
 

RAPORT DE 

ACTIVITATE  
 

CONSILIUL  

JUDEȚEAN  

CLUJ 
 

2018 

 

 
 

 



 

 

 

2 | P a g i n a  

 

 

 

 

 

I.1. ACTIVITATEA FORULUI DELIBERATIV  
 

 În exercitarea mandatului, potrivit competențelor prevăzute de lege, în anul 2018 

Consiliul Județean Cluj, ca autoritate deliberativă, s-a întrunit în 21 ședințe, din care 

12  ședințe ordinare și 9 ședințe extraordinare.  

Astfel, de-a lungul întregului an, au fost depuse spre dezbatere un număr de 

345 de materiale, din care 323 proiecte de hotărâri, pe ordinea de zi fiind aprobate 

329 materiale, din care 307 proiecte de hotărâri. În urma dezbaterilor şi a celor peste 

4.000 de intervenții avute în plen de către cei 36 de consilieri județeni, au fost 

adoptate un număr de 306 hotărâri ce au vizat diverse domenii de activitate: 

domeniul economic, administrarea patrimoniului județului, sănătate/asistență 

socială/protecția copilului,  cultură, turism, culte, sport,  avizare şi aprobare 

documentații şi studii de fezabilitate, investiții/strategii/concesionări, protecția 

mediului, reabilitarea drumurilor şi a altor obiective de interes public, resurse umane, 

aprobarea modificării programului de transport persoane în județul Cluj şi atribuirea 

licențelor de traseu, etc.  
 

 
 

 Pentru a putea fi dezbătute în şedinţele consiliului judeţean, toate aceste proiecte 

de hotărâri au fost însoţite atât de raportul compartimentului de resort, cât şi de avizul 

comisiei de specialitate. În acest context trebuie evidenţiată activitatea desfăşurată de 

consilierii judeţeni în cadrul celor șapte comisii de specialitate, în cadrul cărora s-au 

analizat şi avizat toate materialele supuse dezbaterii, fiind astfel organizate 86 de 

şedinţe ale comisiilor de specialitate, la propunerea cărora au fost aduse 38 de 

amendamente, dintre care, un număr de 34 de amendamente au fost aprobate în 

plenul consiliului județean.  

 Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ s-a realizat, 

conform prevederilor legale, în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către 
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prefect. De asemenea, toate hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Cluj în anul 2018 

au fost comunicate prin intermediul secretarului judeţului atât prefectului, cât şi celor 

interesaţi de conţinutul acestora, respectiv celor stabiliţi să asigure ducerea la 

îndeplinire a prevederilor înscrise în hotărâre. 

I.2. DISPOZIȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN  
 

În exercitarea atribuțiilor 

conferite prin Legea  admi-

nistraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările 

ulterioare, preşedintele Consi-

liului Judeţean Cluj, domnul Alin 

Tișe, a emis pe parcursul anului 

2018 un număr de 871 dispoziții 

cu caracter normativ sau 

individual, acte care au fost 

ulterior comunicate prefectului şi 

celor interesaţi de conţinutul acestora. 

Toate aceste dispoziţii emise, împreună cu cele 306 hotărâri ale forului 

deliberativ clujean au fost puse în aplicare sau se află în acest moment în diferite faze de 

implementare. 

 

 

II. ACTIVITATEA APARATULUI DE SPECIALITATE 
 
II.1  Bugetului instituției. Principalele domenii finanțate 

În baza Legii nr. 2/03.01.2018 privind bugetul de stat pe anul 2018 

departamentul de specialitate al Consiliului Județean Cluj a fundamentat, a promovat în 

cadrul comisiilor de specialitate şi a supus dezbaterii şi aprobării bugetul general 

propriu al Judeţului Cluj pe anul 2018 pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi aliniate. 

Pentru a realiza acest deziderat s-a conlucrat, îndeaproape, cu toate autoritățile 

administraţiei publice locale, inclusiv cu instituţiile şi agenţii economici aflaţi sub 

autoritatea Consiliului Judeţean, pentru a determina astfel nivelul corect al cheltuielilor 

şi pentru a dimensiona veniturile astfel încât să fie prezentat spre aprobare plenului 

forului administrativ județean un buget cât echilibrat.  

 

300 milioane de euro – bugetul județului în 2018 
La începutul anului 2018 forul deliberativ al instituției a aprobat bugetul 

general propriu al județului, valoarea totală fiind de 1.377.359.980 de lei. În cadrul 

acestuia, s-a remarcat o creștere cu circa 27% a fondurilor alocate pentru buna 

funcționare a unităților subordonate, a aparatului propriu, precum și pentru susținerea 

financiară a derulării investițiilor cuprinse în planul pentru acest an, comparativ cu anul 

2017, când valoarea totală a fost de 1.008.778.960 de lei. 
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Defalcat, pentru anul 2018, bugetul local al județului Cluj a avut o valoare de 

826.851.020 de lei, din care 502.612.280 de lei au fost destinate funcționării, respectiv 

324.238.740 de lei pentru partea de dezvoltare: 
 

 
 

În ceea ce privește programul de investiții publice pentru autoritățile 

care funcționează sub autoritatea forului administrativ județean, precum și 

lucrările de investiții, cea mai mare sumă alocată pentru anul 2018 a fost cea destinată 

asistenței sociale, respectiv 291.788.500 de lei, alocată Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, ceea ce reprezintă cca. 35% din totalul 

cheltuielilor cuprinse în bugetul propriu. De asemenea, domeniului transporturilor 

i-a fost alocată suma de 171.391.560 de lei, cuprinzând fonduri pentru lucrări de 

întreținere curentă a drumurilor județene (70.000.000 de lei), cheltuieli de capital 

drumuri județene (6.410.000 de lei), 20.806.790 de lei sumă alocată pentru proiectul 

FEN Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseul Regional 

Transilvania Nord – Drumul Apusenilor, 33.856.870 de lei pentru proiectul FEN 

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseul Regional 

Transilvania Nord – Drumul Bistriței (DJ 109), respectiv 39.728.900 de lei pentru 

proiectul FEN Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională – Traseul 

Regional Transilvania Nord – Drumul Bistriței (DJ 172 A, DJ 161 G, DJ 161). 

Pe lângă partea de drumuri județene, în bugetul din 2018 au mai fost introduse 

spre finanțare și din credite interne încă două obiective de investiții, respectiv: Proiect 

FEN - ,,Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Cluj” 

(141.845.100 de lei), din care 37.976.180 de lei au fost acoperiți din credit, și Lucrări 

de asigurare a stabilității versantului nordic al Dealului Hoia, pentru implementarea 

,,Proiectului dezvoltare Parc Industrial Tetarom I – Edificare clădiri, extindere și 

modernizare infrastructură” (35.789.180 de lei) – suma de 15.510.330 de lei fiind 

alocată tot din credit. 

 În ceea ce privește partea de cultură, recreere, religie, Consiliul Județean a 

aprobat un fond în valoare de 82.317.890 de lei din care, pe lângă sumele alocate 

pentru susținerea activităților sportive, de tineret, culte religioase, au fost decontate și 

cheltuielile legate de acțiunile culturale prilejuite de Centenarul Marii Uniri de la 1918. 

De asemenea, din acest fond a fost acoperită și finanțarea proiectului ,,Restaurarea, 

conservarea și punerea în valoare a ansamblului monument istoric Castel Banffy”.  

Pe lângă suma care constituie bugetul local al județului, bugetul general 

cuprinde, totodată și bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral 
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sau parțial din venituri proprii în sumă de 483.977.150 de lei. Această sumă 

cuprinde 59.712.490 de lei alocații bugetare, 41.962.300 de lei excedentul înregistrat 

din anul precedent, și 382.302.360 de lei venituri proprii. 

