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Raport de activitate - 6 luni de mandat

Subsemnata, Alexandra Oană, consilieră USR PLUS aleasă 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 în Consiliul Local pentru
perioada 21 octombrie 2020 - 21 aprilie  2021.

Primele 6 luni de mandat în Consiliul Local Cluj-Napoca au fost dedicate, în mare parte,  preluării
responsabilităților aferente rolului de consilier local și demarării unora dintre proiectele asumate în
programul de guvernare cu care am candidat în campania pentru alegerile locale din  2020.

I. Roluri asumate

● Lider de Grup al Consilierilor Locali USR PLUS

● Membră în comisiile de specialitate:

○ Învățământ, cultură, culte, drepturile
omului, minorități și societatea civilă

○ Sănătate, muncă, protecție socială, ordine
publică

● Membră în comisiile mixte:

○ Comisia mixtă de repartizare a locuințelor
sociale, a locuințelor de serviciu și a
locuințelor de necesitate

○ Comisia mixtă de analiză a dosarelor
pentru repartizarea locuințelor ANL

○ Comisia mixtă de evaluare a asociațiilor și
fundațiilor ce administrează unități de
asistență socială

● Membră în Consiliile de Administrație a următoarelor
școli și grădinițe:

○ Liceul de Arte Vizuale „Romulus Ladea"
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○ Colegiul de Muzică „Sigismund Toduţă”
○ Colegiul Tehnic „Raluca Ripan”
○ Liceul Teoretic „Eugen Pora"
○ Colegiul de Servicii în Turism „Napoca”
○ Şcoala Gimnazială „Constantin Brâncuşi”
○ Colegiul Tehnic „Anghel Saligny"
○ Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga"
○ Seminarul Teologic Ortodox
○ Şcoala Gimnazială „Traian Dârjan"
○ Școala Gimnazială „Horea"
○ Liceul de Informatică „Tiberiu Popoviciu"
○ Liceul cu Program Sportiv
○ Grădinița cu program prelungit „Biobee"
○ Grădinița cu program prelungit „Daisy"

II. Activitate în Plenul ședințelor Consiliului Local

În perioada 21 octombrie 2020 - 21 aprilie  2021 am participat la toate cele 12 ședințe ale Consiliului
Local și am avut mai multe intervenții:

❖ 21 octombrie - Propunerea USR PLUS de viceprimar. Am luat cuvântul pentru a puncta
deschiderea USR PLUS în  a susține proiecte în interesul clujenilor și pentru a face o
propunere de viceprimar din partea USR PLUS.

❖ 30 noiembrie - Pregătirea redeschiderii școlilor. Am solicitat ca, în vederea redeschiderii
școlilor în cele mai bune condiții, administrația să facă o analiză a nevoilor pe baza primelor 2
luni de școală și să acorde școlilor ajutor, atât din punct de vedere al siguranței elevilor și
cadrelor didactice, cât și din punct de vedere al infrastructurii digitale.

❖ 15 decembrie - Reinvestirea fondurilor economisite de la plata utilităților în școli. Am propus
alocarea fondurilor economisite în perioada în care școlile au fost închise pentru reabilitarea
grupurilor sanitare și a facilităților de sport din școli.

❖ 22 decembrie - Creșterea cuantumului bursele școlare sociale. Am subliniat faptul că în
contextul pandemiei, ce a dus la anularea competițiilor școlare, municipalitatea acordă 12.825
de burse de performanță și de merit și doar 4.454 de burse sociale. Am propus creșterea
cuantumului burselor sociale pentru a veni în spr�inul familiilor vulnerabile ce trebuie să
asigure copiilor condiții decente pentru accesul la educație.
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❖ 4 ianuarie - Campanie locală provaccinare. Am propus demararea unei campanii locale de
informare în privința beneficiilor vaccinării. Propunerea a fost acceptată, dat debutul
campaniei a fost amânat datorită problemelor legate de accesul la vaccin.

❖ 22 februarie - Demolarea Hotelului Cristian. În condițiile în care municipalitatea va lansa un
concurs de soluții pentru modernizarea Liceului Bălcescu și a străzilor adiacente am propus
ca tema de concurs să includă și remedierea a două dintre disfuncționalitățile zonei prin:
decopertarea Canalului Morii pe porțiunea inclusă în proiect și demolarea Hotelului Cristian,
construit ilegal.

❖ 24 martie - Protecția zonei Hoia. În contextul amenajării unui drum ilegal prin Pădurea Hoia,
am solicitat administrației locale spr�inul pentru realizarea unui studiu științific care să
fundamenteze nevoia de creștere a gradului de protecție pentru zona Hoia și creionarea unui
cadru de colaborare a instituțiilor și UAT-urilor direct vizate.

