele
îm pediatriile clujene și dotarea saloanelor cu mese de înfășat )

○ Barieră în Parcul Bibliotecii
○ Optimizarea aplicației economice dezvoltată în FOXPRO pentru a permite exportul în

fișiere de tip Excel

VI. Activitate pe teren

Activitatea de teren pe care o desfășor are loc în baza unei programări sau la cerere. Mi-am propus
ca pe toată durata mandatului de consilier local să am cel puțin 2 ieșiri lunar, planificate și
anunțate, în cartierele clujene pentru a discuta cu oamenii despre nevoile lor. Anunț acest calendar
atât pe pagina oficială de facebook cât și pe cea a USR.  În harta de mai jos se pot observa ieșirile
programate desfășurate în acest interval de timp.
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❖ Cartier Borhanci - Având dezbatere publica un nou PUZ în zona Romul Ladea - Cezar Boliac
într-un cartier care nu are infrastructura educațională și de transport necesară am adus în
discuție în plen această problemă.

❖ Strada Hameiului - la invitația cetățenilor din zonă am mers la această locație și am luat la
cunoștință situația deplorabilă a întregii zone. I-m sfatuit pe cei ce ne-au chemat să vină în
ședința de Consiliu local și să prezinte problema și să solicite rezolvare. A doua zi, după mai
bine de 10 ani în care nu s-a intervenit niciodată, strada a fost curățată și nivelată.
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❖ Valea Chintăului - La invitația unor cetățeni ce locuiesc în acest extravilan al orașului am
evaluat situația, i-am invitat în ședința de Consiliu local, am luat cuvântul în plen pentru a
cere Administrației să nu mai așteptăm 10 ani până ce luăm o decizie legată de dezvoltările
ilegale din zonă (peste 200 de case construite ilegal)

Am făcut o interpelare pentru a afla numărul real al locuințelor ilegale la nivelul orașului
(Valea Chintăului și Valea Fânațelor), al numărului de amenzi și al proceselor intentate de
către administrație. Din păcate răspunsul primit pentru Valea Chintăuui (31 de case
identificate ca fiind construite ilegal, 15 amenzi și doar 3 procese pe rol cu toate ca sunt
mult mai multe case în situația aceasta) arată că avem multe de făcut pentru a controla
întradevar situația la nivel local. Încă nu am primit răspunsul la interpelarea pentru Valea
Fânațelor.

❖ Cartierul Dâmbul Rotund - la invitația locuitorilor am mers în 3 locații: strada Viile Dambului
Rotund, strada Rubinului , strada Gheorghe Sion , colonia Breaza și am constatat
problemele locuitorilor. I-am invitat să participe la următoarea ședință de Consiliu local
pentru a-și prezenta problema și pentru a găsi soluții.

❖ Parcul Hașdeu- Am mers în campusul Hașdeu la invitația locuitorilor din proximitatea
parcului unde se dorește construirea unui nou cămin și voi solicita Primăriei să aibă loc o
nouă dezbatere publică.

❖ Strada Mașiniștilor - la invitația cetățenilor din zonă am luat la cunoștință problemele
cauzate de de traficul intensiv de pe această stradă și voi depune împreună cu aceștia un
proiect de HCL ce ar duce la rezolvarea acestei situații.

❖ Participare la ședința Consiliului  Civic al Cluj-Napoca 17.12

❖ Gunoi deal strada Semenicului - strada Năsăud - am depus multiple sesizări pentru
salubrizarea acestei zone

❖ Harta locurilor de joacă identificarea tuturor locurilor de joacă din oraș și a problemelor
acestora.

❖ Parcul Colina - la invitația cetățenilor am fost în Parcul Colina, parc ce va fi distrus o dată cu
construcția noii centuri metropolitane. S-au propus mai multe soluții alternative ce ar
permite ca parcul să își păstreze destinația voi încuraja participarea cetățenilor la
dezbaterile ce au loc pe acest subiect.