 

Execuția bugetului  
 

         Prevederile veniturilor cuprinse în bugetul propriu al Consiliului Judeţean, 
precum şi realizările la data 31.12.2018 au fost următoarele: 

                        mii lei  
Denumire indicator Buget 

2018 
Realizări 

31.12.2018 

TOTAL VENITURI, din care: 940.129,21 649.765,22 

I. Venituri proprii, din care: 270.015,80 217.552,34 

       - Cote defalcate din impozitul pe venit 124.408,28 124.408,27 

       - Sume alocate din impozitul pe venit pentru echilibrare bugete 
locale  46.898,00 46.898,00 

       -Alte venituri proprii 98.709,52 46.246,07 

II.Donaţii şi sponsorizări 5,00 0 

III. Sume defalcate din T.V.A. 151.927,00 151.927,00 

IV. Subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății pentru 
finanțarea investițiilor în sănătate 9,00 8,78 

V. Subvenţii de la bugetul de stat necesare susținerii derulării 
proiectelor finanţate din FEN postaderare-cadru financiar 2014-
2020  64.262,35 23.473,73 

VI. Subvenţii primite de bugetele locale pt. finanţarea drepturilor 
acordate persoanelor cu handicap 187.170,00 129.538,66 

VII. Subvenţii primite din Fondul de intervenție 1.234,00 1.234,00 

VIII. Subvenţii primite de la bugetul de stat pentru finanțarea unor 
programe de interes național destinate secțiunii de funcționare a 
bugetului local 79,00 68,24 

IX. Subvenţii pentru finanţarea PNDL 19.306,50 14.072,46 

X. Subvenții pentru realizarea activității de colectare, transport, 
depozitare și neutralizare a deșeurilor de origine animală 468,00 0 

XI. Subvenţii primite de la alte bugete pentru susţinerea sistemului 
de protecţie a  drepturilor copilului  50,00 33,19 

XII. Alte sume primite din fonduri de la UE pentru programele 
operaționale finanțate din cadrul financiar 2014-2020 67.766,05 76.616,60 
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XIII. Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate 
și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 177.836,51 35.240,22 

XIV. Excedent 31.12.2017/31.12.2018 42.602,49 128.074,41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevederile cheltuielilor cuprinse în bugetul propriu al Consiliului Judeţean Cluj 
pe anul 2018, precum şi realizările la data  de 31.12.2018 sunt următoarele: 

                                                                                                                                                 -mii lei - 

Nr. 
crt. 

Denumire  indicator Buget 2018 
Realizări 

31.12.2018 
1. Autorități executive 106.352,72 62.338,08 
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Reprezentate grafic pe capitole bugetare, structura cheltuielilor  se prezintă 

astfel: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 Peste 800 mii lei pentru finanțarea de noi investiții 
În luna octombrie 2018 Consiliul Județean Cluj a realizat o rectificare a 

bugetului propriu, astfel încât, pe lângă relocări bugetare în cadrul instituțiilor 

subordonate, forul legislativ al județului a decis o suplimentare a bugetului în sumă de 

834.000 lei pentru inițierea și continuarea câtorva investiții importante derulate de 

2. Servicii publice generale  16.512,27 13.678,77 
3. Apărare 401,00 364,95 
4. Ordine publică şi siguranță națională  35,00 21,14 
5. Învăţământ 31.141,44 23.245,08 
6. Sănătate 21.311,87 11.185,60 
7. Cultură, recreere şi religie 84.105,36 71.562,57 
8. Asistenţă socială 291.668,70 220.072,00 
9. Servicii publice 20.617,84 14.485,52 

10. Protecţia mediului 142.245,96 45.447,63 
11. Acţiuni generale economice 43.945,85 14.931,21 
12. Agricultură și silvicultură  468,00 0 
13. Transporturi 224.599,26 87.909,09 
14. Alte acţiuni economice  -673,57 -948,34 
15. Total cheltuieli 982.731,70 564.293,30 
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unitățile medicale clujene, de instituții de cultură sau de direcțiilor care funcționează în 

cadrul Consiliul Județean Cluj. 

 În acest sens, Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca a beneficiat de o 

suplimentare a bugetului cu 242.500 de lei, o parte fiind destinați realizării unor lucrări 

de reparații curente, în timp ce restul au acoperit alte cheltuieli ale instituției. Totodată, 

Consiliul Județean a acoperit un procent de 10% din cheltuielile ocazionate de achiziția 

unui echipament de screening auditiv, respectiv suma de 1.000 de lei, valoarea totală 

aprobată de Ministerul Sănătății fiind de 9.000 de lei. 

 De asemenea, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, o altă unitate 

sanitară din subordinea forului administrativ județean a beneficiat, în urma rectificării 

bugetare, de fonduri suplimentare, în valoare de 200.000 de lei, bani ce au fost utilizați 

pentru dotarea cu aparatură medicală a spitalului. 

 Totodată, pentru derularea în condiții optime a lucrărilor de întreținere pe 

drumurile județene, Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al Județului 

Cluj i-a fost alocată suma de 958.000 de lei, bani destinați cumpărării de utilaje necesare 

acestor activități. 

În ceea ce privește instituțiile de cultură, pentru Școala Populară de Arte ,,Tudor 

Jarda” s-a propus și aprobat suplimentarea bugetului pe anul 2018 cu suma de 390.000 

de lei, fonduri destinate achiziționării unui microbuz școlar și a unui pian performant. 

 

Valoarea totală a bugetului general aferent anului 2018 a fost de 

1.008.778.960 de lei, în creștere cu peste 25% față de cel din anul 2016. Se remarcă 

astfel o creștere substanțială, de peste 90%, a bugetului alocat de Consiliul Județean 

Cluj cofinanțării bugetelor proiectelor externe nerambursabile, respectiv suma de 

75.000.000 lei, față de doar 4.621.000 lei cât a fost în anul 2017. O creștere importantă 

a bugetului a fost și pe partea de finanțare a instituțiilor publice, respectiv a activităților 

finanțate integral sau parțial din venturi proprii, respectiv cu peste 20% față de anul 

precedent.  

În ceea ce privește programul de investiții publice pentru autoritățile care 

funcționează sub autoritatea forului administrativ județean, precum și lucrările de 

investiții, cea mai mare sumă alocată în anul 2018 a fost cea pentru partea de 

asistență socială, respectiv suma de 182.165.000 de lei, alocată Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului, ceea ce reprezintă cca. 28% din totalul 

cheltuielilor cuprinse în bugetul propriu.  

Un alt obiectiv de investiţii pentru care s-au alocat sume importante în 2018, 

respectiv 137.000.000 de lei, dar care ulterior vor fi rambursaţi de Uniunea Europeană, 

l-a reprezentat finanțarea proiectului „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

SMID în județul Cluj, care a cuprins atât continuarea lucrărilor la Centrul de 

Management Integrat al Deşeurilor cât şi închiderea vechilor rampe de gunoi ale 

judeţului, inclusiv cea de la Pata Rât, dar și construirea de drumuri de acces la Staţiile de 

transfer din Gherla, Huedin şi Mihai Viteazul. 

Modernizarea drumurilor judeţene a fost un alt obiectiv important care a fost 

finanţat consistent prin bugetul forului judeţean în anul 2018. Valoarea totală a 

lucrărilor de modernizare și reabilitare a drumurilor județene propuse pentru 
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executare în anul precedent a fost de nu mai puțin de 103.000.000 de lei, din care 

75.000.000 de lei au provenit din creditul de 225 de milioane contractat de la CEC Bank. 

