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„Dragi clujeni, 

 2019 a fost, fără îndoială, unul dintre cei mai prolifici ani din istoria Consiliului Județean 

Cluj, atât sub aspectul investițiilor publice demarate sau realizate, cât, mai ales, sub cel al 

atragerii de fonduri europene nerambursabile, cureaua de transmisie a economiei Clujului.  

 Probabil unul dintre cele mai privilegiate domenii în 2019 a fost cel al Sănătății. Astfel, 

dacă în perioada 2016-2019 Consiliul Județean a investit peste 17 milioane de euro în 

reabilitarea infrastructurii și dotarea cu aparatură medicală de ultimă generație celor 14 

spitale clujene, doar în cursul anului 2019 a fost investită jumătate din această sumă, respectiv 

40.500.000 de lei!  

 Reabilitarea infrastructurii județului a fost și el un domeniu emergent, cu o pondere 

însemnată în bugetul de investiții al județului Cluj. Astfel, în ceea ce privește reabilitarea 

drumurilor județene, din cei aproape 700 km reabilitați până în acest moment, circa 1/3 au fost 

asfaltați în cursul anului 2019! Modernizarea rețelelor de apă a beneficiat și ea de finanțări 

importante, în cursul anului debutând cel de-al V-lea proiect major de investiții din fonduri 

europene, în valoare totală de peste 355 de milioane de euro, la finalul căruia populația 

întregului județ va fi racordată, într-un procent de 100%, la apă potabilă în sistem centralizat.  

 Bineînțeles, majoritatea acestor investiții, dar și altele pe care le regăsiți mai jos, nu s-au 

putut realiza fără efortul deosebit depus în atragerea de fonduri europene nerambursabile. 

Drept dovadă stau zecile de proiecte gestionate de Consiliul Județean Cluj și instituțiile sale 

subordonate, a căror valoare cumulată depășește un sfert de miliard de euro, fapt care situează 

județul Cluj pe primul loc în țară!” 

 

ALIN TIȘE 

Președintele Consiliului Județean Cluj  
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I.1. ACTIVITATEA FORULUI DELIBERATIV  
 

 În exercitarea mandatului, potrivit competențelor prevăzute de lege, în anul 2019 

Consiliul Județean Cluj, ca autoritate deliberativă, s-a întrunit în 16 ședințe, din care 12  

ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare (din care una de îndată).  

Astfel, de-a lungul întregului an, au fost depuse spre dezbatere un număr de 300 de 

materiale, din care 284 proiecte de hotărâri, pe ordinea de zi fiind aprobate 278 materiale, 

din care 262 proiecte de hotărâri. În urma dezbaterilor şi a celor peste 3151 de intervenții 

avute în plen de către cei 36 de consilieri județeni, au fost adoptate un număr de 253 

hotărâri ce au vizat diverse domenii de activitate: domeniul economic, administrarea 

patrimoniului județului, sănătate/asistență socială/protecția copilului,  cultură, turism, culte, 

sport, 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 84 de şedinţe ale comisiilor de 

specialitate, la propunerea cărora au fost aduse 35 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 prefect. De 

asemenea, toate hotărârile adoptate de Consiliul Judeţean Cluj în anul 2019 au fost 

comunicate prin intermediul Secretarului general al judeţului atât prefectului, cât şi celor 

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

prevederilor înscrise în hotărâre. 
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I.2. DISPOZIȚIILE PREȘEDINTELUI CONSILIULUI JUDEȚEAN  
 

În exercitarea atribuțiilor 

conferite prin Legea  administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și ale 

OUG nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, preşedintele Consiliului 

Judeţean Cluj, domnul Alin Tișe, a emis 

pe parcursul anului 2019 un număr de 

875 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 253 hotărâri ale forului deliberativ 

clujean au fost puse în aplicare sau se află în acest moment în diferite faze de implementare. 
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II.1  Bugetul instituției. Priorități de investiții 
 

325 milioane de euro – bugetul județului în 2019 
 

În anul 2019, bugetul general al județului a atins un nivel record, valoarea totală a 

acestuia, inclusiv după rectificări, fiind de 1.537.951.570 lei, în creștere cu peste 10% față 

de anul 2018! 

Defalcat, pentru anul 2019, bugetul local al județului Cluj a avut o valoare de 

1.022.540.130 de lei, din care 384.802.340 lei au fost destinați funcționării, respectiv 

367.647.790 lei pentru partea de dezvoltare: 
 

 
 

În ceea ce privește bugetul instituțiilor publice care funcționează sub autoritatea 

forului administrativ județean, cea mai mare sumă alocată, și în anul 2019, a fost cea 

destinată asistenței sociale, respectiv 125.684.100 de lei. Această sumă alocată Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, reprezintă peste 20% din totalul 

cheltuielilor cuprinse în bugetul propriu! 

 

Aproape 350 milioane de lei pentru îmbunătățirea infrastructurii rutiere 
În anul 2019, un domeniu extrem de 

privilegiat a fost cel al transporturilor, Consiliul 

Județean Cluj alocându-i un buget record de 

349.192.640 lei! Acești bani au fost folosiți atât pentru 

continuarea lucrărilor de întreținere curentă și 

periodică, respectiv de modernizare a rețelei de 

drumuri județene, cât și pentru cofinanțarea 

proiectelor cu finanțare europeană pe drumuri.  

Astfel, dintre proiectele europene care au fost 

susținute și din bugetul județului în cursul anului 2019 

s-au remarcat cele aferente îmbunătățirii 

infrastructurii rutiere de importanță regională – 

Traseul Regional Transilvania Nord – Drumul 

Apusenilor și Drumul Bistriței. Nu în ultimul rând, o 

sumă importantă de bani, respectiv nu mai puțin de 



7 | P a g i n a  

 

108 milioane de lei, au fost utilizați pentru cofinanțarea lucrărilor de modernizare și 

reabilitare a drumurilor județene incluse în cele 9 trasee județene aferente Traseului 

Regional Transilvania Nord, investiție asigurată prin P.O.R. 2014-2020.   

