Subsemnata, DEHENES Adela, Consilier județean ales în cadrul Consiliului județean CLUJ, în
urma rezultatului alegerilor locale din 27 septembrie 2020, în temeiul art. 225 alin (2) din OUG
57/2019 privind Codul administrativ, conform căruia
„Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii
consiliului judeţean sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin
grija secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale”
vă prezint următorul:
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1.

ROLURI ASUMATE
în comisiile de specialitate sau alte comisii constituite la nivelul consiliului

➔

Comisia de educație, cultură, sport

➔

Comisia mixtă pentru ”Promovarea turismului în județul Cluj”

2.

ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
de Consiliu județean sau comisii de specialitate

În perioada 23 octombrie 2020 - 23 octombrie 2021 am participat la toate ședințele ale
Consiliului Județean și am avut 109 intervenții în plen pe următoarele subiecte:

·

23 Octombrie 2020
§

Am fost propusă de USRPLUS pentru postul de Vicepreședinte al
Consiliului Județean Cluj, obținând 6 voturi „pentru”.

Status-quo în fruntea CJ Cluj și a Primăriei Cluj-Napoca și în ce privește vicepreședinții și
viceprimarii - Transilvania Reporter
Újraválasztották
(szabadsag.ro)

·

Vákár

Istvánt

a

megyei tanács alelnökének - Tartalom megjelenítő

30 Octombrie 2020
§

Intervenție în legătură cu parcarea din incinta Aeroportului Avram
Iancu, parcare administrată de de GOTO Parking - Proiect de hotărâre
privind avizarea tarifelor de parcare aplicate de GOTO PARKING SRL în
temeiul Contractului de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010.
Am propus formula Drop & Go gratuit pentru 10 minute, argumentând cu
timpul firesc pentru descarcarea bagajelor inclusiv ale unui carucior
pentru copii, activitate care necesită o staționare efectiva de aproximativ
5 minute. Prin vot a fost stabilită gratuitate pentru 5 minute în total,
incluzând intrarea și ieșirea din parcare. Între timp GOTO Parking a
contestat în instanță HCJ privind cele 5 minute gratuite.
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·

15 Ianuarie 2021
Intervenție pe procedură: solicitarea de a asigura transparența prin
transmiterea în direct a discuțiilor legate de un subiect controversat:
înghețarea salariilor angajaților Consiliului Județean

§

·

28 Ianuarie 2021
§

Intervenție pe procedură: solicitarea de a asigura transparența prin
transmiterea din timp a CV- urilor persoanelor propuse pentru a ocupa
diverse poziții de reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj în instituțiile
din subordine.

§

Informare privind inițierea unui Birou virtual de audiențe pentru
cetățenii județului

§

Informare privind inițierea unui instrument digital de înregistrare a
sesizărilor cetățenilor „Mai bine Cluj”, după modelul local „My Cluj”.
Dat fiind natura problemelor și pentru a testa disponibilitatea, respectiv
capacitatea instituțiilor și direcțiilor din subordinea CJ de a rezolva
prompt problemele semnalate, am decis să prezentăm direct în plen
subiectele recepționate în audiențele din teritoriu. Am dorit de asemenea
să semnalăm cetățenilor deschiderea și atenția noastră, înțelegerea
faptului ca suntem în serviciul public. Am exprimat dorința de a obține
sprijinul Președintelui CJ Cluj și a colegilor consilieri pentru realizarea
acestui proiect.

§

Transmiterea sesizărilor primite de la cetățeni pe tema Infrastructură /
Drumuri – de regulă sunt probleme vechi semnalate pe căile clasice, dar
ignorate sau tergiversate înainte să să fim contactați noi, consilierii USR:
§

lucrare defectuoasa si risipa de bani publici DJ107L și
DJ109B surpări în perioada de garanție, la puțin timp după
darea în folosință

§

DJ763 solicitare informații despre calendarul modernizării
& reabilitării drumului

§

DC154 solicitare informații despre calendarul lucrărilor
de canalizare realizate de CA Someș, pentru care se
întârzie de 6 ani asfaltarea (scuza administrației locale
Apahida)
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·

25 Februarie 2021
§

Intervenție pe procedură: solicitarea de a asigura transparența prin
transmiterea din timp a CV- urilor persoanelor propuse pentru a ocupa
diverse poziții de reprezentanți ai Consiliului Județean Cluj în Consiliile
de Administrație ales instituțiilor din subordine

USR Cluj: CV-urile celor din Consiliile de Administrație ale spitalelor lipsesc. Alin Tișe: Fosta
MISS este o victimă - Cluj24.ro