Printre obiectivele prioritare de finanţare ale judeţului în anul 2018 s-au mai 

regăsit Parcurile Industriale „Tetarom”. Astfel, cei mai mulţi bani, aproape 20.000.000 

de lei au fost alocaţi pentru consolidarea versantului din Parcul Industrial Tetarom 

I, afectat de alunecări de teren. În buget au mai fost prevăzuţi aproape 5.000.000 de lei 

pentru finalizarea proiectului din fonduri europene vizând extinderea Parcului 

Industrial Tetarom I. De asemenea, pentru realizarea Parcului Industrial Tetarom IV 

din Feleacu au fost prevăzuţi 5.600.000 de lei, iar pentru realizarea unor studii privind 

realizarea Parcului Industrial Tetarom V din Câmpia Turzii au fost alocaţi 100.000 de lei. 

Nu în ultimul rând, la capitolul "Sănătate", Consiliul Judeţean Cluj a alocat suma 

de 5.260.000 de lei către unităţi sanitare, pentru lucrări de reparaţii curente şi 

capitale, investiţii şi dotări cu echipamente medicale.  

 

4 milioane de lei pentru susținerea sectorului non-profit  
 La fel ca în alți ani, Consiliul Județean Cluj a sprijinit și în anul 2018 ONG-urile 

care au solicitat fonduri publice nerambursabile pentru finanțarea de activități non-

profit din sfera cultelor, a tineretului, a culturii și a activităților și programelor sportive.  

 Astfel, în urma celor 743 de cereri de finanțare depuse, evaluate și selecționate de 

către comisii special constituite în acest scop, Consiliul Județean Cluj a decis să 

finanțeze un număr de 563 de entități non-profit, alocând în acest sens din bugetul 

județului suma totală de 4.000.000 de lei. De asemenea, pentru a marca cei 100 de ani 

de la înfăptuirea Marii Uniri a românilor, Consiliul Județean a constituit în anul 

precedent un buget separat pentru susținerea inițiativelor ce au avut în centrul lor acest 

moment istoric deosebit, alocând suma de 300.000 de lei pentru susținerea a circa 50 de 

entități clujene.  

 În mod concret, forul administrativ județean a alocat suma de 2.000.000 de lei 

pentru susținerea inițiativelor din domeniul cultelor, fiind finanțate un număr total 

de 254 de proiecte. Dintre acestea, 160 de beneficiari au aparținut cultului ortodox – 

1.323.000 de lei, unul cultului greco-catolic – 279.000 de lei, 55 cultului reformat – 

246.000 de lei, 18 cultului romano-catolic – 73.400 de lei, cinci cultului unitarian – 

23.200 de lei, patru cultului baptist – 10.000 de lei, cinci cultului penticostal – 21.000 de 

lei, unu cultului Adventist de Ziua a Șaptea – 6.400 de lei și altele cinci aparținând altor 

culte – 18.000 de lei. 

De asemenea, domeniul tineretului a primit suma de 500.000 de lei, bani care 

au fost direcționați către cele 89 de proiecte selectate pentru finanțare. În același timp, 

și domeniului cultural i-a fost repartizat tot suma de 500.000 de lei pentru cele 115 

inițiative susținute de către Consiliul Județean. Nu în ultimul rând, pentru susținerea 

activităților și programelor sportive, în 2018 a fost alocată suma totală de 

1.200.000 de lei, finanțare utilizată pentru cele 56 de proiecte care au îndeplinit toate 

criteriile de eligibilitate prevăzute în regulament.  

 

 

 

 



 

 

 

10 | P a g i n a  

 

 

 

 

 

 

 

II.2 ATRAGEREA DE FONDURI EUROPENE 
 

80 de milioane de euro, bani europeni, atrași în 2018 
Consiliul Județean Cluj a încheiat anul 2018 cu un bilanț extrem de pozitiv în ceea 

ce privește câștigarea de noi proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, cele 18 

contracte semnate în cursul anului trecut determinând atragerea a nu mai puțin de 

359.249.076,26 lei.  

În ceea ce privește suma totală a finanțărilor europene atrase în cursul anului 

precedent, peste un sfert de miliard de lei, respectiv 255.698.111,35 lei au reprezentat 

fonduri europene destinate 

modernizării infrastructurii 

rutiere a județului Cluj. Astfel, în 

anul 2018, au fost încheiate 9 

contracte de finanțare europeană 

care au vizat reabilitarea și 

modernizarea „Drumului Apuseni” 

și „Drumului Bistriței”, parte a 

Traseului Regional Transilvania 

de Nord. Considerate a fi de 

importanță regională aceste 

drumuri județene au o 

importanță strategică deosebită 

din punct de vedere turistic, ele 

legând județul Cluj de județele limitrofe.  

În mod concret, cele nouă contracte de finanțare vizează modernizarea a tot 

atâtea trasee județene, respectiv:  
 

       Denumire proiect Prg. 
Durata 

implement
are 

Val. totală lei 

Val. 
neramburs. 

lei 
 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 1 format din 
sectoare de drum ale DJ 107N, DJ 
107M și DJ 107L, parte a Traseului 
Regional Transilvania de Nord  

POR 
2014 

– 
2020 

 

29.10.2018 
– 

31.07.2020 
52.427.762,46 51.234.396,88 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului județean 2 DJ 105T, DJ 
108B și DJ 109A, parte a Traseului 
Regional Transilvania de Nord 

29.10.2018 
– 

31.07.2020 
46.113.397,54 44.896.181,60 
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       Denumire proiect Prg. 
Durata 

implement
are 

Val. totală lei 

Val. 
neramburs. 

lei 
 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 3, DJ150, DJ 
151C, DJ 161A și DJ 161H, parte a 
Traseului Regional Transilvania de 
Nord 

29.10.2018 
– 

31.10.2020 61.701.249,90 60.335.541,09 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 5 format din 
sectoare de drum ale DJ 108C parte 
a Traseului Regional Transilvania 
de Nord 

29.10.2018 
– 

31.01.2019 17.716.892,83 17.351.399,97 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 4, DJ107N și 
DJ 107P,  parte a Traseului 
Regional Transilvania de Nord 

31.10.2018 
– 

31.01.2020 
40.715.453,22 39.664.669,06 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 6, DJ 109B și 
109D,  parte a Traseului Regional 
Transilvania de Nord 

31.10.2018 
– 

31.08.2019 
15.107.464,33 14.775.599,33 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 7, DJ 161C,  
parte a Traseului Regional 
Transilvania de Nord 

31.10.2018 
– 

31.12.2019 
9.190.248,92 9.003.955,69 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 8, DJ 107F și 
DJ 161B,  parte a Traseului 
Regional Transilvania de Nord 

31.10.2018 
– 

28.02.2019 
10.528.810,09 10.304.921,90 

Modernizarea și reabilitarea 
Traseului Județean 9, DJ 103J și DJ 
103N,  parte a Traseului Regional 
Transilvania de Nord 

31.10.2018 
– 

30.09.2019 
8.305.600,41 8.131.445,83 

Total  261.806.879 255.698.111 
 

La aceste nouă proiecte europene pe drumuri județene, care au atras peste 70% 

din valoarea totală a fondurilor nerambursabile atrase în cursul anul trecut, s-au 

adăugat încă 5 de reabilitare a infrastructurii medicale pentru nu mai puțin de 14 

unități sanitare clujene aflate sub autoritatea Consiliului Județean, respectiv a celor 

finanțate din bugetul județului Cluj. Aceste investiții vor contribui la o creștere 

considerabilă a accesului la servicii de îngrijire medicală primară a persoanelor sărace și 

celor din zone cu acces redus, precum și la îmbunătățirea vizibilă a calității și a eficienței 

îngrijirii spitalicești de urgență. 
 

