Subsemnata, MUSCĂ Elena, 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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RAPORT

DE ACTIVITATE
pentru primul an de mandat,
octombrie 2020 - octombrie 2021

ROLURI ASUMATE
ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
Proiecte de hotărâri de consiliu
Amendamente depuse și aprobate
Inițiative implementate

INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN
APARIȚII ÎN PRESĂ

MUSCĂ Elena
Consilier județean CLUJ
0743-133068 elena.musca.ro@gmail.com

1.

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

➔
Comisia de turism, mediu și agricultură- președinte
➔
Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanţă şi drepturile omului
din cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică- membru

2.

ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
de Consiliu județean sau comisii de specialitate

➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Participare la ședințele Consiliului Județean (organizate/prezenta): 19/19
Amendamente propuse/aprobate în ședințele CJ Cluj: 15/1
Intervenții avute în plenul Consiliului Județean: 50
Participare la ședințele Comisiei de specialitate 7 (organizate/conduse): 14/14
Participare la ședințele Comisiei de specialitate 2 (organizate/ prezenta): 17/7
Prezenta la sedintele Autorității Teritoriale de Ordine Publica (organizate/prezenta): 7/7
Prezenta la ședințele Comisiei 3 a Autorității Teritoriale de Ordine Publica: 7/7
Proiecte de hotărâri analizate și votate: 215

2.1.

Proiecte de hotărâri de consiliu

➔

Înființarea de plantații rutiere de-a lungul drumurile judetene.

Am pregătit împreună cu o echipă de specialiști și de oameni pasionați de mediul înconjurător
Referatul de aprobare și Proiectul de hotărâre privind privind aprobarea cheltuielilor necesare
pentru înființarea de plantații rutiere de-a lungul drumurile judetene (link proiect și referat
aprobare) (link comunicare)
➔

Programul de ajutor și educație pentru mame.

Am pregătit împreună cu colegele mele Adriana Cristian și Mihaela Nia proiectul de hotărâre de
Consiliu Local privind implementarea unui program local de ajutor pentru tinerele mame, bazat
pe educație și colaborare între diferite instituții locale și ONG-uri active în domeniu.

2.2.

Amendamente depuse și aprobate

➔
Amendament la Proiectul de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la principalele
produse agricole pe baza cărora vor fi stabilite veniturile din arendă în anul 2021 (ședința CJC din
22.12.2020)

➔
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)
➔
Amendament privind includerea în Proiectul Bugetului General Propriu al Judeţului Cluj pe
anul 2021 a sumelor necesare realizării Planului de menținere a calității aerului pentru perioada
2022- 2027, în condițiile în care Planul de menținere a calității aerului pentru perioada
2017-2022 nu a fost adoptat iar Consiliul Județean are obligația legală de a adopta astfel de
planuri cu o perioada de implementare de maximum 5 ani de zile. (Ședința Comisie 2,

2.3.

Inițiative implementate

➔
Inițiativa Hoia - arie naturală protejată
➔
Stagiarii consilierilor judeţeni. În cadrul proiectului inițiat de USR PLUS Tineret, am
organizat sesiuni de informare și lucru cu 2 studenți facilitând transferul de cunoștințe de bază
privind organizarea și funcționarea Consiliului Județean, atribuțiile și instrumentele de lucru ale
consilierului județean, structura unui proiect de hotărâre și documentele anexă.

3.

INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII

➔
●

●

➔

Agricultură
Cerere de informații nr.1/13.11.2020 adresată SC Agro Transilvania Cluj SA cu privire la:
Regulamentul de organizare și funcționare a pieței agroalimentare din cadrul Centrul Agro
Transilvania Cluj SA; destinația, investitorul și beneficiarii construcției în curs de realizare
în incinta pieței.
Cerere privind fundamentarea care stă la baza modificării anuale a prețurilor la produsele
agricole și solicitare de publicare spre consultarea publică a acesteia de către Direcția
pentru Agricultură Județeană Cluj (ședința CJC din 22.12.2020)