❖ Strada Muncii - lipsă stații de tramvai în zona Tetarom.
Avem în lucru un proiect de HCL ce ar rezolva aceste probleme.
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❖ Cartierul Între lacuri – locatarii se plâng în primul rând de lipsa locurilor de parcare, de lipsa
unei creșe și a mizeriei de pe străzi

❖ Cartierul Iris. Probleme mari cu curățenia, praf, șantiere ce nu respectă regulile, locatarii se
plâng că poliția locală nu patrulează aceste străzi

❖ Cartierul Someșeni – problemele semnalate de cetățeni sunt legate de lipsa trotuarelor
(pur și simplu nu există trotuare sau sunt foarte mici ), a iluminatului public, a lipsei locurilor
verzi și a parcurilor, a locurilor pentru plimbat căței, a siguranței în școala de cartier, de
insuficiența locurilor la creșă și grădiniță și supraaglomerarea cu copii veniți din comunele
apropiate.

❖ Câini - măsuri pentru mizeria pe străzile orașului . Voi depune un proiect de HCL ce
propune afișarea unor mesaje de atenționare pentru stăpânii de câini

Pentru rezolvarea acestor probleme am deja în lucru o serie de proiecte pe care le voi prezenta în
perioada următoare.

VII. Comunicare

În această perioadă am inițiat campania de comunicare #Consilierultău pentru a putea prelua
problemele și sugestiile cetățenilor și de a le prezenta Consiliului. În cadrul acestei campanii de
comunicare am avut următoarele inițiative:

1. Prezentarea pe scurt a ședințelor  de Consiliu Local - inițiativă pornită încă de la prima
ședință de Consiliu Local.
Chiar dacă aceste ședințe se transmit online, marea majoritate a clujenilor nu pot să asiste

la acestea deoarece sunt desfășurate în timpul programului de lucru și sunt greu de urmărit
de către cetățeni (nu se citește textul proiectului ce urmează a fi votat și rar se detaliază
sau se dezbat în plen)

2. Am participat la dezbaterea organizată de Expert Forum alături Ovidiu Cimpean (Primaria
Cluj-Napoca, PNL), Ovidiu Vaida (PNL), Vasile Dancu (PSD) si George Jiglau (FSPAC) unde
am discutat despre cum pot fi folosite fondurile UE pentru a transforma Cluj într-un oraș
Smart.

3. Am participat la dezbaterea organizată de doamna Secretar de stat Oana Țoiu împreună cu
reprezentanții UNICEF cu tema Orașe prietenoase cu copiii

4. Am răspuns solicitărilor presei scrise, radio și TV.
5. Am acceptat invitația a 2 școli din Cluj-Napoca pentru a povesti copiilor care este rolul unui

consilier local
6. Am făcut parte din campania dedicată zilei mondiale a sindromului down SINDROM DOWN

2021 - CAMPANIA DE POSTERE 2021
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7. Discuții în cartier cu cetățenii conform planificării
8. Susțin campania de vaccinare anti COVID 19  prin mesaje regulate pe această temă
9. Jurnal de activitate lunar - în format video pe pagina de facebook:

https://www.facebook.com/AdrianaCristianUSR

Aceste prime luni de mandat au însemnat pentru mine o experiență complet nouă, uneori dificilă
dar mereu provocatoare, și mi-au dat măsura capacității de adaptare la noul rol. Mă consider deci
onorată de numirea Consiliului civic local ca fiind consilierul începutului de an și îmi doresc mult să
devin un consilier cât mai bun și pentru asta vă cer, tuturor celor interesați de problemele urbei, să
participăm împreună la rezolvarea acestora, asigurându-vă că voi fi mereu vocea ce va reprezinta in
CL cu rațiune și onestitate.

Cu respect,
Adriana Cristian
Consilier local Cluj-Napoca  USRPLUS
#Consilierultău

https://www.facebook.com/AdrianaCristianUSR
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/comisii-de-specialitate/#eef79893cec72556f