       Denumire proiect Prg. 
Durata 

implement
are 

Val. totală lei 
Val. neramburs. 

lei 

Creșterea eficienței energetice la 
clădirile Secției Pediatrie II, 
Corpurile C1 și C2 din cadrul 
Spitalului Clinic de Urgență 
pentru Copii 

POR 
2014 

– 
2020 

 

15.10.2018 
– 

30.09.2021 
2.318.512,42 1.825.758,30 
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       Denumire proiect Prg. 
Durata 

implement
are 

Val. totală lei 
Val. neramburs. 

lei 

Îmbunătățirea accesului 
populației din județul Cluj la 
servicii medicale de urgență 
 

17.12.2018 
– 

30.08.2019 
5.566.742,73 5.455.407,87 

Îmbunătățirea accesului 
populației din municipiul Cluj-
Napoca la servicii medicale de 
urgență 

17.12.2018 
– 

31.08.2019 
27.790.863,84 27.235.046,57 

Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate în regim ambulatoriu 
pentru populația Județului Cluj 

17.12.2018 
– 

31.08.2019 
15.036. 771,24 14,736,035,77 

Asigurarea accesului la servicii de 
sănătate în regim ambulatoriu 
pentru Populația municipiului 
Cluj-Napoca 

17.12.2018 
– 

31.08.2019 
24.659.223,73 24.166.039,22 

Total 60.335.342,72 58.682.251.,96 
 

În mod concret, cele cinci proiecte europene contractate la finele anului trecut, în 

valoare totală de peste 60 de milioane de lei și la care valoarea nerambursabilă solicitată 

s-a situat la un procent de peste 97%, vor fi implementate cu sprijinul Ministerului 

Sănătății, respectiv cu implicarea autorităților publice locale pe raza cărora se află 

respectivele unități sanitare. Astfel, spitalele clujene care vor beneficia în perioada 

imediat următoare de investiții în reabilitarea, modernizarea, extinderea sau dotarea 

infrastructurii ambulatoriilor și a unităților de primiri urgențe sunt: Spitalul Clinic de 

Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Boli Infecțioase, Spitalul Clinic de 

Recuperare Cluj-Napoca, Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello”, Spitalul 

Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, Institutul Inimii de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare ,,Niculae Stăncioiu”, Institutul Regional de Gastroenterologie-

Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor, Spitalul Militar de Urgență ,,Dr. Constantin 

Papilian” Cluj-Napoca, Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca, Spitalul Municipal Turda, 

Spitalul Municipal Dej, Spitalul Municipal ,,Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii, Spitalul 

Municipal Gherla și Spitalul Orășenesc Huedin. 

De asemenea, în anul 2018, Consiliul Județean Cluj reușit să atragă fonduri 

nerambursabile în valoare de 11.162.387,01 lei pentru reabilitarea infrastructurii 

Liceului Tehnologic Special „Samus”, unitate de învățământ special aflată sub 

autoritatea forului administrativ județean:    
 

       Denumire proiect Prg. 
Durata 

implement
are 

Val. totală lei 
Val. neramburs. 

lei 

Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor Cantină și Internat din 
cadrul Liceului Tehnologic 
Special Samus 

 
 
 

POR 
2014 

– 
2020 

18.09.2018 
– 

30.09.2020 
5.045.457,12 2.118.061,76 

Creșterea eficienței energetice a 
clădirilor Școală, Atelier și Sală de 
sport cu bază de recuperare din 
cadrul Liceului Tehnologic 
Special Samus 

18.09.2018 
– 

30.09.2020 
10.219.341,14 9.044.325,25 

Total 15.264.798,26 11.162.387,01 
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Nu în ultimul rând, în anul 2018, Consiliul Județean Cluj a reușit să atragă prin 

intermediul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 fonduri 

europene în valoare de 612.495,6 lei în vederea implementării proiectului „Calitate, 

Competență, Performanță în Consiliul Judeţean Cluj”. Proiectul a fost iniţiat ca urmare 

a necesității alinierii la noile cerințe ale sistemului de management al calităţii (ISO 

9001:2015), scopul acestuia fiind creșterea performanţei la nivelul tuturor structurilor 

din cadrul forului administrativ județean precum şi optimizarea cooperării cu entităţile 

subordonate Consiliului Judeţean dar şi cu celelalte instituţii şi organizaţii cu care 

instituţia administrativă judeţeană intră în contact în vederea soluţionării diverselor 

probleme. 

 

24 proiecte în implementare, în valoare de peste 1 miliard de lei  
În anul 2018 activitatea Consiliului Județean Cluj în privința gestionării 

proiectelor pe fonduri europene a ajuns la un nivel extrem de înalt, structura de profil 

din cadrul instituției manageriind implementarea efectivă a unui număr de 24 de 

proiecte europene, celor 18 contractate și demarate în 2018 adăugându-se alte șase 

contractate în anul 2017:  
 

       Denumire proiect Prg. 
Durata 

implement
are 

Val. totală lei 
Val. 

neramburs. 
lei 

Sistem de Management Integrat al 
Deşeurilor  în Judeţul Cluj (faza I) 

POSM 
2007  

–  
2013   

11.07.2011  
- 

 23.07.2017 
112.405.385 67.403.843,75 

Fazarea proiectului Sistem de 
Management Integrat al Deşeurilor  
în Judeţul Cluj (faza II) 

POIM 
2014  

–  
2020  

24.07.2017 
 - 

30.06.2019 
231.920.074,13 116.429.565,34 

Dezvoltare Parc Industrial 
Tetarom I – edificare clădiri, 
extindere şi modernizare 
infrastructură 

POR 
2007 

 -  
2013 

26.04.2013 
 - 

31.12.2018 
61.464.221,79 30.732.110,89 

Restaurarea, conservarea și 
punerea în valoare a ansamblului  
monument istoric Castel Banffy, 
sat Răscruci 

 
POR 
2014  

-  
2020 

 
 

04.10.2017  
- 

 04.04.2021 
19.972.586,04 19.135.516,10 

Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională - 
Traseu Regional Transilvania 
Nord, Drumul Apuseni - prin 
modernizarea DJ 108K (limita 
județ Bihor – Baraj Drăgan) și DJ 
764B (Baraj Drăgan – intersecție 
DN1) 

18.12.2017 
– 

31.07.2020 
159.811.640,26 155.797.118,99 

Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională - 
Traseu Regional Transilvania 
Nord, Drumul Bistriței, prin 
modernizarea și reabilitarea DJ 
109 (intersecție dn1c – limita jud. 
Sălaj)  

18.12.2017 
– 

31.07.2020 
75.799.832,58 74.078.830,04 
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       Denumire proiect Prg. 
Durata 

implement
are 

Val. totală lei 
Val. 

neramburs. 
lei 

Îmbunătățirea infrastructurii 
rutiere de importanță regională - 
Traseu Regional Transilvania 
Nord, Drumul Bistriței, prin 
modernizarea DJ 172A,  DJ 161G și 
DJ 161 (intersecția DN 16 - Gădălin 
– Bonțida – DN1C 

18.12.2017 
– 

31.07.2020 
130.315.300,52 126.991.145,05 

 
Astfel, totalizând toate cele 24 de proiecte europene aflate în implementare la 

nivelul județului Cluj, valoarea totală a acestora s-a cifrat la 1.150.938.116,58 lei, 

din care fondurile nerambursabile obținute efectiv de la Uniunea Europeană prin 

intermediul liniilor de finanțare puse la dispoziție au ajuns la valoarea de 

937.516.094,78 lei, adică aproximativ 200 milioane de euro. Având în vedere faptul că 

bugetului anual de investiții al instituției se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, 

se poate afirma faptul că, pe parcursul anului 2018, Consiliului Județean Cluj a reușit 

să atragă fonduri nerambursabile, respectiv să implementeze proiecte europene la 

un nivel record, anul precedent fiind, de departe, cel mai prolific an din istoria 

forului administrativ județean în ceea ce privește acest domeniu.  

