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Colegiul Prefectural s-a întrunit în două şedinţe lunare cu tematica privind stabilirea
responsabilitǎţilor şi competenţelor serviciilor publice deconcentrate şi ale altor instituţii ale
statului cu reprezentare în teritoriu în aplicarea Programului de Guvernare 2013 – 2016.
În luna mai a.c. conducătorii Direcţiei de Sănătate
Publică a Judeţului Cluj, Direcţiei Sanitare-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Cluj şi Comisariatului Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Cluj şi-au prezentat programele de
verificare a respectării normelor de funcţionare a obiectivelor
cu risc în perioada sezonului estival 2013.
Obiectivele propuse pentru verificări: taberele pentru copii si tineri, unităţile de cazare
care organizează serii de tabără, Unităţi de cazare publică (moteluri, pensiuni turistice),
ştranduri şi băi sărate, unităţi de alimentatie publică şi colectivă amplasate pe trasee turistice şi
care deservesc unităţile de agrement.
Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Cluj a prezentat Planul de măsuri pentru
creşterea gradului de siguranţă a elevilor din cele 216 unităţi de învăţământ preuniversitar
(72844 elevi şi 19017 preşcolari).
În perioada premergătoare vacanţei de vară şi pe durata acesteia se vor intensifica
acţiunile specifice de prevenire, siguranţă rutieră şi ordine publică în vederea creşterii gradului
de siguranţă a elevilor.
Se vor reevalua toate unităţile de învăţământ din punct de vedere al siguranţei elevilor,
se va adapta dispozitivul de siguranţă publică din zonele adiacente în funcţie de ultimele
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incidente, unităţile de învăţământ la care s-a înregisitrat evenimente în ultima perioadă şi cele
cu risc rutier crescut vor fi incluse în itinerariile patrulelor de ordine publică şi echipajelor de
poliţie rutieră în perioada începerii şi terminării cursurilor; patrulele şcolare de circulaţie ale
unităţilor de învăţământ vor fi coordonate de poliţişti şi se vor organiza acţiuni în sistem
integrat, împreună cu Jandarmeria, poliţia locală, Inspectoratul Şcolar Judeţean pentru
combaterea absenteismului şi abandonului; asigurarea unui climat de normalitate şi siguranţă
civică, respactarea prevederilor regulamentelor şcolare, modul de executara serviciului de către
personalul de pază.
Se vor organiza întâlniri cu elevii, se vor transmite mesaje preventive audio-video în
unităţile de învăţământ şi se va supraveghea modul de desfăşurare al serbărilor şcolare şi al
banchetelor de sfârşit de an.
De asemenea, se vor desfăşura acţiuni preventive în locuri publice frecventate de minori,
tabere şcolare.
Inspectorul şcolar general a arătat că măsurile din planul de creştere a gradului de
siguranţă sunt binevenite şi că este mai bine să prevenim decât să sancţionăm vinovaţi.
Din datele prezentate de directorul Direcţiei Regională de Statistică Cluj reiese că în
trimestrul I 2013 există unele aspecte negative pentru economia judeţului Cluj, comparativ cu
trimestrul I 2012 (scăderea producţiei industriale, diminuarea activităţii în construcţii,
creşterea deficitului în comerţul internaţional şi creşterea preţurilor de consum), însă există şi
aspecte pozitive: creşterea numărului de persoane salariate, creşterea