Mediu

Ape
Interpelare adresată Compania de Apă Someș SA- de clarificare a informațiilor vehiculate
în spațiul public privind operațiunea de deversare în râul Someș a apelor uzate de la Stația
de Epurare Someșeni în perioada 7 - 18 decembrie 2020
Cerere de informații privind calitatea apei în lacurile Tarnita și Fântânele (CI NR. 6
/25.01.2021 adresată CAS SA)
Cerere informații privind contractul de execuție, documentația tehnică și calendarul de
execuție a Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din
Regiunea Turda- Câmpia Turzii, lot 2 - extindere și reabilitare sisteme de alimentare cu
apă și sisteme de canalizare menajeră în comunele Ciurila, Petreștii de Jos și Săndulești (CI
26/09.08.2021 adresată Companiei de Apă Arieș)
Aer

Cerere informații privind gradul de realizare a măsurilor cuprinse în planul de menținere a
calității aerului (CI NR. 8/ 02.02.2021 adresată CJ Cluj)
Cerere privind includerea în bugetul județului, la rectificare, fondurilor necesare realizării
Planului de menținere a calității aerului pentru perioada 2022- 2027 pentru că am
constatat că ultimul plan pe care ar fi trebuit să îl implementăm, respectiv 2017-2022, nu a
mai fost adoptat și nici implementat, a rămas doar la un nivel de propunere în 2018 și este
obligație legală în acest sens ca Consiliul Județean să realizeze planul de măsuri pentru o
perioada de maxim 5 ani de zile. (ședința CJ Cluj din 22 aprilie 2021)
Păduri
Sesizare privind drumul amenajat în pădurea Hoia ( Sesizare nr 1 /15.03.2021 adresată
Gărzii Naționale de Mediu Cluj, Comisariatul Judetean Cluj)
Cerere informații privind drumul amenajat în pădurea Hoia (CI NR. 9 /17.03.2021 adresată
CJ Cluj)
Cerere informații privind drumul amenajate prin pădurea Hoia ( cerere nr 10 /17.03.2021
adresată CJ Cluj- DADPP)
Cerere informații privind emiterea actelor care au dus la modificarea cărții funciare nr.
338756 Cluj-Napoca, cu nr. Cadastral 12204) (CI 20./21.05.2021 adresată RNP- Romsilva,
DS Cluj)
Cerere informații privind fondul forestier, ținte și acțiunile de împădurire din județul Cluj
(CI 54/06.09.2021 adresată RNP- Romsilva, DS Cluj)
Cerere privind includerea bugetul județului, la rectificare, a sumele necesare pentru a
continua activitățile de plantare a arborilor, începute în 2020 pentru extinderea Parcului
Etnografic Romulus Vuia. ((ședința CJ Cluj din 22 aprilie 2021)
Cerere proiect Decizie etapa de încadrare și motivele care o fundamentează pentru
proiectul Revitalizarea Parcului Etnografic Național „Romulus Vuia”- Pădurea Hoia

● Deșeuri
Cerere de informații cu privire la Procedura de transfer al deșeurilor de la platforma RADP
Cluj la Celula1-CMID și calendarul stabilit pentru mutarea deșeurilor de la platforma RADP
Cluj în cadrul Celulei 1- CMID ( adresată APM Cluj)
Aducerea la cunoștința consilierilor a cererii societății civile de a aduce la aceeași masă
actorii interesați în vederea identificării celor mai potrivite măsuri pentru mutarea
deșeurilor la noul depozit ecologic (adresată Consiliului Județean Cluj în cadrul ședinței
din 28 ianuarie)
Cerere informații privind autorizațiile de funcționare ale RADP și Salprest, respectiv
privitoare la măsurători privind toxicitatea deseurilor depozitate la RADP și Salprest
(Rapoarte de monitorizare) (CI adresată APM Cluj)
Cerere privind alocarea din bugetul județului, la rectificare, a sumele necesare pentru
realizarea măsurilor propuse la nivelul Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor
pentru 2019 -2025 privind realizarea de campanii eficiente de conștientizare și informare
a populației cu privire la gestionarea conformă deșeurilor și schimbarea obiceiurilor de
consum (ședința CJ Cluj din 22 aprilie 2021)