·

31 Martie 2021
§

Intervenție pe procedura de alocare a sumelor de reechilibrare a
bugetelor locale: alocările bugetare au avut în 2021 caracterul unor
„burse școlare” ierarhizate politic, decuplate de analiza proiectelor depuse
de fiecare UAT. Am solicitat analiza stringențelor financiare pentru a
finaliza proiectele la nivelul comunelor din județ. Am propus asumarea
de către Consiliul Județean a unui rol de coordonare a proiectelor
UAT-urilor și acordarea fondurilor necesare finalizării proiectelor, prin
constituirea unor clustere zonale de probleme similare. Împărțirea
fondurilor în mod egal între UAT-uri este un act politic de aparentă
echitate pentru localitățile de aceeași culoare politică, dar care nu ajută
efectiv la finalizarea unor proiecte . Am propus să se echilibreze bugetele
locale cu sume care să acopere tot necesarul unor proiecte comunale, și
ordonarea multianuală a acestor sume, astfel încât să beneficieze evident
toate UAT-urile până la sfârșitul mandatului. Desigur CJ trebuie să-și
asume rolul de a convinge administrațiile locale de avantajul acestui
principiu de finanțare. Interesul cetățenilor nu este echitatea politică,
nici resemnarea față de scorul politic, ci finalizarea proiectelor de
canalizare, asfaltare, aducțiuni de apă potabilă, gaz, sau alte investiții care
trenează din lipsă de fonduri suficiente.

Tișe, despre alocările pentru comunele din județ: „Dacă alocarea era strict politică, trebuia ca
95% din bani să meargă către primarii PNL” | Ziar de Cluj

·

22 Aprilie 2021
§

Intervenție pe procedura de dezbatere internă a proiectelor de HCJ
sau amendamente la buget propuse de USR. USR a venit cu o serie de
propuneri pentru Bugetul 2021 - propuneri care s-au lovit de refuzul de a

DEHENES Adela
Consilier județean CLUJ
074-920-0442 adehco@yahoo.de

fi dezbătute din partea consilierilor grupului majoritar din CJ. Susținerea
amendamentelor în Comisia de Buget a CJ a fost fără răspuns, colegii din
Comisie declarând că nu au mandat nici să discute, nici să decidă asupra
propunerilor noastre, cu sugestia de a le aduce spre dezbatere în plenul
CJ. În plen am fost întâmpinați cu aceeași eschivare de la analiza
propunerilor noastre. Motiv pentru care am solicitat Președintelui CJ să
ne precizeze fluxul corect pentru a împărtăși respectiv a asimila sugestii
și soluții la proiectele noastre, care sa ducă în final la consens și vot
favorabil.
§

Intervenție pe tema Infrastructură / Drumuri: am adus în discuție
decalajul dintre obținerea fondurilor de modernizare și reabilitare a
drumurilor județene (în speță fonduri europene aprobate chiar și cu 5 ani
în urmă) și execuția defectuoasă respectiv stagnarea lucrărilor de
execuție. Am propus generarea unor punctaje pentru firmele de
construcție drumuri pe care le-a contractat CJ, în funcție de calitatea
și viteza cu care construiesc, pentru a nu repeta mereu licitații cu
deznodământ negativ, spre paguba cetățenilor clujeni.

Bugetul județului Cluj a fost aprobat. Consilierii USR Plus, puși la colț: „Au propuneri care dau
bine la public, dar fără susținere legală ” | Ziar de Cluj
Membrii USR PLUS propun modificări la bugetul Clujului: „Să trecem de la o atitudine
reactivă, la una pro-activă” (monitorulcj.ro)

·

25 Mai 2021 §

Intervenție pe tema Infrastructură / Drumuri: solicitarea de a identifica
blocajele în execuția drumurilor județene și de a considera aplicarea
unui punctaj pentru firmele de construcție cu probleme de calitate sau
întârziere în execuție. De asemenea am propus să identificăm blocajele
legislative care afectează posibilitățile Consiliului Județean Cluj de a
rezilia contracte neonorate și să facem propuneri concrete de remediere a
lor în Parlament.