câştigului salarial,

menţinerea la acelaşi nivel a ratei şomajului, revigorarea sectorului agricol, creşterea
numărului de turişti şi creşterea numărului de societăţi comerciale cu participare străină la
capitalul social subscris, înmatriculate în judetul Cluj.
Aceste aspecte pozitive, deosebit de importante, precum şi deschiderea liniilor de
producţie a unor mari investitori (ex: DeLonghi) indică existenţa unor reale perspective de
dezvoltare a economiei judeţului Cluj.
În unanimitate au fost aprobate hotărârile de aprobare a Programelor proprii de
verificare a respectării normelor de funcţionare a obiectivelor cu risc (zone de agrement, zone
turistice, tabere şcolare, terase, ştranduri, etc.) stabilite pentru perioada sezonului estival 2013
de către Direcţia de Sănătate Publică Cluj, Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa
Alimentelor Cluj şi Comisariatul Regional şi Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor şi de
aprobare a Programele mixte de verificare a respectării normelor de funcţionare a obiectivelor
cu risc (zone de agrement, zone turistice, tabere şcolare, terase, ştranduri, etc.) stabilite pentru
perioada sezonului estival 2013 de către Direcţia de Sănătate Publică Cluj, Direcţia Sanitară
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Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj şi Comisariatul Regional şi Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor.
În luna iunie a.c. conducătorii Agenţiei Judeţene pentru Plǎţi şi Inspecţie Socialǎ Cluj,
Inspectoratului Teritorial de Muncă al Judeţului Cluj, Casei Judeţeane de Pensii Cluj şi
Agenţiei Judeţeane pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj şi-au prezentat acţiunile şi
activităţile specifice derulate primele 5 luni ale anului 2013.
Pentru menţinerea şi dezvoltarea dialogului social cu partenerii sociali de la nivelul
judeţului Cluj a fost reunită Comisia de Dialog Social la care au fost invitaţi să participe
reprezentanţii liderilor de sindicat de la Lider sindical, S.C. Remarul 16 Februarie S.A ClujNapocape tema problemelor la Remarul 16 Februarie. Acesată societate a încheiat un contract
cu C.F.R.Călători, în valoare de 27 mil.euro, pentru furnizarea a 40 de automotoare.

Din

acestea 11 au fost livrate, dar 4 au rămas neplătite (36,2 mil.). Aceasta a dus la lipsa de
lichidităţi, angajarea de credite bancare (cu dobânzile şi penalităţile aferente) şi, în final la
disponibilizarea de personal, care este unul calificat şi specializat. Remarul este specializat
pentru reparaţii de material rulant (vagoane şi locomotive) şi este dependentă de comenzile şi
activitatea C.F.R. deoarece acesta deţine 80% din această piaţă, dar de doi ani această
companie nu a făcut comenzi pentru repararea nici unei locomotive sau vagon.Din contractul
menţionat anterior pentru cele 40 de automotoare, la sfârşitul anului 2012 suma restantă era
de 23 mil.lei, din care în martie 2013 s-au plătit 11,3 mil.lei, în condiţiile în care pentru
realizarea automotoarelor Remarul a angajat credite bancare.
Plata cu întârziere a sumelor datorate de CFR Călători a dus la datorii către salariaţii
Remarul (drepturi salariale, tichete de masă, prime de vacanţă pe anul 2013).
Deoarece C.F.R. Călători nu a realizat “testul investitorului privat prudent” începând cu
anul 2012 nu a mai avut finanţare pentru investiţii, iar Remarul a rămas cu materialele şi
componentele achiziţionate pe stoc.

În perioada 19-21 mai 2013 a avut loc vizita oficală prin prezenţa unei
delegaţii economică din provincia Shandong, Republica Populară Chineză, în
judeţul Cluj. Vizita a fost organizată de către Instituţia Prefectului judeţul Cluj.
- scopul vizitei: stabilirea de parteneriate economice şi identificarea unor oportunităţi de
investiţii în judeţ, în domenii precum industria construcţiilor de maşini, producţia de
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autovehicule, componente auto, maşini-unelte şi echipamente agricole, componente
electronice şi sectorul IT.
Agenda:
-

întâlnire de lucru în Sala Mare a Palatului Administrativ cu reprezentanţi ai
administraţiei publice locale şi ai mediului de afaceri clujean;

-

vizită Parcul Industrial TETAROM I: prezentare facilităţi pentru oportunităţi de
investiţii

-

vizită Combinatul siderurgic MECHEL Câmpia-Turzii: prezentare situaţie
actuală, capacităţi active de producţie;

-

întâlnire cu dnul Radu Hanga, primarul municipiului Câmpia-Turzii la
sediul primăriei: facilităţi oferite investitorilor străini, proiecte de investiţii ale
municipalităţii prezentate la cea de-a VII-a Conferinţă pentru Investiţii în Străinătate
din Shanghai, China.