 

Peste 3 milioane de lei pentru susținerea sectorului non-profit  
 La fel ca în alți ani, Consiliul Județean Cluj a sprijinit și în anul 2019 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 716 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 639 de entități non-profit, alocând în acest sens din bugetul județului suma 

totală de 3.100.000 de lei. De asemenea, din dorința de a continua marcarea în mod 

corespunzător a Centenarului Marii Uniri, forul administrativ județean a venit în sprijinul a 27 

de entități care au elaborat inițiative în acest sens, alocându-le o sumă totală cumulată de 

200.000 de lei. 

 Sfera tineretului și cea a culturii au constituit două domenii care au prezentat un 

interes deosebit pentru solicitanți, fiind înregistrate nu mai puțin de 142 de cereri pentru 

tineret, din care 106 au fost aprobate de către forul administrativ județean, respectiv 129 de 

cereri la cultură, din care tot atâtea au fost susținute din fondurile alocate, fiecăruia dintre cele 

două domenii fiindu-i repartizată suma de 600.000 de lei. În ceea ce privește sfera tineretului, 

din suma totală alocată acestui domeniu, 563.000 de lei au fost acordați entităților 

câștigătoare, restul de 37.000 de lei constituind un fond de rezervă. 

Totodată, pentru susținerea activităților și programelor sportive, Consiliul Județean 

Cluj a alocat în 2019 suma de 1.700.000 de lei, din care 1.695.000 de lei au fost utilizați pentru 

cele 85 de proiecte ce au întrunit toate criteriile de eligibilitate prevăzute în regulament, 

dintr-un total de 89 depuse. Restul sumei, în cuantum de 5.000 de lei a reprezentat fondul de 

rezervă pentru domeniul activităților și programelor sportive. 
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II.2 ATRAGEREA DE FONDURI EUROPENE 
 

Consiliul Județean Cluj, pe primul loc în țară în ceea ce privește absorbția 

fondurilor europene  
 

 În anul 2019, Consiliul Județean Cluj a înregistrat un record din punctul de vedere al 

proiectelor europene gestionate. Astfel, până la finele anului de raportare, forul administrativ 

al județului avea în implementare un număr record de 29 de proiecte cu finanțare 

nerambursabilă, în valoare totală de 1.097.113.058 lei, ceea ce reprezintă aproape un 

sfert de miliard de euro! La acestea se mai adaugă și alte sute de milioane de euro atrase de 

instituțiile subordonate Consiliului Județean, printre acestea remarcându-se cel al Companiei 

de Apă Someș S.A. care a reușit să câștige unul dintre cele mai mari proiecte edilitare din 

această zonă a Europei: 355 de milioane de euro pentru dezvoltarea rețelei de apă și 

canalizare din județele Cluj și Sălaj. 

Din aceste 29 de proiecte europene aflate în execuție, peste 75% dintre ele au fost 

finanțate prin intermediul Programului Operațional Regional 2014-2020, restul fiind depuse 

pe Programele Operaționale Infrastructură Mare, Sectorial Mediu și Capacitate 

Administrativă. Ceea ce este important e faptul că majoritatea covârșitoare a acestor 

proiecte europene, peste 80%, s-au axat pe prioritățile-fanion ale administrației 

județene, respectiv pe cele trei mari direcții de dezvoltare a infrastructurii: drumuri, 

spitale și școli.  

 

612 milioane de euro pentru drumurile județului 
Cele mai mari investiții cu finanțare nerambursabilă gestionate în anul 2019 de 

Consiliului Județean Cluj, atât ca număr cât și din perspectiva valorii lor, au vizat reabilitarea 

și modernizarea infrastructurii rutiere a județului Cluj.  

Toate cele 12 proiecte europene au fost finanțate din intermediul Programului 

Operațional Regional 2014 – 2020,  Axa prioritară 6, și anume: 

 



9 | P a g i n a  

 

Nr. 
crt 

DENUMIRE PROIECT 
DURATA DE 

IMPLEMENTA
RE 

VALOARE 
TOTALĂ LEI 
(TVA inclus) 

VALOARE 
NERAMBURSA 

BILĂ LEI 
(TVA inclus) 

1.  

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu 

Regional Transilvania Nord, Drumul Apuseni - prin modernizarea DJ 

108K (limita județ Bihor – baraj Drăgan), de la km 26+455 la km 

29+495 și DJ 764b (baraj Drăgan – intersecție DN1), de la km 0+000 la 

km 22+164,500 

18.12.2017 – 

31.07.2020 
159.811.640,26 155.797.118,99 

2.  

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu 

Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și 

reabilitarea DJ 109 (intersecție dn1c – limita jud. Sălaj) de la km 0+000 

la km 31+976 

18.12.2017 – 

31.07.2020 
75.799.832,58 74.078.830,04 

3.  

Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională - Traseu 

Regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 

172A (km 33+000 - km 39+452), DJ 161G (km 0+000 - km 18+406) și 

DJ 161 (intersecția DN 16 - Gădălin – Bonțida – DN 1C (km 0+000 - km 

16+933,100) 

18.12.2017 – 

31.07.2020 
130.315.300,52 126.991.145,05 

4.  

