
Primele 3 luni de mandat în 
Consiliul Local Cluj-Napoca

Consiliul Local Cluj-Napoca

Raport de activitate

Alexandra Oană
Liderul Grupului USRPLUS 

Roluri asumate

• Liderul Grupului Consilierilor Locali USR PLUS

• Membră în comisia de specialitate  Învățământ, cultură, culte, drepturile 

omului, minorități și societatea civilă

• Membră în comisia de specialitate Sănătate, muncă, protecție socială, 

ordine publică

• Membră în Comisia mixtă de analiză a dosarelor pentru repartizarea locu-

ințelor ANL 

• Membră în Comisia mixtă de repartizare a locuințelor sociale, a locuințelor 

de serviciu și a locuințelor de necesitate 

• Membră în Comisia mixtă de evaluare a asociațiilor și fundațiilor ce admin-

istrează unități de asistență socială

• Membră în Consiliile de Administrație a următoarelor școli și grădinițe

 Subsemnata, Alexandra Oană, consilier local 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 - 21 ianuarie. 

- Liceul de Arte Vizuale  „Romulus Ladea"

- 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" 

Ședințe ale Consiliului Local Cluj-Napoca 

Ședințe ale Comisiilor de Specialitate și Mixte 

Amendamente depuse și aprobate  în cadrul comisiilor de spe-
cialitate 

Activitate în comisii

În perioada 21 octombrie 2020 - 21 ianuarie 2021 am participat la 9 ședințe ale Consiliului Local:

 • În perioada 21 octombrie 2020 - 21 ianuarie 2021 am participat la 17 ședințe ale comisiilor de 

specialitate și 4 ședințe ale comisiilor mixte. 

 • Proiect de hotărâre nr. 22 din 20.01.2021  privind Aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul municipiului Cluj-Napoca pentru 2021. 

 • Cap II, pct. 4 - Organizarea unei campanii de informare dedicată victimelor violenței do-

mestice și sexuale cu scopul de a crește gradul de conștientizare a serviciilor sociale de care pot 

beneficia și a modului în care pot accesa aceste servicii.

 • Cap III, pct. 1, litera f) - Consolidarea colaborării între DASM și instituțiile de învățământ prin 

organizarea de întâlniri și sesiuni de informare dedicate personalului didactic și auxiliar (educatori, 

învățători, profesori, psihologi școlari) pentru a încuraja recunoașterea indicatorilor de abuz și 

neglijență asupra copilului și raportarea acestora. 

Ședințe ale Consiliului Local

21 octombrie 2020

27 octombrie 2020

3 noiembrie 2020

27 noiembrie 2020

15 decembrie 2020

22 decembrie 2020

30 decembrie 2020

4 ianuarie 2021

20 ianuarie 2021 

Prezență 

prezentă

prezentă

prezentă

prezentă

prezentă

prezentă

prezentă

prezentă

prezentă 

Luări de cuvânt 

Propunere viceprimar

Propunere referitoare la pregătirea redeschid-

erii școlilor 

Propunere referitoare la reinvestirea fondu-

rilor economisite de la plata utilităților în școli 

Propunere referitoare la creșterea cuantumu-

lui bursele școlare sociale 

Propunere campanie locală de vaccinare 



Proiecte de Hotărâri de Consiliu Local

Interpelări

Activitate pe teren

• 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

• Interpelare adresată Primarului referitoare la proiectele de investiții derulate sau în 

curs de realizare ce privesc modernizarea străzii Uliului - 22.12.2020

• Interpelare adresată Primarului referitoare la proiectele de investiții derulate sau în 

curs de realizare ce privesc modernizarea străzii Vânătorului - 20.01.2021

• Vizită în Piața Hermes pentru a sta de vorbă cu comercianții 

• Vizită strada Uliului, întâlnire cu cetățenii, interpelare referitoare la lucrările de con-

solidare și modernizare a străzii 

• Participare la ședința Consiliului de Administrație a Școlii Generale Horea 

• Proiect de Hotărâre de Consiliu Local în vederea acordării titlului de cetățean de 

onoare Doamnei Doina Cornea - depus în 11 decembrie 2020

Mai multe detalii aici: https://www.facebook.com/AlexandraOanaUSRPLUS


