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Marți, 28 februarie 2023, a avut loc ședința
ordinară a Consiliului Județean.

În cadrul ședinței au fost aprobate:
 13 proiecte de HCJ
 6 amendamente

De asemenea, au fost discutate:
 situația colectării deșeurilor la nivelul

județului
 modul în care cetățenii pot depune sesizări

online pentru problemele semnalate pe
drumurile județene



 Investiția prevede realizarea a 227 km de piste de biciclete, pe

teritoriul a 3 județe: Cluj, Bihor și Alba

 Din lungimea totală, peste 40% (92,4 km) se vor amenaja pe teritoriul

județului Cluj

 Proiectul a fost depus pentru finanțare din P.N.R.R., valoarea acestuia

fiind de € 18.727.500

 Contractul de finanțare se va semna în cursul lunii martie a.c.

 Proiectul este estimat a se finaliza în vara anului 2026



Sistemul beneficiază de o tehnologie ce
permite:
 citirea automată a numerelor de

înmatriculare
 eliberarea de tichete imprimate cu

coduri de bare pentru vizitatorii de
scurtă durată

 eliberarea de carduri de proximitate
pentru abonați

 efectuarea de plăți prin card contactless
sau telefon cu NFC

Valoarea investiției: 758.547 de lei



Președintele CJ Cluj, dl. Alin Tișe, a
anunțat, în premieră, construirea a
trei noi corpuri de clădire la două
spitale clujene:

Analizăm posibilitatea
construirii, din fonduri
europene, a unei noi clădiri, 
cu funcțiune medicală, în
curtea Spitalului de Boli
Infecțioase. De asemenea, 
la Spitalul de Recuperare ne 
dorim extinderea clădirilor
cu două noi corpuri



Consiliul Județean a finalizat proiectul
european de eficientizare energetică a Școlii
Speciale „Miron Ionescu” din Cluj-Napoca.

Lucrările au constat în:
 izolarea termică a pereților
 înlocuirea acoperișului
 recompartimentarea interiorului
 iluminarea cu LED-uri
 instalarea de panouri fotovoltaice
 reabilitrea instalațiilor de încălzire/sanitare

Valoarea lucrărilor: 9.127.970 lei



Cererile pentru obținerea de fonduri
nerambursabile din fonduri publice județene mai
pot fi depuse la Registratura instituției doar până
în data de 9 martie a.c., ora 12.00.

Bugetul alocat de CJ Cluj pentru finanțarea ONG-
urilor este următorul:

 Tineret – 900.000 lei
 Sport – 1.050.000 lei

 Cultură – 900.000 lei
 Culte – 1.550.000 lei
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