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  

29.10.2018 – 

31.07.2020 
52.427.762,46 51.234.396,88 

5.  
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 

6.  
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 

7.  
Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 5 format din sectoare 

de drum ale DJ 108C parte a Traseului Regional Transilvania de Nord 

29.10.2018 – 

28.02.2021 
17.716.892,83 17.351.399,97 

8.  
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 

9.  Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 6, DJ 109B și 109D,  31.10.2018 – 15.107.464,33 14.775.599,33 
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Nr. 
crt 

DENUMIRE PROIECT 
DURATA DE 

IMPLEMENTA
RE 

VALOARE 
TOTALĂ LEI 
(TVA inclus) 

VALOARE 
NERAMBURSA 

BILĂ LEI 
(TVA inclus) 

parte a Traseului Regional Transilvania de Nord 31.12.2020 

10.  
Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 7, DJ 161C,  parte a 

Traseului Regional Transilvania de Nord 

31.10.2018 – 

31.01.2021 
9.190.248,92 9.003.955,69 

11.  
Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 8, DJ 107F și DJ161B,  

parte a Traseului Regional Transilvania de Nord 

31.10.2018 – 

31.08.2020 
10.528.810,09 10.304.921,90 

12.  
Modernizarea și reabilitarea Traseului Județean 9, DJ 103J și DJ 103N,  

parte a Traseului Regional Transilvania de Nord 

31.10.2018 – 

30.09.2021 
8.305.600,41 8.131.445,83 

TOTAL PROIECTE DRUMURI ÎN IMPLEMENTARE 2019 627.733.653,06 

Din care FONDURI NERAMBURSABILE 612.565.205,43 

 



11 | P a g i n a  

 

 

Spitale modernizate pe fonduri nerambursabile 
 

Pe locul secund în ceea ce privește topul finanțărilor și al proiectelor cu finanțare 

europeană gestionate de Consiliul Județean Cluj în anul 2019 s-au situat cele din domeniul 

reabilitării infrastructurii spitalelor, respectiv de dotare a acestora cu echipamente 

medicale ultraperformante. Toate cele șase proiecte europene sunt finanțate prin intermediul 

Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axele prioritare 8 și, respectiv, 3: 
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE PROIECT 
DURATA DE 
IMPLEMENT

ARE 

VALOARE 
TOTALĂ LEI 
(TVA inclus) 

VALOARE 
NERAMBURSABI

LĂ LEI 
(TVA inclus) 

1. 

Creșterea eficienței energetice la clădirile Secției Pediatrie II, 

Corpurile C1 și C2 din Cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru 

Copii Cluj-Napoca 

15.10.2018 - 

30.09.2021 
2.318.512,42 1.825.758,30 

2. 
Îmbunătățirea accesului populației din Județul Cluj la servicii 

medicale de urgență 

10.08.2014- 

30.08.2019 
5.566.742,73 5.455.407,87 

3. 
Îmbunătățirea accesului populației din municipiul Cluj-Napoca la 

servicii medicale de urgență 

01.01.2014- 

31.08.2019 
27.790.863,84 27.235.046,57 

4. 
Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu 

pentru populația Județului Cluj 

01.01.2014- 

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

5. 
Asigurarea Accesului La Servicii De Sănătate În Regim Ambulatoriu 

Pentru Populația Municipiului Cluj-Napoca 

12.06.2014- 

31.08.2019 
24.659.223,73 24.166.039,22 

6. 
Extinderea Și Modernizarea Ambulatoriului Clinic Psihiatrie 

Pediatrică Din Cadrul Spitalului Clinic De Urgență Pentru Copii Cluj 

01.01.2016 – 

30.06.2022 
19.291.849,57 10.486.735 

TOTAL PROIECTE SPITALE ÎN IMPLEMENTARE 94.663.963,53 

Din care FONDURI NERAMBURSABILE 83.905.022,73 
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Fonduri de la UE pentru infrastructura educațională clujeană 
Pe poziția a treia ca număr și cuantum al investițiilor finanțate din fonduri 

nerambursabile în anul 2019 s-au situat cele din domeniul reabilitării infrastructurii 

unităților de învățământ special aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. Toate cele 

șase proiecte au fost finanțate prin intermediul Programului Operațional Regional 2014 – 

2020, Axele prioritate 3 și 10:   
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Nr. 
crt. 

DENUMIRE PROIECT 
DURATA DE 
IMPLEMENT

ARE 

VALOARE 
TOTALĂ LEI 
(TVA inclus) 

VALOARE 
NERAMBURSA

BILĂ LEI 
(TVA inclus) 

1. 
CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A CLĂDIRILOR CANTINA ȘI 

INTERNAT DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC SPECIAL SAMUS 

18.09.2018 – 

30.09.2020 
5.045.457,12 2.118.061,76 

2. 

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 

3. 
CONSTRUIREA SEDIULUI CENTRULUI ȘCOLAR PENTRU EDUCAȚIE 

INCLUZIVĂ 

01.06.2016 – 

31.01.2023 
21.548.602,75 5.551.326,55 

4. 
REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI ECHIPAREA ȘCOLII 

GIMNAZIALE SPECIALE HUEDIN 

30.10.2017 – 

30.11.2022 
6.776.469,57 2.005.640,55 

5. 

REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA CLĂDIRII ATELIERELOR DIN 

CADRUL ŞCOLII GIMNAZIALE SPECIALE PENTRU DEFICIENȚI DE 

AUZ ”KOZMUTZA FLORA” 

01.10.2015 – 

30.11.2022 
4.841.754,72 3.868.021,07 

6. 

CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE  ÎN CLĂDIREA ȘCOLII 

GIMNAZIALE SPECIALĂ - CENTRUL DE RESURSE ȘI DOCUMENTE 

PRIVIND EDUCAȚIA INCLUZIVĂ / INTEGRATĂ CLUJ-NAPOCA           

01.03.2019 – 

30.09.2021 
16.800.136,31 15.062.867,60 

TOTAL PROIECTE ȘCOLI ÎN IMPLEMENTARE 65.231.761,61 

Din care FONDURI NERAMBURSABILE 37.650.242,78 



Obiective majore realizate în 2019 din fonduri europene  

Din punctul de vedere al obiectivelor majore realizate în cursul anului 2019 ca 

urmare a implementării proiectelor cu finanțare europeană, investiții care se aflau la 

finele perioadei de raportare încă în derulare, amintim:  
 

1. Închiderea depozitului urban neconform de deșeuri Gherla, în cadrul 

investiției privind Fazarea proiectului Sistem de Management Integrat al 

deșeurilor în județul Cluj (Faza II) 

2. Dezvoltarea și implementarea sistemului de calitate ISO 9001:2015 la nivelul 

tuturor structurilor din cadrul Consiliului Județean Cluj, în cadrul proiectului 

„Calitate, competență, performanță în Consiliul Județean Cluj” 

3. Semnarea contractului de execuție lucrări în valoare de aprox. 103.000.000 

lei și emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul proiectului privind 

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). 

4. Semnarea contractelor de execuție lucrări în valoare de aproximativ 

89.000.000 lei și emiterea ordinului de începere a lucrărilor în cadrul 

proiectului privind Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională 

- traseu regional Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea DJ 172A, 

DJ 161G și DJ 161.  

5. Lucrări executate în proporție de 60% la proiectul de restaurare a anvelopei 

Palatului Reduta, în prezent Muzeul Etnografic al Transilvaniei 

6. Lucrări executate în proporție de 45% la proiectul privind Îmbunătățirea 

infrastructurii rutiere de importanță regională - traseu regional 

Transilvania Nord, Drumul Bistriței, prin modernizarea și reabilitarea DJ 109.  

 

Proiecte europene finalizate în 2019 
La aceste realizări majore se adaugă încă patru proiecte europene finalizate în 

cursul anului 2019 și a căror valoare depășește 70.000.000 lei. Toate cele patru proiecte 

sunt din domeniul medical și au contribuit la îmbunătățirea substanțială a accesului 

pacienților la serviciile medicale oferite de spitalele clujene, atât prin realizarea de 

cursuri de perfecționare pentru personalul sanitar cât și prin dotarea cu aparatură 

medicală specializată, extrem de utilă tratării bolilor cronice cele mai uzuale:  
 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE PROIECT 

VALOARE TOTALĂ 

LEI 

(TVA inclus) 

1.  

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 

regim de Ambulatoriu pentru populația 

municipiului  Cluj-Napoca 

24.659.223,73 lei 

2.  

Asigurarea accesului la servicii de sănătate în 

regim de Ambulatoriu pentru populația Județului 

Cluj 

15.036.771,24 lei 

3.  
Îmbunătățirea accesului populației din 

municipiul Cluj-Napoca la serviciile medicale de 
27.790.863,84 
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Nr. 

crt. 
DENUMIRE PROIECT 

VALOARE TOTALĂ 

LEI 

(TVA inclus) 

urgență 

4.  
Îmbunătățirea accesului populației din județul 

Cluj la serviciile medicale de urgență 
5.566.742,73 lei 

 

Atragerea de fonduri europene continuă și în anii următori 
 

 De asemenea, în cursul anului 2019 au fost depuse spre finanțare europeană un 

număr de 7 proiecte, ele aflându-se la finalul anului în diverse stadii de evaluare și 

contractare:  

Nr. 

crt. 
DENUMIRE PROIECT PROGRAM OPERAȚIONAL 

STADIU 

EVALUARE / 

CONTRACTARE 

1.  

Dotarea Unității de Primire Urgențe din 

cadrul Spitalului Clinic de Urgenţă 

pentru Copii Cluj-Napoca   

Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020  
Contractare 

2.  
Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Cluj-Napoca 

Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020  
Contractare 

3.  

Extindere, reabilitare, modernizare și 

dotare Ambulatoriu Spitalului Clinic de 

Boli Infecțioase 

Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020  

Câștigat 

Evaluare 

4.  
Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 

de Boli Infecțioase 

Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020  

Câștigat 

Evaluare 

5.  
Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 

de Recuperare Cluj-Napoca 

Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020  

Câștigat 

Evaluare 

6.  

Reabilitarea, modernizarea, extinderea și 

dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 

de Recuperare Cluj-Napoca 

Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020  

Câștigat 

Evaluare 

7.  
Dotarea Ambulatoriului Spitalului Clinic 

de Pneumoftiziologie Leon Daniello 

Programul Operațional 

Regional 2014 – 2020  

Câștigat 

Evaluare 
 

De asemenea, în cursul anului 2019 specialiștii în proiecte europene ai 

Consiliului Județean Cluj, împreună cu echipa de conducere a instituției, au pregătit un 

alt proiect major care urmează să fie finanțat din fonduri nerambursabile, respectiv prin 

intermediul Programului Operațional Regional 2014 – 2020 - Mecanismul Financiar SEE 

2014 - 2021. Este vorba despre Centrul Integrat de Transplant Cluj, proiect a cărui 

dată estimată de lansare este anul 2020, etapă care va coincide cu organizarea unui 

concurs internațional de soluții.   

Fără îndoială, anul 2019 a fost unul deosebit de consistent pentru administrația 

județeană în ceea ce privește atragerea de fonduri europene. Valoarea tuturor aceste 

proiecte aflate în implementare, sau în perioada de obținere a finanțării, reprezintă 

cea mai mare sumă atrasă într-un an din fonduri nerambursabile din istoria 

forului administrativ județean. Datorită acestui considerent și bugetul general al 

județului a fost unul extrem de consistent, considerat unul dintre cele mai mari din 

istoria acestui județ! 
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II.3 IMPULSIONAREA ACTIVITĂȚII URBANISTE LA NIVELUL 

ÎNTREGULUI JUDEȚ 
 

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

anului 2019 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 2.500 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 2019 un număr de 1.165 de Certificate de Urbanism, cuantumul taxei pentru 

emiterea acestora fiind de 38.118 lei. De asemenea, au fost emise și 485 avize necesare 

eliberării certificatelor de urbanism de către primării, la solicitarea acestora.  

