
Consiliul Local Cluj-Napoca

Dinu Ionescu

Raport de activitate - 6 luni de mandat

21 octombrie 2020 - 21 aprilie  2021

Subsemnatul Dinu Ionescu, 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.

I. Roluri asumate

● Președinte al comisiei Fonduri europene, relații externe, orașe înfrățite și
strategii de dezvoltare comunitară

● Membru în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a
unităților administrativ-teritoriale cu destinație de cabinete medicale și a
spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical

● Membru în consiliile de administrație a următoarelor unități de învățământ
(școli și grădinițe):

○ Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu

○ Colegiul Național George Barițiu

○ Școala Gimnazială de muzică Augustin Bena

○ Școala Gimnazială Emil Isac

○ Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr

○ Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia

○ Colegiul Național George Coșbuc

○ Grădinița cu program prelungit Playful Learning
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II. Activitate în comisii și plenul Consiliului Local Cluj-Napoca

● Organizarea ședințelor comisiei Fonduri europene, relații externe, orașe
înfrățite și strategii de dezvoltare comunitară, avizarea proiectelor de
hotărâri repartizate acestei comisii și trimiterea avizelor către secretariatul
primăriei

● Participarea la cele 12 ședințe ale Consiliului Local
● Intervenție în plen pentru a solicita soluționarea accesului deficitar către

Innovation Park

III. Activitate în consiliile de administrație a școlilor

● Participarea la ședințele consiliilor de administrație a Colegiului Național
George Coșbuc, Liceul de Coregrafie și Artă Dramatică Octavian Stroia,
Colegiul Național Pedagogic Gheorghe Lazăr și Școala Gimnazială Emil Isac

● Am avut discuții și întâlniri cu directorii de la Școala Gimnazială Emil Isac,
Colegiul Național George Coșbuc și Colegiul Național George Barițiu

IV. Activitate în teren

● Valea Fânațelor - La invitația unor cetățeni ce locuiesc în acest extravilan al
orașului am evaluat situația. În această zonă există case construite ilegal,
unele gospodării existând din perioada comunistă. Nici unele nu
beneficiază de utilități, în această zonă existând doar curent electric, iar
colectarea deșeurilor menajere făcându-se cu sincope.

● Cartierul Dâmbul Rotund - la invitația locuitorilor am mers în 3 locații:
strada Viile Dâmbul 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.
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