Shandong Changlin Machinery Group activează, în special, în domeniul construcţiei de maşini
şi maşini agricole şi este cea mai mare firmă din lume producătoare de părţi componente
pentru tractoare, cu o distribuţie de produse în peste 60 de ţări ale lumii. De asemenea,
compania de autobuze Zhongtong este una dintre cele mai renumite firme de profil din China,
cu 140 de categorii de autobuze produse şi exportate în peste 70 de ţări.
Scurt istoric al relaţiei bilaterale dintre Instituţia Prefectului -judeţul Cluj şi
Provincia Shandong:
Iulie 2012: Vizita unei delegaţii oficiale din Republica Populară Chineză, Provincia Shandong
în judeţul Cluj, organizată de Instituţia Prefectului judeţul Cluj.
Octombrie 2012: Misiunea economică organizată în Provincia Shandong de către Prefectul
judeţului Cluj, la care au participat: Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, autorităţi ale
administraţiei publice locale, reprezentanţi ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca precum şi
firme clujene.
Mai 2013: Vizita delegaţiei economice din Provincia Shandong, Republica Populară Chineză,
în judeţul Cluj.
24 mai 2013

Vizita la Cluj a Ambasadorul Republicii Macedonia, E.S. Dl Pande Lazarevski
Ambasadorul Macedoniei consideră judeţul Cluj un punct important pentru a pune
bazele şi a dezvolta ulterior o cooperare economică reală dar şi una de natură culturală;
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Prefectul judeţului Cluj a subliniat hotărârea autorităţilor române de a continua, de o
manieră susţinută, încurajarea investiţiilor străine în judeţ şi implicit şi a celor
macedoneene, exprimându-şi totodată dorinţa de a creşte numărul agenţilor economici cu
capital macedoneean.
13 iunie 2013 - Ziua Eroilor
Institutia Prefectului-judetul Cluj împreuna cu Divizia 4 Infanterie Gemina au organizat
cu ocazia Zilei Eroilor ceremoniale de depuneri de jerbe si coroane de flori în Cimitirul Eroilor
de la Muntele Rece, la Monumentul Rezistentei Anticomuniste din Cluj-Napoca, la
Monumentul Eroului Aviator Plt. Adj. Traian Dârjan din Cimitirul Someseni si la Troita de pe
Feleac.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 379/2003 privind regimul mormintelor si
operelor comemorative de razboi se proclama Ziua Eroilor „Sarbatoare Nationala a
Poporului Român în cea de-a 40 zi de la Sfintele Pasti, Ziua Înaltarii Domnului Iisus Hristos,
potrivit traditiei românesti”.
Cu aceasta ocazie si autoritatile publice locale din Tureni, Taga, Mica, Valea Ierii, Floresti,
Aiton, Huedin, Apahida, Belis, Cojocna, Ciucea, Jichisu de Jos, Vultureni, Catina, Chiuiesti,
Mihai Viteazu, Mociu, Baciu, Aschileu, Maguri Racatau, Gherla si Turda au desfasurat
programe proprii de comemorare a eroilor.
20 iunie 2013 - cea de-a patra dezbaterea publică organizată de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice cu privire la procesul de
regionalizare-descentralizare