În ceea ce privește Autorizațiile de Construire/Desființare, structura de profil 

din cadrul instituției a emis pe parcursul anului 2019 un număr de 616 asemenea acte. 

Dintre acestea, peste 50% au vizat infrastructura edilitară: apă, canal, gaz, electrificare, 

drumuri, etc.  

Activitatea Direcției de Urbanism a fost una deosebit de intensă și diversificată, 

pe lângă certificate de urbanism și autorizații am mai fost emise un număr de 218 de 

avize pentru documentații de urbanism astfel:  

- 87 avize pentru documentații PUZ (57 favorabile şi 30 nefavorabile);  

- 122 avize pentru documentații PUD (88 favorabile şi 34 nefavorabile);  

- 4 avize pentru reactualizare documentație PUG;  

- 4 modificări punctuale ale unor prevederi din RLU aferente PUG Feleacu, Cluj-

Napoca şi Dej 

- 1 aviz pentru prelungirea valabilității unor documentații PUG. 

De asemenea, au mai fost întocmite 48 de procese verbale de constatare şi 

sancţionare a contravenţiilor în baza competenţelor conferite Legea nr. 50/1991, pentru 

executarea unor construcţii fără deţinerea de autorizaţii de construire. 

 

Județul Cluj – Județ „Smart” 
În primul trimestru al anului 2019, Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin 

Tișe, a semnat contractul de finanțare al proiectului european „Județul Cluj – Smart 

Territory”, prin care se urmărește introducerea unor sisteme informatice dedicate atât 

îmbunătățirii procesului de fundamentare, cât și a facilitării accesului cetățenilor la 

servicii administrative online gestionate de Consiliul Județean.  

 În mod concret, Județul Cluj-Smart Territory introduce trei soluții informatice 

inovatoare care nu au mai fost implementate efectiv până acum la nivel național, cu atât 

mai puțin la nivel județean sau local, respectiv: 
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1. Ghișeul Unic – locația în care orice cetățean se va putea prezenta în vederea 

depunerii și ridicării documentațiilor urbanistice, fără ca acesta să fie nevoit a 

se deplasa fizic la celelalte instituții pentru obținerea avizelor în baza cărora 

se eliberează, spre exemplu, autorizația de construire.  

2. Atlasul Teritorial - un sistem informatic integrat care dorește să vină în 

sprijinul decidenților care implementează politici publice în domeniul 

dezvoltării teritoriale județene, printr-o fundamentare tehnico-economico-

socială cât mai riguroasă. 

3. Digitalizarea arhivei - o soluție electronică de gestionare a documentelor 

creată în cadrul instituției, respectiv de scanare și retro-digitalizare a arhivei,  

absolut indispensabilă în contextul activității tot mai complexe desfășurate de 

Consiliul Județean, instituție care aproape își dublează, anual, actele 

prelucrate în cadrul aparatului de specialitate.   

În valoare totală de 3.901.772 lei, din care finanțarea nerambursabilă solicitată se 

ridică la suma de 3.823.736,56 lei (98%), acest proiect inovator constituie un pas 

extrem de important în vederea creșterii calității managementului și a optimizării 

serviciilor oferite tuturor celor care interacționează, într-un fel sau altul, cu forul 

administrativ județean. 

 

Clujul primul județ din România în care Planul de Amenajare a 
Teritoriului va fi elaborat cu asistența tehnică a Băncii Mondiale  
 

 În primăvara anului 2019 Consiliul Județean Cluj a aprobat încheierea unui Acord 

de asistență tehnică între Județul Cluj şi Banca Mondială în vederea elaborării Planului 

de Amenajare a Teritoriului Județului Cluj (PATJ). Elaborarea acestui document a 

fost necesară întrucât Planul aflat în vigoare în momentul de față datează din anul 1998 

şi s-a dorit ca noul P.A.T.J. să reflecte actualele direcții și priorități de dezvoltare a 

judeţului.  

În baza acordului de asistență tehnică, Banca Mondială - Banca Internațională 

pentru Reconstrucție şi Dezvoltare va asigura asistența tehnică necesară în vederea 

elaborării P.A.T.J. prin intermediul mai multor activități. Urmează, astfel, a fi elaborate 

zece studii de fundamentare în domenii precum cadrul natural, zonele naturale 

protejate și mediul, populația, rețeaua de localități, resursele naturale şi economia, 

transporturile şi căile de comunicație, echiparea tehnico-edilitară a teritoriului, 

patrimoniul cultural, riscurile naturale, planificarea teritoriului în contextul politicilor şi 

strategiilor europene și analiza impactului social.  

În baza acestor zece studii de fundamentare și în acord cu prevederile legale în 

vigoare în domeniu, Banca Mondială va acorda sprijin tehnic pentru elaborarea PATJ-

ului. Totodată, aceasta va oferi asistență Consiliului Județean pentru elaborarea unei 

Strategii de Dezvoltare Teritorială a Județului, luând în considerare direcțiile și 

prioritățile de dezvoltare a județului în plan teritorial, stabilite în baza diagnosticului 

prospectiv.  

   Acordul a fost încheiat pe o durată de 25 de luni de la data intrării în vigoare, cu 

posibilitatea de a fi prelungit prin voința părților, valoarea acestuia fiind de 630.000 

euro. 
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Sediul Consiliului Județean Cluj urmează să devină prima clădire publică 

verde din România 
 

 În luna martie 2019, Consiliul Județean Cluj a lansat concursul de soluții pentru 

proiectul „Noul Consiliu Județean Cluj – Extinderea și modernizarea clădirii 

sediului Consiliului Județean Cluj”, proiect ce urmărește edificarea unui nou corp de 

clădire și conectarea acestuia la sediul actual și la spațiul public. În acest fel, sediul 

Consiliului Județean Cluj se pregătește să devină prima clădire publică „verde” din 

România, prietenoasă cu mediul și cu un consum de energie extrem de redus, aproape 

de zero. 