Solicitare grafic actualizat de implementare a proiectului Sistemul de Management
Integrat al Deșeurilor Cluj (Ședința CJ Cluj)
Cerere informații privind colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor provenite din
construcții și demolări, în speță sticla float (CI 58/08.10.2021 adresată Primăriei și CL Cluj
Napoca, ADI Eco-Metropolitan, Rosal Cluj și Companiei de Salubritate Brantner Veres SA

➔

Administrație Publică
Cerere privind publicarea adreselor de email ale consilierilor judeteni USR PLUS pe site-ul
Consiliului Judetean pentru a facilita accesul cetătenilor la aleșii locali (CI 3/05.01.2021
adresata
CJ
Cluj)
https://www.facebook.com/Elena.Musca.USRPLUS/posts/1112323209220840
Cerere informații privind durata mandate, structura, competența Adunării Generale a
Actionarilor (AGA) din fiecare entitate subordonată Consiliului Județean Cluj, durata
mandate (CI NR. 4/19.01.2021 adresată CJ Cluj)
Cerere informații privind inventarul bunurilor din domeniul public al al județului Clujlista terenurilor ( CI 55/06.09.2021 adresată CJ Cluj DADPP)

➔

Buget și investiții
Cerere privind propunerile de proiecte și a graficul de implementare al proiectelor cu
finanțare europeană nerambursabilă având ca beneficiar Consiliul Judetean Cluj
Cerere privind actualizarea informațiilor privind stadiul actual al proiectelor publicate pe
site-ul Consiliului Județean, secțiunea `Programele prioritare ale Consiliului Județean Cluj`

➔

Autoritatea teritorială de Ordine Publică
Adresa înaintată, împreună cu membrii ATOP Cluj, Ministerului Afacerilor InterneDirecția Regim Permise de conducere și Înmatriculare, privind propunerile de măsuri care
pot veni în sprijinul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și
Înmatriculare a Vehiculelor Cluj (SPCRPCIV Cluj). Adresa a fost realizată cu consultarea
SPCRPCIV Cluj, în contextul sesizărilor primite de la cetățeni cu privire la timpul foarte
mare de așteptare pentru programare la examinarea pe teren pentru obținerea permisului
de conducere (Adresa nr Nr. 28713/36/05.08.2021 )

4.
➔

AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN
Audiente

În contextul măsurilor de protectie și distanțare ca urmare a pandemiei de Covid-19, în ianuarie
2020, am lansat împreună cu consilierii USR PLUS Ovidiu Nistor, Adela Dehenes, Mihai Iepure și
Ionuț Florea un birou on-line pentru audiențe și consultări cu cetățenii. Înscrierile pentru
audiențe online se pot face la https://forms.gle/YJx9gzPJc5jgU8UJ8
Cererile și sesizările primite de la cetățeni au vizat:
Accesul producătorilor locali în piețele locale;

Racordarea la utilități, apă- canal, gaze și electricitate
Poluarea apelor ca urmare a sistemelor de canalizare neconforme
Ridicarea neconformă a deșeurilor colectate selectiv de către operatorul de salubritate
Colectarea selectivă neconformă a deșeurilor
Colectarea selectivă și valorificarea deșeurilor provenite de la demolări
Proiecte de extindere a rețelei de apă în localitățile din mediul rural
Starea drumurilor, calitatea lucrărilor și întârzieri al graficului de implementare
Accesul motorizate și regulamentele de navigatie pe lacurile Tarnita și Fântânele