❖ 21 aprilie - Bugetul Local 2021. Am punctat faptul că USR PLUS susține prioritizarea
investițiilor ce cresc calitatea locuirii în cartiere, așa cum am anunțat din campania pentru
alegerile locale. Am subliniat faptul că direcția asumată sub titlul de Anul cartierelor trebuie
să se transforme într-o strategie multianuală  de dezvoltare sustenabilă a municipiului. Am
propus urgentarea unor proiecte cu impact major asupra calității vieții, precum investițiile în
educație:  hub educațional în Bună Ziua, creșe în toate cartierele Clujului, bursele școlare sau
spr�inirea diferențiată pentru școlile vocaționale.

III. Proiecte de Hotărâri de Consiliu Local

Am inițiat mai multe proiecte de HCL împreună cu echipa de suport a consilierilor USR PLUS.

❖ Acordarea  titlului de cetățean de onoare Doamnei Doina Cornea - în contextul în care
Primăria Cluj-Napoca a achiziționat casa memorială a dnei Cornea  am propus și
acordarea titlului de cetățean de onoare doamnei Cornea.

Status: proiect amânat până la reluarea ședințelor de consiliu  în format fizic

❖ Hub educațional Bună Ziua (creșă, grădiniță, școală generală) -  Am propus elaborarea
unei Teme de Proiectare și a unui Studiu de (Pre) Fezabilitate pentru înființarea unui
complex educațional (format din creșă, grădiniță, școală, teren de sport)  în cartierul Bună
Ziua pentru a remedia disfuncționalitățile generate de lipsa infrastructurii școlare din
cartier.

Status: în analiza departamentelor de resort din cadrul Primăriei
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❖ Modificarea cuantumului burselor școlare - În urma discuțiilor cu asociația Școli Curate
am propus un proiect de optimizare al cuantumului burselor astfel încât bursele să
stimuleze în mod real performanța școlară a elevilor și să asigure protecţia socială pentru
copiii din familii dezavantajate. Mai multe detalii despre proiect  sunt disponibile aici:
https://bit.ly/3a7J2e0

Status: proiect amânat pentru semestrul I al următorului an școlar

❖ Rețea de senzori pentru monitorizarea calității aerului în curtea școlii. Succesul
măsurilor vizate de municipalitate pentru reducerea poluării aerului depinde și de gradul
de acceptabilitate  a acestor măsuri în cadrul publicului larg. E oportun că măsurile de
combatere a poluării  să fie dublate de acțiuni de conștientizare care să crească nivelul de
informare a publicului cu privire la nivelul de poluare și să încurajeze respectarea
recomandărilor ce vin din partea autorităților.

Status: proiect depus și ca amendament la bugetul local. Inițiativa urmează să fie
adoptată  sub formă de proiect pilot

❖ Studiu de amplasament parkinguri - Numărul de mașini înmatriculate în Cluj-Napoca a
crescut exponențial, nevoia de locuri de parcare fiind distribuită neuniform pe teritoriul
orașului. Datorită dinamicii traficului din Cluj-Napoca este necesară elaborarea unui
studiu care să fundamenteze o strategie de amplasament a parkingurilor cu obiectivul de
a elimina complet atât mașinile de pe trotuare, cât și garajele.

Status: în analiza departamentelor de resort din cadrul Primăriei.

IV. Interpelări

1. Interpelare adresată Serviciului de Administrare Hale și piețe referitoare la gradul de
ocupare al piețelor și al măsurilor de prevenție împotriva răspândirii Covid  - 9.11.2020

2. Interpelare adresată Primarului referitoare la proiectele de investiții derulate sau în curs
de realizare ce privesc modernizarea străzii Uliului - 22.12.2020

3. Interpelare adresată Primarului referitoare la proiectele de investiții derulate sau în curs
de realizare ce privesc modernizarea străzii Vânătorului - 20.01.2021

4. Interpelare adresată Primarului referitoare în vederea transmiterii notei de fundamentare
pentru studiul de prefezabilitate al obiectivului de investiții Tren Metropolitan Gilău -
Florești - Cluj-Napoca - Baciu - Apahida - Jucu - Bonțida - Etapa I a sistemului de
transport metropolitan rapid Cluj Magistrală I de metrou și tren metropolitan, inclusiv
legătura dintre acestea. - 9.02.2021