 

Încă 13 proiecte depuse pentru finanțare 
 

La zestrea impresionantă de proiecte europene gestionate de Consiliul Județean 

Cluj în anul 2018, structura de profil din cadrul instituției a mai reușit depunerea în 

vederea finanțării a încă 13 proiecte, aflate la sfârșitul anului 2018 în diverse stadii de 

evaluare/contractare:  
 

Nr. Denumire proiect 
Program 

operațional 
Stadiu Evaluare 

/ Contractare 

1 
Construirea sediului Centrului Școlar 
pentru Educație Incluzivă 

POR 2014 – 2020 
 

CÂȘTIGAT 
CONTRACTARE 

2 
Reabilitarea, modernizarea și echiparea 
Școlii Gimnaziale Speciale Huedin 

POR 2014 – 2020 
 

CÂȘTIGAT 
CONTRACTARE  

3 

Reabilitarea și modernizarea clădirii 
atelierelor din cadrul Școlii Gimnaziale 
Speciale pentru Deficienți de Auz 
”Kozmutza Flora” 

POR 2014 – 2020 
 

CÂȘTIGAT 
CONTRACTARE 

4 Județul Cluj- Smart Territory POCA 2014-2020 
CÂȘTIGAT 

CONTRACTARE 

5 

Creșterea eficienței energetice  în clădirea 
Școlii Gimnaziale Speciale - Centrul de 
Resurse și Documente privind Educația 
Incluzivă / Integrată Cluj-Napoca                                                       

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

6 
Dotarea Unității de Primire Urgențe din 
cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă pentru 
Copii Cluj-Napoca   

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

7 
Extindere, reabilitare, modernizare și 
dotare Ambulatoriu Spitalulului Clinic de 
Boli Infecțioase 

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

8 
Dotarea Ambulatoriului Spitalulului Clinic 
Județean de Urgență Cluj-Napoca 

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 
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Nr. Denumire proiect 
Program 

operațional 
Stadiu Evaluare 

/ Contractare 

9 
Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 
de Boli Infecțioase 

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

10 
Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 
de Recuperare Cluj-Napoca  

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

11 

Extinderea și modernizarea 
Ambulatoriului Clinic de Psihiatrie 
Pediatrică din cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii  

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

12 
Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 
dotarea Ambulatorului Spitalului Clinic 
de Recuperare Cluj-Napoca 

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

13 
Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 
de Pneumoftiziologie Leon Daniello 

POR 2014 – 2020 
 

EVALUARE 

 

II.3 IMPULSIONAREA ACTIVITĂȚII URBANISTE LA NIVELUL 

ÎNTREGULUI JUDEȚ 
 

Activitatea structurii de urbanism din cadrul instituției a fost și pe parcursul 

anului 2018 una deosebit de intensă, fapt determinat, în principal, de faptul că forul 

administrativ județean îndeplinește rolul de structură de specialitate în domeniul 

urbanismului pentru un număr de 74 de comune din județul Cluj, având încheiate în 

acest sens convenții pentru emiterea autorizațiilor de construire și a certificatelor de 

urbanism cu nu mai puțin de 60 de UAT-uri. 

 

Peste 2000 de documente urbanistice emise 
Astfel, în baza acestor convenții inter-

instituționale încheiate cu primăriile clujene care 

nu dețin structuri de specialitate proprii în 

domeniul urbanismului, dar și a competențelor 

proprii conferite prin lege, Consiliul Județean 

Cluj a emis pe parcursul anului 2018 un număr 

de 620 de autorizații de construire sau de 

desființare, în creștere cu 27,6% comparativ cu 

anul precedent și 199 de avize ale structurii de 

specialitate care au stat la baza emiterii 

autorizațiilor de către primari, în creștere cu 

55,5% față de anul 2017. Se impune a fi 

menționat în acest context și faptul că valoarea 

totală a investițiilor autorizate de Consiliul 

Județean a fost de nu mai puțin de 761.000.000 

lei.   
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În ceea ce privește termenul mediu de 

emitere de către Consiliul Județean a 

autorizațiilor de construire, acesta a fost de doar 

14,4 zile, cu mult mai redus față de termenul 

legal de 30 de zile. De altfel, termenul mediu de 

emitere a continuat să scadă, cu 2,8% față de anul 

2017 și cu 29,5% comparativ cu anul 2016. 

Astfel, nu mai puțin de 79,7% din autorizațiile 

emise pe parcursul anului 2018 au fost emise 

într-un termen mai mic de 20 de zile. Scăderea 

constantă a acestor termene subliniază 

importanța pe care Consiliul Județean Cluj o 

acordă dinamizării activității urbanistice 

județene, precum și conștientizarea impactului 

pe care lucrările de construcții îl au asupra 

dezvoltării economice locale. 

La capitolul certificate de urbanism, Consiliul Județean a emis un număr de 

1.252 de certificate precum și 404 avize ale structurii de specialitate care au stat la 

baza emiterii autorizațiilor de către primari. Termenul mediu de emitere a 

certificatelor de urbanism a fost de 12,5 zile, acesta reprezentând timpul efectiv aflat 

în sarcina consiliului județean, în timp ce termenul total, care include durata de obținere 

a avizului primarului, obligatoriu pentru emiterea certificatului de urbanism, a fost de 

29,6 zile.  

În același timp, în anul 2018 au fost avizate și aprobate 5 PUG-uri noi pentru 

comunele din județ. De altfel, în cursul anului, Consiliul Județean a avizat prelungirea 

valabilității a nu mai puțin de 49 de PUG-uri care urmau să expire în data de 31 

decembrie 2018. Necesitatea prelungirii valabilității acestor PUG-uri a fost determinată 

de dorința forului administrativ județean de a simplifica și mai ales urgenta investițiile 

pe care comunele doresc să le demareze în raza administrativă a unității lor teritoriale. 

De altfel, în ultimii trei ani, marea majoritate a primăriilor clujene au inițiat demersurile 

de actualizare a acestor documente de urbanism beneficiind de finanțare prin Consiliul 

Județean Cluj în valoare totală de aproximativ 3,4 milioane de lei.  

Totodată, pe parcursul anului 2018, Comisia Tehnică de Amenajare a 

Teritoriului și Urbanism a județului Cluj a analizat un număr de 292 de 

documentații (PUG, PUZ, PUD, avize de oportunitate), cu 28,7 % mai multe comparativ 

cu anul 2017. Au fost emise, în acest context, 232 de avize ale arhitectului-șef și un 

număr de 77 de avize de oportunitate în scopul elaborării unei documentații PUZ.   

 

 

II.4 INVESTIȚII PUBLICE ÎN VALOARE DE PESTE 310 MILIOANE DE LEI 
 

În anul 2018 investițiile publice demarate la nivelul județului Cluj au înregistrat 

un nou record. Astfel, pe perioada de raportare, forul administrativ județean a 

organizat și derulat proceduri de achiziții publice din fonduri publice și europene, 

respectiv a urmărit derularea de lucrări finanțate prin programe guvernamentale 

în valoare totală de aproximativ 313.962.000 lei.  
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Astfel, în ceea ce privește lucrările publice, Consiliul Județean a derulat în 2018 

o serie de activități care au vizat, în principal, fundamentarea, elaborarea, monitorizarea 

și corelarea programelor din acest domeniu cu strategia de dezvoltare a județului Cluj 

2014-2020.  