 În esență, proiectul își propune aducerea sub aceeași cupolă, respectiv reunirea 

în același sediu, a tuturor direcțiilor din cadrul Consiliului Județean Cluj, în vederea 

eficientizării activității acestora. Urmând direcțiile impuse de normele de certificare ca 

și clădire verde, imobilul va fi prevăzut cu sisteme inteligente de gestionare a utilităților 

precum și de stimulare a mobilității alternative prin încurajarea mersului cu bicicleta și 

prin prevederea unor stații de încărcare pentru autovehicule electrice. Totodată, 

urmează a se realiza un spațiu accesibil pentru persoane cu dizabilități locomotorii, de 

vedere sau auz, asigurându-se accesul tuturor în zona publică, în spațiile de lucru și în 

spațiile exterioare.  

 
Clădirea va respecta standardul de clădire cu consum de energie aproape zero, 

însemnând că va avea un consum maxim de energie primară din surse convenționale 

(combustibili fosili) de 69 kWh/mp/an și un nivel maxim al emisiilor de CO2 de 19 

kg/mp/an. De asemenea, pentru reducerea consumului de energie vor fi implementate 

soluții pasive, precum sisteme de umbrire pentru evitarea supraîncălzirii, ventilare 

naturală pentru a reduce consumul energetic necesar răcirii, bun iluminat natural 

pentru reducerea consumului de energie din iluminatul artificial, masă termică pentru 

reținerea și înmagazinarea energiei, etc. 

   

 

 



 

 

 

20 | P a g i n a  

 

II.4 ACHIZIȚII PUBLICE 
 

Referitor la activitatea de achiziții publice, în anul 2019 Consiliul Județean Cluj a 

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

un număr de 380 contracte de achiziție publică (inclusiv acorduri cadru), după cum 

urmează: 
 

 

• 175 de achiziții directe în valoare totală de 5.891.187.6 lei fără TVA, din 

care: 3 pentru contractarea de lucrări de reparații la stadionul Cluj Arena, 

60 pentru furnizarea de bunuri, materiale și echipamente pentru Consiliul 

Județean Cluj și instituțiile sale subordonate, respectiv 80 pentru 

achiziționarea de servicii diverse, conexe desfășurării activității instituției și 

a celor 42 de subordonate. La acestea s-au mai adăugat un număr de 32 de 

achiziții directe în cadrul celor mai importante proiecte derulate de 

Consiliul Județean: S.M.I.D., reabilitarea drumurilor județene, dotarea 

ambulatoriilor spitalelor, reabilitarea școlilor speciale, etc. Criteriul de 

atribuire în cadrul acestei proceduri, pentru toate achizițiile, a fost „prețul cel 

mai scăzut”.  

• 146 licitații deschise în valoare totală de 353.352.467,60 lei, din care 125 

au vizat încheierea de contracte subsecvente conform acordurilor cadru 

încheiate pentru realizarea de lucrări de reabilitare a drumurilor județene, 

achiziționarea de servicii de topografie și cadastru, achiziționarea de lucrări de 

deszăpezire, furnizarea de echipamente pentru spitale, etc.  

• 39 achiziții prin procedură simplificată, în valoare totală de 6.693.126,43 

lei, în vederea furnizării de bunuri și achiziționării de servicii  diverse precum: 

asistență tehnică, servicii de poștă, mentenanță pentru echipamente IT și flota 

auto a Consiliului Județean Cluj și a subordonatelor, întreținere gazon Cluj 

Arena, etc.   

• Alte 20 de proceduri de achiziție diferite, în valoare totală de peste 15 

milioane de lei din care amintim: negocieri fără publicarea prealabilă a unui 

anunț de atribuire, proceduri conform Anexei 2, un concurs de soluții.  

 

 

II.5 CONTROLUL ANGAJAȚILOR ȘI A CHELTUIELILOR OCAZIONATE 
  

În anul 2019, Serviciul Corp Control Președinte/Control Intern Managerial a 

avut un lucru un număr de 16 sesizări transmise de către diferite persoane, din care 

două au fost anonime, în timp ce trei au fost redirecționate către alte instituții 

competente întrucât făceau referire la posibile infracțiuni. De asemenea, în urma a 11 

sesizări care au vizat aspecte referitoare la unele ilegalități/riscuri/disfuncții la unele 

instituții subordonate, Președintele Consiliului Județean Cluj a dispus efectuarea mai 

multor acțiuni de control. Nu în ultimul rând, au fost efectuate 8 acțiuni de control cu 

privire la activitățile de achiziții publice, gestionarea resurselor umane, gestionarea 
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activităților financiar-contabile desfășurate în cadrul unităților aflate sub autoritatea 

Consiliului Județean Cluj.   

În ceea ce privește activitatea de audit, pe parcursul anului 2019 Consiliul 

Județean Cluj a demarat, prin intermediul structurii de profil, un număr de 17 misiuni 

de audit la instituțiile aflate sub autoritatea acestuia. Dintre acestea 16 au 

reprezentat misiuni de asigurare, una fiind de consiliere. 

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 

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 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 2019 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 2019, 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.  

 

cetățeni  

CJ  

Cluj  
 

presă 
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 Astfel, în anul 2019, în Registrul electronic al instituției au fost înregistrate 

un număr record de 47.017 de acte, în creștere cu circa 7% 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 2019 au fost înregistrate un număr de 801 petiții, marea 

majoritate a acestora – 60%, 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 extrem de popular, el fiind apreciat până în acest moment 

de peste 11.100 de persoane.  