în cadrul proiectului “Reforma adminstrativ

teritorială, mai multă eficienţă în administraţia locală din România“.
Actiunea organizata la Cluj-Napoca a făcut parte din seria de consultări organizate de MDRAP,
precedentele desfaşurându-se la Iasi, Craiova si Timisoara, dezbaterile în plan local
reprezentând una dintre etapele procesului de pregătire a proiectului de regionalizaredescentralizare.
26 iunie 2013 – Ziua Drapelului
Institutia Prefectului-judetul Cluj, împreună cu Primaria municipiului Cluj-Napoca si Divizia 4
Infanterie „Gemina”, au organizat miercuri 26 iunie a.c., o ceremonie publica dedicata Zilei
Drapelului National, în Piata Avram Iancu din Cluj-Napoca, în fata Teatrului National.
Dupa ceremonia de sfintire a Drapelului National în Catedrala Mitropolitana, a avut loc
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ceremonia de ridicare pe catarg a drapelului, în acordurile Imnului national al României.
Prefectul judetului Cluj, Gheorghe Ioan Vuscan a dat citire Hotarârii de Guvern pentru
declararea zilei de 26 iunie zi de doliu national pe teritoriul României în memoria victimelor
gravului accident rutier din Muntenegru.
Tricolorul românesc a fost coborât în berna în acordurile semnalului de trompet “Stingerea”.
La final a fost pastrat un moment de reculegere.
Ziua Drapelului National a fost proclamata prin Legea nr. 96/1998 si se sarbatoreste în fiecare
an la data de 26 iunie.

16 mai 2013 -Reuniune de lucru cu primarii localităţilor din zona de munte
Organizator: Instituţia Prefectului Judeţului Cluj
Participanţi: Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare Cluj-Napoca
APIA, Direcţia Silvică Cluj, primarii localităţilor din zona de munte
Probleme dezbătute:


Proiectul Codului Silvic,



aplicarea Legii nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor
Muntilor Apuseni,



subvenţiile acordate de APIA Cluj,



administrarea fondului silvic.

25 mai 2013 Verificarea legalităţii funcţionării unui adăpost de câini, comuna
Viişoara
În grajdul respectiv au fost amenajate şi erau în curs de amenajare ţarcuri cu cuşti
pentru cazarea câinilor aduşi din locaţia din Turda, asociaţiile Trei Fraţi Pătaţi şi Amicii
noştrii fiind nevoite să părăsească această locaţie .
Între S.C. PANAMOND S.R.L., reprezentată de FURDUI AUGUSTIN, şi asociaţiile
amintite mai sus s-a încheiat un contract de închiriere pe o durată de 3 ani.
Pentru ecarisarea cadavrelor în caz de necesitate există încheiat un contract cu S.C.
IF TEHNOLOGII S.R.L.
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S-a dispus neacordarea înregistrării sanitare-veterinare de funcţionare datorită
nerespectării condiţiilor de bunăstare.
Deoarece nu au fost realizate măsurile stabilite de D.S.V.S.A. Cluj la controlul
anterior s-a aplicat o sancţiune contravenţională de 3.500 lei.
Adăpostul funcţionează ilegală – sancţiune contravenţională 2.500 lei
Verificarea de exploatări de material lemnos ilegale pe o proprietate privată,
comuna Gilău
Au fost inventariate 2 cioate de esenţă gorun care provind din tăieri ilegale de arbori,
prejudiciul urmând să fie imputat titularului de canton.

28 mai 2013- Verificarea producerii alunecării de teren din localitatea Codor, nr.
65, comuna Jichişu de Jos, localitatea Codor
Verificarea producerii alunecării de teren în municipiul Cluj-Napoca, str. Tache Ionescu, nr. 26
Nu s-a produs nici o alunecare de teren (Proces-verbal nr. 1334 din 28.05.2013).
Sprijinirea

unităţilor

administrativ-tritoriale

afectate

de

fenomenele

meteorologice periculoase din mai a.c. - grindină
În data de 31.05.2013, la intrarea râului Arieş în municipiul Turda, s-a constatat o mare
cantitate de peşte mort, din toate speciile şi de toate mărimile.
Cercetările preliminare au arătat cauza producerii acestui eveniment ca fiind spargerea
unor conducte aparţinând S.C. CUPRUMIN S.A. din localitatea Roşia Poieni, judeţul Alba, pe
Valea Lupşei, curs de apă ce se varsă în râul Arieş, deversându-se substanţe toxice nocive
pentru fauna piscicolă.
Echipele de intervenţie şi-au extins verificările pe toată lungimea râului Arieş de la
intrarea sa în judeţul Cluj. Au fost prelevate probe pentru analiză.
Cercetările continuă
28 mai 2013, Şedinţa ordinară a Consiliului Consultativ Judeţean pentru
Protecţia Consumatorilor Cluj.
Tematică:


Probleme apărute urmare a modalităţii de facturare şi de debranşare efectuate de către
S.C. ELECTRICA S.A. şi S.C.E-ON GAZ ROMÂNIA S.A.