§

Transmiterea sesizărilor primite în audiențele cu cetățenii – de regulă
sunt probleme vechi semnalate pe căile clasice, dar ignorate sau
tergiversate înainte să să fim contactați noi, consilierii USR:
§

Intersecția DJ109 cu DJ109A în apropiere de Vultureni:
periculozitate crescută de accidente. Am solicitat o
comisie care să analizeze siguranța traficului în zona și să
propună soluții.
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§

DJ107F solicitarea intervenției de urgență pentru
reglementarea traficului prin marcaje și limitatoare de
viteză după devierea traseului spre Maramureș respectiv
Moldova prin localitatea Mica, în urma lucrărilor la podul
peste Someș din Dej pe DN1C

§

DJ172A zona Țaga lucrare începută și abandonată,
solicitare informații despre calendarul modernizării &
reabilitării drumului

Ziua de Cluj | Probleme pe drumurile județene din Cluj. Tișe: „Noi stăm cu banii în cont, iar
constructorii dau faliment” (zcj.ro)

·

·

25 Iunie 2021
§

Intervenție legată de constituirea grupului mixt pentru promovarea
turismului județean

§

Intervenție pe tema Infrastructură / Drumuri: pauze de ani de zile între
rezilierea unor contracte de modernizare de drumuri și reluarea lucrărilor,
timp în care șantierele drumurilor sunt abandonate . Solicitare de
clarificări și propunerea de a găsi acele bune practici în materie de
construcție de drumuri, care să ne alinieze la modul în care se lucrează în
alte țări din UE sau din afara UE

§

Intervenție legată de sprijinirea campaniei de vaccinare prin măsuri de
informare a cetățenilor din ruralul județului Cluj, cu ocazia evenimentelor
culturale patronate de Consiliul Județean. Mă refeream în mod special la
localitățile cu procent de vaccinare foarte scăzut, în care riscul de apariție
a unor focare COVID 19 la evenimente publice aglomerate era foarte
ridicat.

§

Intervenție pe tema Infrastructură / Drumuri: clarificarea numelui firmei
de construcții drumuri, cu care CJ va rezilia contractul de execuție pe
DJ172F după lucrări defectuoase soldate cu imposibilitatea recepționării
lucrărilor. Este vorba despre Asocierea Samus – Construct PeromViaProcons. După reziliere urmează o relicitare și evident o tergiversare
cu termen nedefinit a stadiului deteriorat al drumului.

29 Iulie 2021

DEHENES Adela
Consilier județean CLUJ
074-920-0442 adehco@yahoo.de
§

Transmiterea sesizărilor primite în audiențele cu cetățenii pe tema unor
trasee turistice din zona Cheile Turzii / Cheile Borzeștiului. Era vorba
despre indicatoare noi fără marcaje actualizate. Am semnalat de
asemenea starea impracticabilă a traseelor turistice care se suprapun
cu drumuri de exploatație forestieră din zona Cabana Buru, Colții
Corbului, Gura Jigăului mai ales după ploi. Cu ocazia acestei interpelări
am aflat, ca din punct de vedere legislativ Salvamontul nu are atribuții de
întreținere a traseelor turistice, obligația revenind Administrației
Naționale a Ariilor Protejate, care are în județul Cluj pentru sute de ha de
arii protejate numai 2 angajați limitați la activitatea de a acorda avize.
Acolo unde traseele turistice sunt afectate de transporturi forestiere nu are
cine să intervină, nici pentru a remedia, nici pentru a amenda pe cineva.
Am propus colaborarea actorilor responsabili pentru a găsi soluții
rezonabile pentru turiști și am sugerat posibilitatea de a delimita o
potecă de drumeție în zonele de suprapunere.

EXCLUSIV/ Agenția care nu există. Ipocrizia numită Ariile Naturale Protejate... din Cluj - Cluj24.ro

·

26 August 2021
§

Transmiterea sesizărilor primite în audiențele cu cetățenii pe tema
Infrastructură / Drumuri: Pe DJ107P Gilău / Mărișel se semnalează
porțiuni cu surpări tot mai periculoase din cauză că nu se respectă tonajul
admisibil. Dincolo de verificările prin ISCTR se impune o monitorizare
din partea Direcției de Drumuri a CJ pentru a lua măsurile de protecție
necesare, înainte de demararea lucrărilor de reabilitare prevăzute pentru
anul în curs.