5. Interpelare adresată Companiei de Apă Someș referitoare la existența unui plan de lucrări

https://bit.ly/3a7J2e0
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de corectare a dimensiunii instalației de pompare  de pe str. Uliului, din dreptul nr. 124 și
la calendarul de finalizare. - 15.02.2021

6. Interpelare adresată Primarului referitoare la lista proiectelor de investiții în curs de
elaborare, realizare sau implementare, ce privesc amenajări pietonale în  sensul giratoriu
de la intersecția str. Unirii cu str. Alexandru Vaida Voevod pentru a facilita accesul
pietonal în baza sportivă Gheorgheni. - 15.02.2021

7. Interpelare adresată Primarului în vederea comunicării tuturor măsurilor administrative și
legale luate împotriva imobilului „Hotel Cristian” situat pe strada Argeș din Municipiul
Cluj-Napoca și a rezultatelor  controalelor efectuate de Poliția Locală împotriva acestui
obiectiv. - 2.03.4021.

8. Interpelare adresată Primarului în vederea transmiterii sub formă tabelară a datelor
statistice privind numărul, precum și termenul de expirare al contractului curent de
închiriere, pentru următoarele tipuri de locuințe administrate de către Primăria Mun.
Cluj-Napoca: locuințe de serviciu, locuințe de necesitate, locuințe sociale, locuințe
incluse în fondul locativ de stat. - 9.03.2021

9. Interpelare adresată Primarului referitoare la numele executantului lucrărilor de
întreținere și lărgire a drumului situat la sudul lizierei pădurii Hoia și la lista măsurilor
rutiere ce au fost pregătite pentru a preveni folosirea acestui traseu drept o centură de
ocolire a orașului sau drept drum tehnic pentru dezvoltarea imobiliară a extremității de
nord-est a comunei Florești. - 15.03.2021

10. Interpelare adresată Primarului referitoare administratorii unor sectoare de drumuri de
exploatare din Pădurea Hoia. - 19.03.2021

11. Interpelare adresată Primarului referitoare la destinația unor sectoare de drum din
Pădurea Hoia, la clasificarea fiecărui drum menționat din punct de vedere al circulației
rutiere (deschise circulației publice sau închise circulației publice) și la clasificarea din
punct de vedere funcțional și administrativ-teritorial (drumuri de interes local, județean,
sau național). - 26.03.2021

12. Interpelare adresată Primarului în vederea transmiterii studiului de fezabilitate pentru
Pasajul rutier de pe Tăietura Turcului. - 2.04.2021

V. Amendamente la Bugetul Local Cluj-Napoca 2021

Educație

❖ Rețea de senzori pentru monitorizarea calității aerului în curțile a 30 de școli din
Cluj-Napoca - amendament adoptat sub formă de proiect pilot

❖ Hub educațional (creșă, grădiniță, școală generală) în cartierul Bună Ziua - municipalitatea
va identifica un teren corespunzător

❖ Reabilitare curtea Grădiniței Micul Prinț - amendament adoptat
❖ Reabilitare curtea Școlii Gimnaziale Constantin Brâncuși - amânată pentru anul 2022
❖ Creșterea finanțării pentru școlile vocaționale pentru acoperirea nevoilor specifice
❖ Modificarea cuantumului burselor  școlare - amânat pentru sem. I al următorului an școlar
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Infrastructură

❖ Acces pietonal în baza sportivă Gheorgheni – amendament adoptat
❖ Elaborarea unui studiu de amplasament parkinguri bugetat integral în anul 2021.
❖ Extinderea liniilor de troleibuz pe străzile Liviu Rebreanu, Calea Florești, Calea Turzii.

Protecție socială

❖ Loc de joacă incluziv pentru copiii cu dizabilități motorii sau de altă natură.
❖ Creșterea fondului locativ cu destinație locuințe sociale prin achiziția de locuințe de pe

piața liberă.
❖ Centru de Tranzit și Consiliere pentru tinerii care părăsesc Sistemul de Protecție.

Mediu

❖ Studiu științific care să fundamenteze creșterea protecției pentru arealul Hoia.

Lista completă a amendamentelor propuse de USR PLUS, alături de motivarea pentru fiecare
amendament, poate fi consultată aici:
https://cluj.usr.ro/un-buget-cu-solutii-pentru-problemele-clujenilor-amendamentele-usr-plus/

VI. Activitate în teren

❖ Vizită în Piața Hermes după închiderea piețelor pentru a discuta cu comercianții afectați
de restricțiile impuse pentru combaterea pandemiei de coronavirus și a identifica
alternative  prin care să venim în spr�inul lor.