Stadiul constituirii la nivelul municipiilor şi oraşului Huedin a Consiliilor Consultative
pentru Protecţia Consumatorilor
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Diverse - facturarea consumului de apă

Ordinul nr. 102/21.03.2013 al Prefectului Judeţului Cluj privind reactualizarea componenţei
Consiliului Consultativ Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Cluj şi Regulamentul de
organizare şi funcţionare al acestei structuri.
Verificarea realizării la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul
Cluj a măsurilor de prevenire a inundaţiilor.
Iunie 2013
Verificarea producerii alunecărilor de teren care pun în pericol funcţionalitatea stâlpului 64
LEA 400 Kv Gădălin-Cluj Est
Nu s-au identificat caracteristici ale fenomenului indicat de petent.
6 iunie 2013 - Municipiul Turda
S-a solicitat reactualizarea datelor tehnice şi valorice cuprinse în studiile de specialitate
elaborate în anii anteriori (2000, 2008) în vederea promovării unui Proiect de Hotărâre de
Guvern pentru obţinerea resurselor financiare necesare pentru stabilizarea versanţilor afectaţi.
O altă măsură a fost iluminarea, semnalizarea şi punerea în siguranţă a zonei afectată de
alunecarea de teren (în regim de urgenţă).
S-a solicitat Primăriei Municipiului Turda precizarea oportunităţii şi necesităţii evacuării
familiilor din gospodăriile posibil a fi afectate în cazul nestabilizării fenomenului şi continuării
surpării versantului respectiv, pentru a se preveni orice eveniment periculos pentru locuitori.
Pentru stabilizarea versanţilor din zona afectată au fost elaborate prin grija Instituţiei
Prefectului-Judeţul Cluj, atât în anul 2007, cât şi în anul 2008, Proiecte de Hătărâri de Guvern
pentru alocarea fondurilor executării lucrărilor necesare, din Fondul de rezervă bugetară
constituit la dispoziţia Guvernului, fără însă a fi aprobate.
14 iunie 2013 – Municipiul Cluj-Napoca
S-au constatat depozitări necontrolate rezultate din construcţii/excavări în zona situată
deasupra terenului aflat în zona B-dului Muncii, nr. 241, municipiul Cluj-Napoca, proprietari
FAZEKAS Joszef şi Magda (CARTIERUL TINERETULUI), reprezentând o posibilă cauză a
alunecărilor de teren care pun în pericol funcţionalitatea stâlpului 64 LEA 400 Kv Gădălin-Cluj
Est şi implicit funcţionarea întregii reţele din zonă.
Pentru a fi posibilă verificarea legalităţii activităţii desfăşurate de dezvoltatorul imobiliar din
zona respectivă, s-a solicitat Primăriai Municipiului Cluj-Napoca să transmită, în regim de
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urgenţă, copii ale actelor de reglementare a activităţii acestuia, precum şi documentele tehnice
care au stat la baza eliberării acestora
Verificarea alunecării de teren pe str. Agriculturii, municipiul Turda, cu efecte asupra DC 69
Turda-Ploscoş
25 iunie 2013
Verificarea cauzelor mortalităţii

piscicole în lacul piscicol din localitatea

Chinteni, comuna Chinteni
Analizele efectuate la faţa locului de către reprezentanţii Administraţiei Bazinale de Apă
Someş-Tisa au evidenţiat o concentraţie scăzută a O2 dizolvat în apă, mult sub concentraţia
normală, fapt ce probabil a cauzat moartea prin asfixiere a peştilor.
Au fost prelevate probe de apă şi peşte mort pentru analize specifice suplimentare (în curs)
Verificarea de exploatări de material lemnos ilegale pe raza satului Sălişte, comuna Ciurila
Verificări în curs
Verificarea de exploatări de material lemnos ilegale în pădurile aflate în
proprietatea Composesoratului Urbarial Ciuleni precum şi funcţionarea fără
forme legale a instalaţiilor de debitat material lemnos din satul Călăţele
Verificări în curs
Verificarea neregulilor în zborurile operate de compania aeriană LUFTHANSA
Verificări în curs
Reactivarea