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

rezultă faptul că 77% 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 5,75 zile, de peste 5 ori mai 

mic decât termenul legal prevăzut de O.G. 27/2002  privind soluționarea petițiilor.  
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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 2019 au fost înregistrate un număr de 190 de cereri, în creștere cu 

aproximativ 22% față de anul precedent. Dintre acestea, 28 au vizat informaţii furnizate 

din oficiu, restul de 162 solicitări fiind obţinute doar la cerere.  

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

care aproximativ 37% 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 190 de solicitări a fost de 3,5 zile lucrătoare. De asemenea, 

aproximativ 23,7% dintre acestea au fost soluţionate în aceeaşi zi, alte 15,8% fiind 

rezolvate de pe o zi pe alta (39,5% din cererile înregistrate au fost rezolvate în 

maxim o zi lucrătoare)! Este important de menţionat, în acest context, faptul că 

procentul de 39,5% demonstrează, încă o dată, efortul depus de structura de resort a 

Consiliului Județean Cluj pentru urmărirea şi soluţionarea în termenul legal a cererilor, 

într-un timp cât mai scurt, 75 de cereri din cele 190 înregistrate în 2019 fiind 

rezolvate în maxim o zi față de termenul de 10 zile,  prevăzut de lege, pentru 

solicitările adresate în scris. 

 Tematica cererilor:  

 
 

 La cele 190 de cereri adresate în scris, din care aproape 85% 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.  

 

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 807 comunicate de presă, în creștere ușoară 

față de anul precedent. Tematica acestor informări a fost una extrem de diversă, 

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

mailto:infopublic@cjcluj.ro
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instituțiilor subordonate – peste 53%, respectiv implementarea proiectului de 

modernizare a drumurilor județene – 15%: 

 
În ceea ce priveşte media lunară, forul administrativ județean a transmis în 2019 

un număr de aproximativ 67 de comunicate/lună, adică cca. 17 comunicate pe 

săptămână. Acest fapt demonstrează că activitatea Consiliului Judeţean Cluj şi a 

instituţiilor sale subordonate, în perioada analizată, a fost una susţinută şi transparentă. 

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 atât prin intermediul adresei oficiale de e-mail, cât și pe rețelele de 

socializare cunoscute. Faptul că majoritatea publicaţiilor au preluat aproape integral 

textul comunicatelor de presă subliniază calitatea conţinutului informaţional transmis.  

 

Creșterea vizibilității instituției în mediul online 
 

                                                   
Datorită optimei gestionări a paginii oficiale de Facebook care a ajuns, la 

finalul anului 2019 la cca. 11.100 de like-uri, Consiliul Județean Cluj a obținut un 

meritos locul I la nivel național, raportat la celelalte consilii județene din România, 

instituția noastră fiind prezentată constant ca un model de bune practici.  

De altfel, în cursul anului 2019 a continuat procesul de actualizare și 

completare a noului site al Consiliului Județean, inclusiv prin două revizuiri 

generale, în lunile aprilie și octombrie, feedback-ul primit de la diverși utilizatori (în 

special ziariști, dar nu numai) fiind mai mult decât favorabil.  

Nu în ultimul rând, ca un corolar al întregii activități, modul de organizare și 

derulare de către Serviciul Relații Publice a activităților de gestionare a 

proceselor de comunicare publică au fost unanim apreciate de instituțiile și 

organismele cu atribuții în domeniu, sens în care, spre exemplu, acestea au fost incluse 

de către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pe agenda 

platformei de cooperare a administrației publice locale ca fiind exemple de bune 

practici din domeniul integrității, transparenței și prevenirii corupției. Anterior, 
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aceeași activitate de relații publice a fost unanim apreciată cu prilejul misiunilor de 

evaluare privind implementarea Strategiei Naționale Anticorupție derulate la Consiliul 

Județean Cluj de reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice, Ministerului Justiției, Secretariatului General al Guvernului, Agenției Naționale 

de Integritate. 

 

Programul „Audiențe în teritoriu”, reluat 
Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a reluat, la începutul 

anului 2019, seria întâlnirilor cu cetățenii județului Cluj, în cadrul programului 

„Audiențe în teritoriu”. 

Împreună cu vicepreședintele forului administrativ județean, domnul Marius 

Mînzat, și alături de reprezentanții mai multor instituții cu competențe în dezvoltarea 

infrastructurii de transport și utilități publice din mediul rural, președintele instituției s-

a întâlnit cu locuitorii din nu mai puțin de 57 de comune clujene.  

În cadrul audienţelor au fost abordate aspecte de interes general, cetăţenii având 

posibilitatea de a prezenta preşedintelui forului administrativ județean problemele cu 

care se confruntă, precum şi propunerile pe care le au în vederea unei optime 

administrări a comunităţii. Discuțiile au reprezentat pentru conducerea Consiliului 

Județean o nouă ocazie de a cunoaște direct problemele și nevoile specifice cu care se 

confruntă locuitorii comunelor vizitate. 
 

  

 
II.7 RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI PROTOCOL 
 

Consiliu Județean Cluj a continuat și în anul 2019 activitatea de relații 

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

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: 

Spania, Polonia, Olanda, Irlanda, Turcia, Moldova, Japonia și China. 
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 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.  

De asemenea, prin intermediul structurii de profil din cadrul Consiliului Județean 

Cluj, în anul 2019 au fost organizate zeci de evenimente publice, cu mii și mii de 

participanți, un exemplu în acest sens fiind doar „Spartan Race 2019”, organizat în 

premieră la Cluj, cu peste 2.000 de participanți din țară și străinătate și care, dincolo de 

imaginea favorabilă, a creat premisele unor noi astfel de evenimente de talie 

internațională. 