În acest sens, prin intermediul atribuțiilor conferite de lege, Consiliul Județean a 

urmărit pe parcursul anului trecut un număr de nouă contracte de lucrări publice 

derulate prin intermediul Programului Național de Dezvoltare Locală – Subprogramul 

„Infrastructură la nivel județean”, în valoare totală de 5.169.877,74 lei. În mod concret, 

în ceea ce privește cele două contracte de dotare a Centrului Școlar pentru Educație 

Incluzivă și a Centrului de Resurse și Documentare privind Educația Incluzivă/Integrată, 

valoarea totală decontată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

la data de 31 decembrie 2018 era de 150.307,74 lei,  la această sumă adăugându-se 

valoarea cofinanțării asigurate de Consiliul Județean Cluj, în cuantum de 981,34 lei. În 

ceea ce privește celelalte șapte obiective de investiții care privesc dotarea cu aparatură 

medicală performantă, în valoare totală de peste 5 milioane de lei, a Spitalelor Clinice de 

Recuperare și de Pneumoftiziologie, procedura de achiziție publică a fost demarată în 

luna decembrie 2018, semnarea contractelor de furnizare urmând să fie realizată la 

începutul anului următor.  

Referitor la activitatea de achiziții publice, în anul 2018 Consiliul Județean Cluj a 

organizat şi derulat proceduri de achiziție publică la finalizarea cărora au fost încheiate 

un număr de 147 contracte de achiziție publică (inclusiv acorduri cadru), după cum 

urmează: 
 

• 114 achiziții directe în valoare totală de 3.522.000 lei care au vizat, în 

principal, cumpărarea de bunuri și servicii indispensabile derulării, în bune 

condiții, a activității instituției: servicii de asistență tehnică pentru lucrările de 

investiții derulate, servicii de cadastru și transport, realizare și montare de 

indicatoare rutiere, acordarea de premii elevilor, evaluare imobile, întocmire 

studii geo, etc.) 

• 33 de proceduri de atribuire prin licitație deschisă, procedură simplificată 

și negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț, în valoare totală de 

152.246.000 lei din care: 14 contracte de furnizare (fructe, produse lactate și 



 

 

 

18 | P a g i n a  

 

de panificație pentru elevi, produse informatice, materiale pentru întreținerea 

gazonului Cluj Arena, mobilier școlar, autovehicul pentru transport persoane, 

etc), 15 contracte de servicii (deszăpezire drumuri județene, mentenanță 

sistem informatic, întocmire documente cadastrale, expertiză tehnică a 

obiectivelor de investiții, etc) și un contract de lucrări aferent întreținerii pe 

timp de vară a rețelei de drumuri județene – 5 loturi.  

De asemenea, ca urmare a activității intense derulate în domeniul 

managementului proiectelor europene, în anul 2018 Consiliul Județean Cluj a organizat 

şi derulat proceduri de achiziție publică în cadrul principalelor investiții din fonduri 

europene derulate de instituție. Astfel, în cadrul Proiectului de Sistem de Management 

Integrat al Deșeurilor din județul Cluj, au fost demarate proceduri de atribuire pentru 

contracte de lucrări, servicii și furnizare în valoare totală de 59.044.812,95 lei fără TVA. 

De asemenea, în cadrul proiectelor de îmbunătățire de infrastructurii rutiere de 

importanță regională – Traseu Regional Transilvania de Nord, Drumul Bistriței și 

Drumul Apusenilor, au fost realizate 17 achiziții publice pentru realizarea de lucrări și 

servicii în valoare totală de 91.520.750,22 lei fără TVA. Nu în ultimul rând, în ceea ce 

privește proiectele care vizează restaurarea Castelului Banffy din Răscruci, reabilitarea 

energetică a clădirilor din cadrul Liceului Samus și a Secției Pediatrie II sau 

implementarea sistemului de management al calității în Consiliul Județean Cluj, în anul 

2018 au fost realizate achiziții publice în valoare totală de 1.228.336,78 lei fără TVA. 

Nu în ultimul rând, în cadrul celor șapte ședințe ale Comisiei Tehnico-Economice 

din cadrul Consiliului Județean Cluj derulate pe parcursul întregului an, au fost discutate 

un număr de 19 documentații aferente obiectivelor de investiții din județul Cluj, fiind 

emise un număr de 16 avize tehnico-economice, restul fiind returnate pentru revizuire 

și completare, după caz. 

 

II.5 CONTROLUL CHELTUIELILOR EFECTUATE DE SUBORDONATE  
Pe parcursul anului 2018 Consiliul Județean Cluj a demarat, prin intermediul 

structurii de profil, un număr de 15 misiuni de audit la instituțiile aflate sub 

autoritatea acestuia. Dintre acestea 12 au reprezentat misiuni de asigurare, restul de 

trei fiind de evaluare. 

Scopul principal al acestor misiuni de audit public intern a fost acela de verificare 

a activităţilor financiare desfăşurate de entităţile publice aflate în subordonare/în 

coordonare/sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, din momentul constituirii 

angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali. De asemenea, 

auditorii forului administrativ județean au mai verificat și modul în care s-au realizat 

plățile asumate prin angajamente bugetare şi legale, alocarea creditelor bugetare, 

sistemul contabil, sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor 

astfel de sisteme.  

Prin derularea acestor misiuni de audit Consiliul Județean Cluj a contribuit la 

îmbunătăţirea sistemului de control intern asupra activităților derulate la nivelul 

entităţilor şi a sistemului de management al riscurilor, fapt concretizat prin recuperarea 

anumitor sume care s-au constituit cheltuieli nejustificate, reducerea probabilităţii de 

apariţie a riscurilor identificate, precum și gestionarea eficientă, economică și eficace a 
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patrimoniului public. Nu în ultimul rând, s-a realizat o îmbunătăţire substanțială a 

procesului de conducere, prin atingerea obiectivelor entităţilor auditate, în paralel cu 

efectuarea de propuneri concrete de îmbunătăţire a controlului, proceselor, 

operaţiunilor şi pentru o mai bună gestionare a riscurilor şi resurselor financiare şi 

umane.  

 

 

II.6 PROFESIONALIZAREA SERVICIILOR DE EVIDENȚĂ A 

PERSOANELOR ÎN JUDEȚUL CLUJ  
 

Clujul, unul dintre cele mai dinamice județe din România sub aspectul 

demografiei și al migrației populației, a înregistrat și în anul 2018 o creștere importantă 

a indicatorilor relevanți subscriși activității de evidență a persoanelor și a celei de stare 

civilă.   

Astfel, conform datelor furnizate de Direcția Județeană de Evidență a 

Persoanelor Cluj, în cursul anului 2018 au fost eliberate un număr de 10.328 de 

cărți de identitate, o creștere cu peste 20% față de aceiași perioadă a anului precedent.  

 

 
 

De asemenea, la nivelul întregului județ, serviciile locale de evidență a 

persoanelor au eliberat și ele un număr total de 62.228 de cărți de identitate, din 

care 4.401 au fost provizorii. Numărul 

mare de cărți de identitate standard și 

provizorii eliberate a fost determinat atât 

de schimbările de reședință/domiciliu la 

nivelul județului Cluj, cât mai ales de 

activitatea intensă a DJEP Cluj care a 

întreprins în acest interval de timp  un 

număr de 12 deplasări cu Stația mobilă în 

zonele rurale ale județului în vederea 

preluării documentelor necesare eliberării 

actelor de identitate. 
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De asemenea, în ceea ce privește activitatea pe linie de stare civilă din cadrul 

celor 74 de primării comunale și, respectiv, a celor șapte servicii publice comunitare 

locale de evidența persoanelor, în anul 2018 au fost eliberate în județul Cluj un număr 

de 36.295 de certificate de stare civilă, din care 17.977 de naștere, 7.086 de căsătorie 

și 11.232 de deces. Față de anul precedent, s-a înregistrat o creștere cu aproximativ 2% 

a volumului de muncă al ofițerilor de stare civilă din județ, când au fost eliberate un 

număr de 36.040 certificate de stare civilă.  