Protocolului

nr.

3359/1329/18.06.2013

încheiat

la

nivel

interinstituţional (Direcţia de Sănătate Publică Cluj – Colegiul Farmaciştilor din
România – Filiala Cluj), vizând organizarea de

puncte de prim ajutor în

farmaciile din judeţ, precum şi alte măsuri necesare atenuării efectelor
temperaturilor ridicate asupra populaţiei.
Luarea măsurilor corespunzătoare la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ în
vederea atenuării efectelor temperaturilor ridicate asupra populaţiei, inclusiv amplasarea unui
număr suficient de corturi tip pavilion, în locurile publice considerate ca fiind aglomerate şi
unde se impune organizarea şi funcţionarea de puncte de prim ajutor pentru persoanele
afectate.
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Sprijinirea

unităţilor

administrativ-tritoriale

afectate

de

fenomenele

meteorologice periculoase din mai a.c. - grindină
Transmiterea la M.A.I. a pagubelor produse la culturile agricole datorită fenomenelor
meteorologice periculoase înregistrate în perioada mai-iunie 2013
Ordinul nr. 115/2013 al Prefectului Judeţului Cluj
Susţinerea dezvoltării comunităţilor locale prin promovarea şi implementarea
programelor de dezvoltare şi asigurarea serviciilor necesare comunităţilor şi
investitorilor pentru maximizarea beneficiilor economice şi sociale la nivelul
regiunii
Analiza posibilităţilor de sprijinire a Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorilor Câmpia
Turzii organizaţie nonguvernamentale de profil cu activitate benefică pentru comunitatea
locală şi cu vechime în acest domeniu.
În conformitate cu prevederile O.G. nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, act normativ care reglementează printre
altele şi specificul asociaţiilor de consumatori, aceste structuri au anumite drepturi, printre
care şi acelea de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice locale şi de a
primi sume de la bugetele locale în vederea atingerii obiectivelor lor.