❖ Întâlnire cu cetățenii ce locuiesc pe Strada Uliului pentru a discuta despre problemele
de infrastructură stradală. Ulterior întâlnirii am depus mai multe interpelări referitoare la
lucrările de consolidare și modernizare a străzii și la situația pompei de apă de pe stradă.
O parte dintre problemele semnalate autorităților au fost remediate.

❖ Întâlnire cu cetățenii referitoare la accesul pietonal în Baza Sportivă Gheorgheni. În
urma întâlnirii am depus o interpelare referitoare la stadiul lucrărilor de remediere a
problemei accesului pietonal în baza sportivă  și apoi am depus un amendament la
bugetul local pentru amenajarea unei alei de acces. Amendamentul a fost adoptat.
Conform angajamentelor municipalității aleea va fi amenajată în cursul lunilor mai-iulie.

❖ Vizită la Școala Gimnazială Constantin Brâncuși. În ultimii 5 ani efectivul de elevi al școlii
a crescut considerabil, Scoala Brâncuși fiind școala spre care se îndreaptă părinții din
Borhanci. Curtea școlii e, însă,  prost echipată, iar pereții exteriori sunt într-o stare
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degradată. Am preluat solicitările școlii și am depus un amendament pentru remedierea
problemelor semnalate. Am propus reparații la pereții exteriori, dotarea curții cu mobilier
și echipamente de joacă, amplasarea unui foișor în curte, plantarea de arbori, reparații
gard. Amendamentul nu a trecut, dar școala va fi inclusă într-un program de modernizare
anul viitor.

❖ Vizită la Grădinița Micul Prinț. Grădinița se confruntă cu o serie de probleme precum:
gradul de deteriorare și înălțimea inadecvată a gardului ce împrejmuiește curtea
grădiniței (ușor escaladat din exterior), precum și lipsa echipamentelor de joacă
exterioare, ce îngreunează utilizarea curții de către mai multe grupe de copii simultan. Am
depus un amendament la bugetul local în vederea remedierii acestor probleme.
Amendamentul a fost acceptat.

❖ Vizită la Grădinița Stejarul Pitic. Am discutat despre specificul grădiniței (outdoor
education)  și despre tipul de spr�in de care ar avea nevoie de la autoritățile locale și
centrale.

❖ Vizită la Grădinița Malteză. Am discutat despre excluziunea socială a copiilor cu
dizabilități și despre nevoia de spr�ini integrarea lor în comunitate, inclusiv prin
construirea unui loc de joacă dedicat copiilor cu diverse dizabilități motorii sau de altă
natură. Am depus un amendament la bugetul local pentru finanțarea unui astfel de loc de
joacă.

❖ Vizită la Liceul de Muzică Sigismund Toduță. Am discutat despre finanțarea școlilor
vocaționale ce au nevoie de spr�in diferențiat din partea autorităților locale și centrale
pentru a asigura elevilor materiale didactice specifice profilului școlii. Costul acestor
materiale didactice este în mare măsură suportat de părinți.  În urma consultării cu
reprezentanți ai altor școli vocaționale din municipiu am depus un amendament la
bugetul local pentru acordarea unui spr�in mai consistent școlilor vocaționale din
Cluj-Napoca.

VII. Dezbateri, audiențe, campanii

Am participat la o dezbatere inițiată de Școli Curate pentru a discuta despre rolul autorităților locale
în spr�inirea educației. Am inițiat o întâlnire cu reprezentanții Școli Curate pentru a discuta situația
burselor școlare. În urma întâlnirii am propus un Proiect de Hotărâre de Consiliu Local pentru
modificarea cuantumului burselor școlare.

Am participat la conferința de presă “Orașul pentru copii” unde am prezentat viziunea despre
infrastructura educațională a consilierilor USR PLUS.
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Am propus demararea unei campanii de vaccinare cu specific local pentru a informa clujenii în
legătură cu beneficiile vaccinării. Ideea a fost acceptată, însă debutul campaniei a fost amânat.

Am acordat mai multe audiențe pe teme legate de accesul la locuințe sociale sau reglementarea
accesului în curtea școlii, după încheierea programului școlar.

Am răspuns solicitărilor presei scrise, radio și TV și am acordat interviuri TV sau radio legate de
campania de vaccinare locală, drumul ilegal din Pădurea Hoia, brățările electronice pentru agresorii ce
comit acte de violență domestică.

Răspund solicitărilor cetățenilor pe pagina de Facebook
https://www.facebook.com/AlexandraOanaUSRPLUS sau pe email: eu.alexandra.oana@gmail.com

Înscrierile pentru audiențe online se pot face la https://forms.gle/66yLTjkqSd7Vmc9r6
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