 

II.8 PREMIERI ALE PERSONALITĂȚILOR CLUJULUI 
 În cursul anului 2019 forul administrativ al județului a acordat nu mai puțin de 

șase titluri de Cetățean de Onoare al județului Cluj – Clujean de Onoare, unor 

personalități de excepție care, prin munca și rezultatele obținute de-a lungul carierei 

domniilor lor în domenii artistice, sportive, culturale sau științifice, au reușit să 

promoveze Clujul în plan național și internațional, activând aidoma unor veritabili 

ambasadori al Clujului:  

• Domnului prof. univ. dr. 

Liviu Petru Zăpârţan - 

istoric și filosof clujean, 

ambasador al României pe 

lângă Sfântul Scaun și 

Ordinul Militar Suveran de 

Malta, pentru cariera 

didactică și științifică 

extrem de bogată în 

realizări.  

• Domnului Dan Vasile Petrescu - actual antrenor al echipei clujene de fotbal CFR 

1907 Cluj și component al „Generației de Aur” a Echipei Naționale de Fotbal a 

României, pentru rezultate deosebite în cariera de sportiv și antrenor.  

• Domnului Gheorghe Dumitru Mureșan - baschetbalist român de renume 

mondial, pentru cariera sportivă și pentru promovarea unei imagini favorabile a 

României peste hotare.  



 

 

 

27 | P a g i n a  

 

• Domnilor Gligor Bodea și Szalma Mihály (post-mortem) - “părinții fondatori ai 

Salvamontului clujean“, pentru că au pus bazele și au consolidat Salvamontul în 

județul Cluj și pentru meritul de a fi contribuit esențial la salvarea vieții, a 

sănătății și integrității fizice a mii și mii de clujeni. 

• Domnului Andrei Năstase – una dintre cele mai proeminente personalități ale 

vieții publice românești de dincolo de Prut, pentru consecvența în promovarea 

democratizării depline a Republicii Moldova și apropierea cât mai rapidă și mai 

consistentă de Uniunea Europeană și de România. 

De asemenea, în preajma comemorării a 30 de ani de la Revoluția Română din 

Decembrie 1989,  Consiliul Județean Cluj a ales să-și omagieze eroii răniți sau căzuți în 

timpul acelor evenimente tragice. Astfel, în cadrul unei ceremonii dedicate, președintele 

instituției, domnul Alin Tișe, a înmânat asociațiilor de revoluționari din județul Cluj 

plachete de onoare în semn de aleasă recunoștință și apreciere pentru modul în care, 

„punând idealurile sfinte mai presus decât propria viață precum și prin curajul, dăruirea şi 

sacrificiul de sine de care au dat dovadă, au făcut ca libertatea şi democrația să fie 

reinstaurate în România”. De asemenea, în cadrul evenimentului, au fost înmânate 

revoluționarilor din județul Cluj diplome de onoare „în semn de profundă recunoștință 

pentru curajul, dăruirea şi sacrificiul de sine de care au dat dovadă pentru ca Libertatea, 

unul dintre cele mai înălțătoare idealuri ale românilor, să devină realitate”. 
 

   

 

II.9 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 

jurisdicționale, 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 2019 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 70 noi cauze, precum şi în 47 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 
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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.10 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 2019, compartimentul responsabil din cadrul 

instituției a elaborat mai multe proiecte de hotărâre privind modificarea/actualizarea 

Programului de transport public de persoane prin curse regulate în trafic judeţean, 

aprobate în plenul Consiliului Judeţean. Au fost redactate noi grafice de circulație, 

transportatorilor care au solicitat actualizarea Programului de transport județean, 

întocmite conform celor stabilite prin hotărârea Consiliului județean. 

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 la parametrii de performanţă, 

eficienţă şi calitate la care s-au obligat prin contractul de atribuire a gestiunii şi caietul 

de sarcini. 

 

 

II.11 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 2019 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 2019 au fost eliberate un număr de 11.827 de 

cărți de identitate și înscrise un număr de 2.934 vize de reședințe, ceea ce înseamnă o 

creștere cu peste 10% față de aceiași perioadă a anului precedent.  
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An 2016; 9263

An 2017; 8064

An 2018; 10328

An 2019

Cărți de identitate emise la nivelul Direcției Județene de Evidență a 
Persoanelor

Cluj

 
 

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

persoanelor au eliberat și ele un număr total de 75.367 de cărți de identitate, din 

care peste 5.000 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 de 

teren a DJEP Cluj. Astfel, în anul 2019 au 

fost realizate 17 deplasări cu Stația mobilă 

în zonele rurale ale județului, ocazie cu 

care au fost preluate documente necesare 

eliberării actelor de identitate de la un 

număr de 783 de persoane.  

 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 2019 au fost eliberate în județul Cluj un număr 

de 36.336 certificate de stare civilă, din care 18.179 de naștere, 6.829 de căsătorie şi 

11.328 de deces. Totodată, în anul precedent, au fost înregistrate 119 de dosare de 

schimbare de nume pe cale administrativă, fiind emise în toate cazurile dispozițiile 

corespunzătoare ale Președintelui Consiliului Județean. 

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 808 de 

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

comunicate de notarii publici (649), cât și prin cererile adresate în acest sens de ofițerii 

de stare civilă (159). Față de anul 2018 s-a constatat astfel o creștere cu aproximativ 

15% a acestui indicator:  
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574 523
649

156 156 159

An 2017 An 2018 An 2019

Divorțuri de la notari Cert. Divort din reg. Unic

 
 

Pentru realizarea acestor activități, Consiliul Județean Cluj a aprobat Direcției 

pentru anul 2019 un buget de 4.298.030 lei. Adițional, în 2019, Serviciile de evidență a 

persoanelor și stare civilă au încasat taxe aferente activităților desfășurate în valoare 

totală de 169.150 lei, sume care au fost integral virate în bugetul  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 

ultimii ani o serie de investiții al căror scop a fost acela de eficientizare a activității 

derulate. Una dintre acestea este și operaționalizarea aplicației web care oferă 

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 a însemnat 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.  
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