➔

Vizite pe teren

Documentare pe teren în localitățile Baciu, Florești, Aghireșu, Stația de transfer deșeuri din
Huedin, Cojocna, Aiton, Ceanu Mare, Săndulești, Ciurila
Vizită pe teren la stația de transfer deșeuri din Huedin împreună cu colegii mei Cătălin Sălăgean și
Daniel Kloyber
Vizita pe teren în Hoia, împreună cu europarlamentarul USR PLUS, Vlad Gheorghe, pentru a
explora sinergiile ce pot fi generate pentru o mai bună protecție și administrare a arealului
natural de aici, prin colaborarea autorităților locale, a celor europene și a societății civile
Vizite de lucru la Tetarom SA, Agro Transilvania SA., Compania de Apă Arieş SA, Agenția pentru
Protecția Mediului Cluj
Întâlniri de informare și consultare cu personalul de specialitate din cadrul CJ: Direcția de
Dezvoltare şi Investiţii, Direcția Generală de Buget, Finanțe și Resurse, Direcția Urbanism și
Amenajarea Teritoriului.
Intalnire si discutii cu secretarul de stat al Ministerului Agriculturii si Dezvoltării Rurale, George
Catean

5.
6.

APARIȚII ÎN PRESĂ
depunere proiect de hotărâre de Consiliu Județean

https://media9.ro/proiect-depus-la-consiliul-judetean-perdele-de-arbori-pe-sase-drumurijudetene/
https://cluj-am.ro/2021/03/09/elena-musca-consilier-judetean-usr-plus-cluj-proiect-pilotpentru-cresterea-suprafetei-impadurite-in-cluj/
https://cluj24.ro/plantatii-rutiere-pe-175-km-la-propunerea-usr-plus-cluj-50670.html
https://ziare.com/cluj-napoca/stiri-actualitate/proiect-pilot-pentru-plantatii-pe-marginea-d
rumurilor-din-cluj-8404416
https://editiaverde.ro/proiect-pilot-care-presupune-plantarea-copacilor-pe-17-kilometri-de
-drumuri-din-judetul-cluj/

https://www.efainlacluj.ro/propunere-plantare-de-arbori-de-a-lungul-a-6-drumuri-judeten
e-din-cluj/
https://green-report.ro/plantare-copaci-drum-cluj/

7.

Interpelare CAS SA privind deversările de la stația de epurare Someșeni

http://www.monitorulcj.ro/politica-administratie/87455-directorul-companiei-de-apa-some
s-luat-la-intrebari-cu-privire-la-deversari-de-consilierii-judeteni
https://actualdecluj.ro/directorul-companiei-de-apa-somes-sustine-ca-deversarile-apelormenajere-din-canalizarea-orasului-direct-in-somes-pentru-efectuarea-lucrarilor-de-intreti
nere-a-canalului-colector-nu-au-avut-nici-un-im/
http://www.monitorulcj.ro/politica-administratie/87455-directorul-companiei-de-apa-some
s-luat-la-intrebari-cu-privire-la-deversari-de-consilierii-judeteni
https://presshub.ro/directorul-companiei-de-apa-somes-luat-la-intrebari-cu-privire-la-de
versari-de-consilierii-judeteni-182062/
8.

Ape poluate

https://cluj24.ro/un-consilier-judetean-din-cluj-a-filmat-si-fotografiat-somesul-poluat-cu
-deseuri-chiar-langa-cladirea-aba-somes-tisa-78233.html
9.

Drum pădurea Hoia

https://www.stiridecluj.ro/social/usr-plus-cluj-spune-nu-drumului-prin-padurea-hoia
https://actualdecluj.ro/presedintele-consiliului-judetean-cluj-despre-cazul-dezvoltarilor-imob
iliare-din-floresti-de-la-liziera-padurii-padurile-in-romania-se-fura-si-pe-drumuri-de-pa
mant-ce-daca-are-cineva-afa/
https://cluj24.ro/usr-cluj-fostul-primar-al-florestiului-a-eliberat-100-de-autorizatii-de-cons
tructie-in-septembrie-2020-cum-e-la-hoia-52695.html

10.

Altele

Am promovat informațiile privind proiectele de hotărâri cu caracter normativ: dezbaterile și
consultările publice privind proiectul de hotărâre pentru reglementarea navigației pe lacurile
Tarnița și Fântânele (link, link, link , link ), Proiectul bugetului general al Județului Cluj (link 2),
Taxe si tarife pentru anul fiscal 2021