Nu în ultimul rând, un indicator interesant privind dinamica stării civile la nivelul 

județului Cluj o reprezintă divorțurile. Astfel, în anul 2018 s-au înregistrat 682 de 

desfaceri ale căsătoriei, atât prin acordul părților conform certificatelor de divorț 

comunicate de notarii publici (523), cât și prin cererile adresate în acest sens de ofițerii 

de stare civilă (159). Față de anul 2017 s-a constatat o scădere cu aproximativ 6% a 

acestui indicator.  

Pentru realizarea acestor activități, Consiliul Județean Cluj a aprobat Direcției 

pentru anul 2018 un buget de 3.903.050 lei, din care peste 90% au fost cheltuiți pentru 

asigurarea funcționării instituției. De altfel, în 2018, Serviciile de evidență a persoanelor 

și stare civilă au încasat taxe aferente activităților desfășurate în valoare totală de 

168.142 lei, sume care au fost integral virate Consiliului Județean Cluj. Dintre acestea, 

peste 60% au reprezentat doar contravaloarea cărților de identitate: 

 
 Pentru a se ajunge la astfel de rezultate, Consiliul Județean Cluj a derulat în cursul 

anului 2018 o serie de investiții al căror scop a fost acela de eficientizare a activității 

derulate. Astfel, începând cu data de 30 iulie, D.J.E.P. Cluj a pus la dispoziția celor 

interesați o aplicație web care le dă posibilitatea realizării unei programări online 

în vederea depunerii cererilor pentru eliberarea actului de identitate și stabilirea 

reședinței. În valoare de 11.424 lei, această nouă facilitate va însemna pentru clujeni o 

economie de timp și resurse și, totodată, mai multă predictibilitate și încredere în 

serviciile oferite de către instituție. Mai multe detalii privind procedura și condițiile în 

care se fac programările pot fi obținute accesând pagina de internet www.djepcluj.ro, la 

secțiunea programare on-line. De asemene, din bugetul județului Cluj a fost alocată 

http://www.djepcluj.ro/
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suma de 29.668 lei pentru achiziționarea unui sistem de rafturi pentru depozitarea 

unităților arhivistice ale instituției.  

 

 

II.7 RELAȚIA CJ CLUJ CU CETĂȚENII ȘI MASS MEDIA 
 

 Relația Consiliului Județean Cluj cu cele două mari grupuri de interes – cetățenii 

și mass-media s-a desfășurat și în anul 2018 la un nivel foarte ridicat, atât în ceea ce 

privește accesul acestora la informațiile solicitate și rezolvarea problemelor cu care s-au 

confruntat, cât și în ceea ce privește transmiterea către opinia publică și instituțiile de 

presă a informațiilor referitoare la activitățile, proiectele și acțiunile publice derulate de 

forul administrativ județean sau de entitățile aflate în subordine. 
 

 

 

 

 

 

 

Registratură Generală 
 

 Activitatea intensă derulată de întregul aparat de specialitate al Consiliului 

Județean Cluj pe parcursului anului 2018, precum și volumul mare de lucru al 

angajaților instituției au fost confirmate de însuși numărul extrem de mare al actelor 

înregistrate prin serviciul de registratură al forului administrativ județean.  

 Astfel, în anul 2018, în Registrul electronic al instituției au fost înregistrate 

un număr record de 43.745 de acte, în creștere cu peste 12% față de anul precedent. 

Creșterea exponențială a numărului de acte înregistrate (cereri, solicitări fonduri, oferte 

licitații, informări, declarații, facturi, invitații, etc.) este justificată de numărul tot mai 

mare de proiecte și investiții derulate de Consiliul Județean Cluj și care, prin natura lor, 

au implicat și vizat numeroase entități publice și private, generând un impact notabil 

asupra cetățenilor întregului județ și nu numai.  

 

Implicarea civică tot mai crescută a cetățenilor  
   

 O creștere importantă, cu peste 52% față de anul precedent, s-a produs și în 

privința numărului de petiții adresate la Consiliul Județean Cluj, categorie de solicitări 

care se înregistrează distinct în cadrul unui registru administrat de serviciul de profil. 

Astfel, pe parcursul anului 2018 

au fost înregistrate un număr de 

718 petiții, marea majoritate a 

acestora – 72%, fiind transmise 

prin intermediul paginii oficiale 

de Facebook a instituției, aspect 

ce denotă faptul că acest canal de 

comunicare electronică al 

Consiliului Județean a devenit 

cetățeni  
CJ  

Cluj  
presă 
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extrem de popular, el fiind apreciat până în acest moment de peste 9.000 de persoane. 

 De asemenea, analizând categoriile de probleme ridicate în cele 718 petiții 

rezultă faptul aproape 80% dintre acestea au vizat aspecte care țin de problemele de 

infrastructură rutieră, respectiv de starea drumurilor județene! Acest lucru s-a datorat 

în special activității intense pe care Consiliul Județean Cluj a demarat-o în acest domeniu 

pe parcursul anului trecut, programul de reabilitare și modernizare a infrastructurii de 

transport județene evoluând treptat, în funcție de starea fizică a sectoarelor de drum, 

respectiv a identificării surselor de finanțare. Nu în ultimul rând, un indicator foarte 

important care arată grija pe care Consiliul Județean Cluj a depus-o pentru rezolvarea 

tuturor problemelor indicate de cetățeni se referă la timpul mediu de răspuns o la astfel 

de solicitare. Astfel, în 2018, timpul mediu de răspuns alocat unei petiții a fost de doar 

4,75 zile, de peste 6 ori mai mic decât termenul legal prevăzut de O.G. 27/2002  privind 

soluționarea petițiilor.  

 

 

O relație corectă cu mass-media locală 
 O altă categorie specială de cereri adresate Consiliului Județean Cluj și care a fost 

gestionată tot de către Serviciul Relații Publice o reprezintă cererile de informații de 

interes public, reglementate de Legea nr. 544/2001. Astfel, în perioada 1 ianuarie – 31 

decembrie 2018 au fost înregistrate un număr de 152 de cereri, în creștere cu 

aproximativ 19% față de anul precedent. Dintre acestea, 16 au vizat informaţii furnizate 

din oficiu, restul de 136 solicitări fiind obţinute doar la cerere.  

 Având în vedere caracterul perisabil al informațiilor solicitate, în contextul în 

care aproximativ 2/3 dintre cereri au fost adresate de jurnaliști, Consiliul Județean Cluj 

s-a străduit să le rezolve cu maximă celeritate, motiv pentru care timpul mediu de 

răspuns la toate cele 152 de solicitări a fost de 2,9 zile lucrătoare, din care aproximativ 

38% au fost soluţionate în aceeaşi zi, în timp ce cca. 21% au fost rezolvate de pe o zi pe 

alta. 
 

 
 

 La cele 152 de cereri adresate în scris, din care peste 90% au fost transmise prin 

intermediul adresei oficiale de e-mail a instituției: infopublic@cjcluj.ro, s-au adăugat și 

solicitările primite sau al căror răspuns s-a transmis verbal, fără a trece prin filtrul 

birocratic intern.  

 

mailto:infopublic@cjcluj.ro
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Creșterea gradului de informare a opiniei publice 
 

 De-a lungul anului precedent, structura de profil din cadrul instituției a întocmit 

și remis mass-mediei un număr total de 788 comunicate de presă, în creștere cu circa 

30% față de anul 2017. Tematica acestor informări a fost una extrem de diversă, 

majoritatea fiind axate pe aspecte care au privit activitatea Consiliului Județean Cluj și a 

instituțiilor subordonate – 61%, respectiv implementarea proiectului de modernizare a 

drumurilor județene – 19%: 

  
Output-ul acestei activităţi s-a regăsit în numărul ridicat al articolelor apărute 

atât în presa locală cât şi în cea centrală, care au avut ca subiect comunicatele remise de 

instituţia noastră prin intermediul adresei oficiale de e-mail, baza de date electronică 

numărând peste 4.000 de contacte. Faptul că majoritatea publicaţiilor au preluat 

aproape integral textul comunicatelor de presă subliniază calitatea conţinutului 

informaţional transmis.  