§

Intervenție pe tema Infrastructură / Apă & Canal: am solicitat clarificări
legate de o problemă tergiversată în ultimii 10 ani într-un cartier din
Gherla (străzile Hășdății, Magnoliei) - zonă în care Primăria a
concesionat terenuri unor familii tinere pentru construcția de case. Zona
este pe locul unei mlaștini și se inundă la fiecare ploaie. Pânza freatică
este foarte sus, ceea ce face imposibilă introducerea utilităților de bază:
apă și canalizare; de asemenea este imposibilă folosirea foselor septice,
la fiecare ploaie acestea deversându-se în strada evident neasfaltată. De
facto casele construite nu pot fi locuite în condiții de minimă decență. De
10 ani administrația locală Gherla a promis un sistem de dren, la fiecare
interpelare sau petiție a cetățenilor indicând responsabilitatea Companiei
de Apă Someș și demararea „în scurt timp” a unui proiect european
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remedial. Am dorit să lămurim în forul decizional al CJ responsabilitatea
și perspectiva reală.
§

Intervenție pe tema Infrastructură / Drumuri : Am salutat ponderea mare
a investițiilor în infrastructură rutieră din anul 2021 și am anunțat că
monitorizăm atent prin membrii noștri din teritoriu calitatea lucrărilor la
drumuri. Din păcate la lucrările în derulare am constatat deja scăderi ale
calității pe care le-am semnalat inclusiv în scris. Am solicitat instituirea
unui mecanism oficial de monitorizare a lucrărilor în derulare și de
avertizare pe parcurs a constructorului cu privire la cerințele de
calitate, pentru a nu se ajunge în final la blocajul prin nerecepționarea
lucrării, urmată de litigii, reziliere și tot parcursul păgubos pe care îl
cunoaștem deja.

Au deplâns calitatea lucrărilor de pe drumurile județene și cer un mecanism pentru corectarea
erorilor înainte de recepție | www.actualdecluj.ro

Constructorii de drumuri din Cluj fură din calitatea lucrării. Alin Tișe: Este o problemă națională,
voi discuta la Guvern - Cluj24.ro

·

25 Septembrie 2021
§

Intervenție pe procedură: solicitarea de a asigura transparența voturilor
exprimate, dat fiind posibila neînregistrare a unor voturi în sistemul
electronic de vot. În speță pe un amendament USR s-au înregistrat numai
27 de voturi, la o prezența de 33 de consilieri.

§

Intervenție pe tema colectării deșeurilor: Supercom SA noul operator de
servicii de colectare și salubritate din județ impune din 2022 o schemă
tarifară, alta decât cea negociată în contractul cadru cu ADI
Eco-metropolitan. Tot mai multe UAT-uri din județ reclamă modificarea
schemei tarifare de pe tiparul actual: preț lunar / persoană pe un contract
cu preț per kg. Punctele controversate sunt prețul mai mare în rural față
de urban și preț mai mare pe kg deșeuri reciclabile față de prețul pt
deșeuri menajere reziduale. Această schemă va descuraja atât sortarea în
mediul rural, cât mai ales amenință să devină cauza intensificării
depozitării ilegale de deșeuri în natură. Efectul educativ al acțiunilor de
ecologizare voluntară din numeroase localități din județ se risipește în
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fața costurilor cu logică anapoda. Am atras atenția asupra acestei
probleme și am propus considerarea unor corecții cu intervenția
Consiliului Județean, înainte ca toate contractele individuale să fie
semnate.

2.1.

Proiecte de hotărâri de consiliu

Proiect de înregistrare digitală a sesizărilor din partea cetățenilor pe harta “Mai bine Cluj”
(proiect pilot în lucru)
➔

2.2.

Amendamente depuse și aprobate

➔
Amendament la Proiectul de hotărâre privind evaluarea administratorilor de la unele
întreprinderi publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj. Am propus analizarea și
votarea separată a rapoartelor de evaluare a administratorilor de la unele din întreprinderile publice
aflate sub autoritatea CJ. Amendamentul a fost aprobat. (Ședința CJ Cluj 05.2021)
2.3.

Inițiative implementate

Sesizările culese de la cetățeni prin Biroul virtual de audiențe al USR sau direct din teren și
prezentate în plenul ședințelor au primit răspuns din partea aparatului administrative al Consiliului
Județean Cluj și s-a inițiat rezolvarea lor, în măsura posibilităților.
➔

3.

INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII

➔

·

Interpelare către Ocolul Silvic Cluj în legătură cu drumul răsărit peste noapte în Pădurea

·

Sesizare la Garda de Mediu Cluj în legătură cu drumul răsărit peste noapte în Pădurea

Hoia
➔

Hoia
Solicitare informare din partea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Cluj despre DJ109
➔
· Solicitare informare din partea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Cluj despre DJ763
➔
· Solicitare informare din partea Companiei de Apă Someș SA referitor la Canalizare
menajeră în satul Câmpenești, Comuna Apahida
➔
· Solicitare informare din partea Companiei de Apă Someș SA referitor la drenarea aferentă
cartierului Hășdății din Gherla
➔

·
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Solicitare informare din partea Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al
Județului Cluj despre situația tuturor Drumurilor Județene
➔
·
Solicitare informare din partea Salvamont Cluj despre marcaje si trasee turistice
deteriorate în zona Cheile Turzii/ Cheile Borzeștiului
·

➔

4.

AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN

Audiențe
·
·
·

În Decembrie 2020 echipa Consilierilor Județeni USR Cluj au inaugurat un Birou virtual de
audiențe pentru cetățenii județului Cluj.
Am participat la Audiență mixtă organizată la Huedin împreună cu d/na Deputat Oana
Murariu
Am participat la audiențele organizate cu cetățenii din comunele și satele aferente:
○ Sânmărtin, Târgușor, Sâmboieni, Cutca, Ceaba
○ Mărișel
○ Baciu, Popești, Mera, Rădaia, Corușu, Săliștea Nouă, Suceagu
○ Băișoara, Muntele Băișorii, Frăsinet
○ Jucu, Gădălin
○ Cojocna, Cara
○ Florești
○ Săndulești, Copăceni
○ Gherla, Hășdate, Silivaș

Vizite de lucru in teren
·

Sesiuni de informare la:
o AgroTransilvania
o Tetarom
o Compania de Apă Someș SA
o Biroul Arhitectului Șef al Județului Cluj
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Proiect despre câmpul de deșeuri ilegale din amonte de Barajul Someșului din Florești
“STOP Deșeuri ilegale în Cluj”: https://fb.watch/8UPbFjjeue/

Campania de Vaccinare :
În perioada Iunie/ August 2021 USR Cluj a desfășurat o campanie de sensibilizare a populației din
mediul rural la pericolul Covid19. Medici alături de consilieri și parlamentari clujeni am dus din
poartă în poartă “muncă de lămurire” despre importanța și beneficiile vaccinării și am informat
despre medicii de familie abilitați sü vaccineze, respectiv centrele de vaccinare cele mai accesibile
locuitorilor din:
Negreni, Sânmărtin, Dej, Turda, Gherla, Săndulești, Baciu

Evenimente festive:
o “De Rusalii la Negreni”, eveniment organizat de Centrul Județean pentru
Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Cluj
o “Pasagerul cu numărul 1.000.000” Aeroportul Avram Iancu, Cluj

5.

APARIȚII ÎN PRESĂ

Octombrie 2020
➔
Status-quo în fruntea CJ Cluj și a Primăriei Cluj-Napoca și în ce privește vicepreședinții și
viceprimarii - Transilvania Reporter

Újraválasztották Vákár Istvánt a megyei tanács alelnökének - Tartalom megjelenítő
(szabadsag.ro)
➔

Februarie 2021
USR Cluj: CV-urile celor din Consiliile de Administrație ale spitalelor lipsesc. Alin Tișe:
Fosta MISS este o victimă - Cluj24.ro
➔

Martie 2021
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➔

Tișe, despre alocările pentru comunele din județ: „Dacă alocarea era strict politică, trebuia

ca 95% din bani să meargă către primarii PNL” | Ziar de Cluj

Aprilie 2021
➔
Bugetul județului Cluj a fost aprobat. Consilierii USR Plus, puși la colț: „Au propuneri care
dau bine la public, dar fără susținere legală ” | Ziar de Cluj

Membrii USR PLUS propun modificări la bugetul Clujului: „Să trecem de la o atitudine
reactivă, la una pro-activă” (monitorulcj.ro)
➔

Mai 2021
➔

Ziua de Cluj | Probleme pe drumurile județene din Cluj. Tișe: „Noi stăm cu banii în cont, iar

constructorii dau faliment” (zcj.ro)

Iunie 2021
➔

Ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a fost la Cluj-Napoca - Clujul Politic

Iulie 2021
➔

EXCLUSIV/ Agenția care nu există. Ipocrizia numită Ariile Naturale Protejate... din Cluj -

Cluj24.ro

August 2021
Au deplâns calitatea lucrărilor de pe drumurile județene și cer un mecanism pentru
corectarea erorilor înainte de recepție | www.actualdecluj.ro
➔

Constructorii de drumuri din Cluj fură din calitatea lucrării. Alin Tișe: Este o problemă
națională, voi discuta la Guvern - Cluj24.ro
➔

Octombrie 2021
Șantier pe dealul Hoia. Consilier județean: "Este deja al patrulea șantier ilegal" - media9
:media9
➔

Rechinii imobiliari sapă LINIȘTIȚI la marginea pădurii Hoia. Cu tot scandalul se fac
blocurile cu 10 niveluri și 700 de locuințe - Ştiri de Cluj (stiridecluj.ro)
➔