Cooperarea

factorilor

implicaţi

în

gestionarea

situaţiilor

de

urgenţă

–

identificarea cauzelor şi înlăturarea efectelor poluării râului Arieş
Conducerea Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj a dispus, în regim de urgenţă,
deplasarea la faţa locului pentru intervenţie operativă a echipelor Inspectoratului Judeţean
pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” Cluj, Comisariatului Judeţean Cluj al Gărzii
Naţionale de Mediu, Agenţiei Judeţene pentru Protecţia Mediului Cluj, Sistemului Hidrotehnic
Arieş-Turda, Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Cluj, Direcţiei de
Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Poliţiei Locale Turda şi Comitetului Local pentru Situaţii de
Urgenţă Turda
Specialiştii Sistemului Hidrotehnic Arieş-Turda s-au deplasat pentru investigarea
evenimentului din municipiul Turda înspre amonte pe râul Arieş, până la confluenţa cu pârâul
Valea Seşei. Au fost verificaţi afluenţii râului Arieş amonte de municipiul Turda, precum şi alte
obiective aflate pe traseu
De asemenea, a fost verificat iazul de decantare Valea Seşei, atât la baraj, cât şi la
sistemele de evacuare a apelor.
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În iaz nu se efectua depunerea sterilului acesta fiind transportat hidraulic la Iazul Ştefanca 2,
iaz de rezervă, deoarece la Valea Seşei se efectuează lucrări de supraînălţare a barajului de
anrocamente şi reabilitarea racordului la firul 3 al sistemului de evacuare ape limpezite.
Au fost recoltate probe de apă din mai multe secţiuni considerate caracteristice, precum
şi peşti morţi, în vederea efectuării de analize specifice de laborator; rezultatele fizico-chimice
se încadrează în limitele acceptabile pentru apa potabilă, iar valorile înregistrate pentru cianuri
libere şi metale grele s-au încadrat în parametrii normali.
Mortalitatea piscicolă a fost înregistrată pe tronsonul r. Arieş, aval prag de fund, comuna
Moldoveneşti; cantitativ se apreciază câteva sute de kg peşte mort, cea mai mare parte fiind
antrenată din judeţul Alba
Datorită precipitaţiilor abundente în zona bazinului hidrografic Arieş s-au antrenat
substanţe aluvionare fine de pe versanţi şi din depunerile de pe albie, pe corpul şi pe branhiile
peştilor depunându-se particule fine, cauza posibilă a morţii fiind asfixierea mecanică.
Sprijinirea comunităţilor Munţilor Apuseni (comunele aparţinând judeţului Cluj)
Dispunerea măsurilor legale corespunzătoare pentru exploatarea, potrivit legii, a masei
lemnoase pentru locuitorii din această zonă, prelucrarea lemnului fiind mijlocul de subzistenţă
al comunităţilor Munţilor Apuseni - Legea nr. 33/1996 privind repunerea în unele drepturi
economice a locuitorilor Muntilor Apuseni, cu modificările şi completările ulterioare.
14 iunie 2013 - Discuţii pe tema brandurilor

naţionale şi internaţionale

“Napolact”.
Tema întâlnirii a constituit-o situaţia fabricii Napolact din comuna Baciu, judeţul Cluj.
Fabrica Napolact din Baciu are circa 300 de angajaţi, iar aici se produce telemea şi băuturi pe
bază de lapte.
Obiectiv : Protejarea brandurilor naţionale şi internaţionale “Napolact”.
Participanţi: Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, Parlamentari clujeni, Consulul onorific al
Olandei la Cluj-Napoca, Wouter Reijers, o delegaţie a FrieslandCampina România, condusă de
directorul general Jan Willem Kivits.
21 iunie 2013 - Reuniune de lucru cu primarii unităţilor administrativ-teritoriale
din judeţ
Organizator:Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Participanţi: Consiliul Judeţean Cluj, OIRPOSDRU Nord-Vest, Primarii unităţilor
administrativ-teritoriale din judeţ.
11

TEMATICĂ: Sesiune de instruire organizată de Organismul Intermediar pentru Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Uumane Regiunea Nord-Vest pentru potenţialii
beneficiari ai liniilor de finanţare active:
- CPP 132 - DMI 5.1 Fii activ pe piaţa muncii in regiunea Nord-Vest – cerere de propuneri de
proiecte de tip grant;
- CPP 141 - DMI 5.2 Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce
priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă – cerere de propuneri de
proiecte de tip grant in regiunea Nord-Vest;
- CPP 150 - DMI 6.3 Şanse egale şi respect – cerere de propuneri de tip grant in regiunea NordVest
28 iunie 2013 - Discuţii pe tema Proiectului de infrastructură „Autostrada
Transilvania.
Obiectiv: realizarea unei reţele eficiente de autostrăzi la nivel naţional – prioritate cuprinsă în
Programul de Guvernare 2013-2016.
Participanţi: Ministrul delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional, domnul
Dan ŞOVA, parlamentari, prefecţi şi preşedinţi de consilii judeţene, reprezentanţi ai judeţelor
care vor fi străbătute de Autostrada Transilvania.
ACŢIUNI RELEVANTE LA NIVELUL SERVICIULUI JURIDIC
I.