 

II.7 RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI PROTOCOL 
Consiliu Județean Cluj a continuat și în anul 2018 activitatea de relații 

internaționale, forul administrativ județean fiind în acest sens gazda a 8 delegaţii 

străine conduse de ambasadori și consuli, însoțiți de demnitari ai corpului diplomatic 

acreditat în România. Delegațiile au provenit în special din Europa, dar și din Asia și 

America de Sud: Germania, Cehia, Marea Britanie, Ucraina, Armenia, China, Mexic și 

Argentina.  

      
 Scopul acestor vizite a fost acela de impulsionare a dezvoltării relaţiilor de 

cooperare bilaterală în multiple domenii de interes, respectiv de inițiere a unora noi, în 

beneficiul tuturor părților.  
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Totodată, Consiliul Județean Cluj a fost gazda unei misiuni economice austrice la 

care au participat companii străine de renume din domenii precum gestionarea 

deșeurilor, ape uzate, apă, infrastructură și construcții de drumuri. Scopul acestei 

misiuni a fost acela al realizării unui transfer de informații între participanții români și 

experții austrieci în vederea identificării soluțiilor optime pentru rezolvarea 

problemelor cu care se confruntă administrația în furnizarea serviciilor publice. Nu în 

ultimul rând, cu sprijinul direct al forului administrativ județean și sub patronajul Casei 

Regale a României, în luna aprilie a fost organizată o misiune economică în Iordania. 

Formată din mai mulți oameni de afaceri clujeni, misiunea a prezentat iordanienilor cele 

mai bune produse și servicii clujene, atuul Clujului fiind acela de facilitare a intrării pe 

piața Uniunii Europene. În același timp Iordania poate constitui la rândul ei o poartă de 

intrare pe piețele de mare anvergură din zonă precum Arabia Saudită, Irak și Siria, dar și 

facilitarea accesului companiilor românești la procesul de reconstrucție a Siriei și 

Irakului.  

În ceea ce privește relațiile de cooperare pe care Județul Cluj le are cu cele 15 

regiuni înfrățite, Consiliul Județean Cluj a acționat și în anul 2018 în vederea întăririi 

acestora și stabilirii de altele noi, principalele direcții strategice de acțiune fiind cele cu 

Republica Moldova și China. Astfel, în ceea ce privește Republica Moldova, dar și în 

contextul celebrării Anului Centenar, Consiliul Județean Cluj a primit vizita a nu mai 

puțin de trei delegații din Raioanele 

Hîncești și Ialoveni. La rândul ei, 

conducerea forului administrativ 

județean a fost invitată, pe baza 

principiului reciprocității, în Republica 

Moldova. Scopul acestor vizite mutuale l-

a constituit accelerarea procesului de 

colaborare bilaterală dintre cele două 

națiuni surori, atât în ceea ce privește 

unitățile administrativ-teritoriale cât și 

între diferitele primării, autorități și instituții publice, agenți economici, unități de 

învățământ, cluburi şi asociaţii sportive, precum și organizaţii neguvernamentale. În 

ceea ce privește strict Raionul Hîncești, consolidarea relației cu adevărat speciale dintre 

cele două regiuni a fost consfințită prin aprobarea de către forul administrativ județean, 

în luna septembrie 2018, a unei finanțării în cuantum de 500.000 euro pentru edificarea 

a două proiecte de importanță majoră pentru comunitatea Raionului Hîncești: 

construirea unui laborator clinic în cadrul Spitalului Raional Hîncești, respectiv crearea 

unui Centru de excelență în domeniul educației. Și în ceea ce privește China, relația 

Județului Cluj cu Provincia Shandong a fost una deosebit de fructuoasă și pe parcursului 

anului 2018, aspect concretizat prin realizarea mai multor vizite reciproce între cele 

două părți, scopul fiind dezvoltarea relaţiilor de cooperare bilaterală în multiple 

domenii, impulsionarea schimburilor comerciale, precum și identificarea unor noi 

domenii de interes în care se pot dezvolta proiecte reciproc avantajoase. 
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II.8 REPREZENTAREA INSTITUȚIEI ÎN FAȚA INSTANȚELOR DE 

JUDECATĂ 
 

Reprezentarea și apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale Consiliului 

Județean Cluj și ale preşedintelui instituției în fața autorităţilor şi organelor cu atribuţii 

jurisdicţionale, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice de drept public 

sau privat, române sau străine, a fost una dintre activitățile importante derulate pe 

parcursul anului 2018 de către angajații structurii juridice din cadrul Consiliului 

Judeţean Cluj. 

Astfel, pe perioada analizată, juriștii instituției au asigurat reprezentarea 

instituției și a Președintelui acesteia în faţa instanţelor de judecată într-un număr de 

circa 100 noi cauze, precum şi în aproximativ 95 cauze înregistrate în anii precedenţi, 

aflate în diferite stadii de soluţionare. Cauzele au avut ca obiect: revendicări, acţiuni în 

constatare, acţiuni în contencios administrativ,  acțiuni în temeiul Legii nr. 112/1995, 

prestație tabulară, acţiuni în pretenţii, obligaţia de a face, litigii de muncă, exproprieri, 

contestaţii formulate potrivit Legii 10/2001, deschiderea procedurii adopţiei interne a 

minorului, încredinţarea în vederea adopţiei, încuviinţarea adopţiei, încuviinţarea 

adopţiei interne, stabilirea plasamentului minorului, încadrare în grad de handicap, etc. 

În acest context, în vederea susţinerii intereselor Consiliului Judeţean Cluj și a 

instituţiilor şi serviciilor publice aflate sub autoritatea sa, consilierii juridici ai instituției 

au realizat o documentare sistematică și extrem de laborioasă în vederea pregătirii 

apărărilor (studiere acte normative, tratate,  practică judiciară). În acest sens, au fost 

redactate aproximativ 1.000 de cereri de chemare în judecată, întâmpinări, precizări, 

obiecțiuni la rapoartele de evaluare, concluzii scrise, note de şedinţă, răspunsuri la 

întâmpinări şi la excepţiile invocate din oficiu de instanţa de judecată sau de părţile 

adverse. 

 

II.9 SUPRAVEGHEREA ACTIVITĂȚII DE TRANSPORT INTRAJUDEȚEAN  
 

 Consiliul Județean Cluj, prin atribuțiile conferite de lege, asigură, organizează, 

reglementează, coordonează şi controlează prestarea serviciului de transport public 

local de persoane prin servicii regulate, desfăşurat între localităţile judeţului Cluj.  

 În acest sens, în cursul anului 2018, compartimentul responsabil din cadrul 

instituției a demarat procesul de organizare a licitaţiilor electronice pentru atribuirea 
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traseelor din Programul de transport public de persoane prin curse regulate în trafic 

judeţean pe anii 2014-2019, rămase nesolicitate sau neatribuite. 

 Astfel, în baza solicitărilor operatorilor de transport rutier au fost atribuite nu 

mai puțin de 131 de licențe de traseu pentru servicii de transport public județean de 

persoane prin curse regulate speciale. În acest context, veniturile încasate în 2018 de 

către Consiliul Județean din eliberarea licenţelor de traseu pentru transportul 

persoanelor prin curse regulate speciale s-au cifrat la 21.100 lei. 

Nu în ultimul rând, în vederea bunei desfășurări a transportului judeţean de 

persoane prin curse regulate, respectiv curse regulate speciale, au fost efectuate, 

împreună cu instituțiile responsabile mai multe acțiuni de control pentru depistarea 

transportatorilor cu carențe în prestarea serviciului. 

 