Acte administrative – hotărâri ale consiliilor locale/Consiliului judeţean şi

dispoziţii ale primarilor/preşedintelui Consiliului judeţean – asupra cărora a fost
exercitat controlul de legalitate:
Total : 4443, din care:
-

89 hotărâri adoptate de Consiliu judeţean

-

50 dispoziţii emise de preşedintele consiliului judeţean

-

862 hotărâri ale consiliilor locale

-

3442 dispoziţii ale primarilor

I.1. Proceduri prealabile formulate ca urmare a exercitării controlului de
legalitate de către Prefect :

9, din care 8 au ca obiect hotărâri adoptate de

consiliile locale şi 1 a avut obiect dispoziţie emisa de primar.
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Actele administrative apreciate ca nelegale au ca obiect în principal:
- închirieri imobile
- atribuire in folosinta gratuita imobil
- tarife;
- incetare mandat consilier local;
- inscriere teren in cartea funciara
II.

Dosare fond funciar: 94 acţiuni judecătoreşti înregistrate în mai-iunie 2013.

III.

Dosare premise/înmatriculări:
- 5 dosare noi având ca obiect solicitarea de înmatriculare a vehiculelor fără plata
taxei de emisii poluante.

IV.

Controale efectuate:
1. La sediul Primăriei comunei Iara

Obiectul controlului:
- contractele având ca obiect atribuirea de păşuni( arendă/concesiune etc.) încheiate în
perioada 2008-2013;
-respectarea prevederilor legale la încheierea contractelor de arendare/concesiune a
păşunilor;
- respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare la data adoptării hotărârilor având ca
obiect administrarea păşunilor din perioada 2008-2013.
V.

Documente apostilate:
a. Nr. cereri: 354
b. Nr. acte apostilate: 540
În cadrul programului de audienţe cu cetăţenii, în perioada mai - iunie 2013 au fost

primite în audienţă de către prefectul Gheorghe Ioan Vuşcan un număr de 58 persoane, fiind
semnalate 34 probleme pe fond funciar - în aplicarea prevederilor Legii nr. 18/1991 şi Legea
10/ 2001, 11 probleme de natură administrativă –juridică, 6 probleme de natură socială (locuri
de muncă), restul - diverse probleme.
De asemenea, subprefectul Mihnea Remus Iuoraş a primit în audienţă un număr de 12
persoane. Problemele ridicate în cadrul audienţelor au fost: de natură socială (acordarea de
locuinţe sociale – 1); fond funciar (probleme juridice legate de restituirea terenurilor, lămuriri
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privind modificările legislative din domeniul restituirii proprietăţilor, Legea 165/2013 – 4);
modul de atribuire (închiriere/concesionare/arendare) de suprafeţe de păşune din izlazul
comunal şi păşunat abuziv – 3; despăgubiri pt. imobile (solicitate în baza Legii 10/2001) – 3;
reabilitare drumuri/căi de acces – 1; modul de administrare a domeniului public de către
autorităţile locale – 1.
Situaţia activităţii desfăşurată la nivelul Serviciului Permise şi Înmatriculări de
Vehicule
Înmatriculări permanente : 4430
Radieri : 2342
Numere provizorii : 5134
Total permise de conducere emise : 2731
Permise străine preschimbate 35
Planificaţi pentru examen auto :4405
Promovabilitatea 2 luni 38, 5%
Persoane admise : 1402 persoane
Secretariat : 932 petiţii soluţionate

Situaţia activităţii desfăşurată la nivelul Serviciului Paşapoarte Cluj
Cereri pentru eliberarea pasapoartelor simple electronice primite= 3470
Cereri pentru eliberarea pasapoartelor electronice pentru cetatenii romani cu domiciliul in
strainatate=74
Cereri pentru eliberarea pasapoartelor temporare simple=1369
Pasapoarte electronice eliberate=2711
Pasapoarte electronice pentru cetatenii romani cu domiciliul in strainatate eliberate=62
Pasapoarte simple temporare eliberate=1354
Mentiuni privind suspendarea dreptului la libera circulatie=156
Dovezi emise privind limitarea exercitarii dreptului la libera circulatie in strainatate=301

Acest material a fost realizat cu sprijinul aparatului de specialitate al
Instituţiei Prefectului-Judeţul Cluj.
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