Subsemnatul, FLOREA Ionuț, 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:

RAPORT

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

ROLURI ASUMATE
ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN
APARIȚII ÎN PRESĂ
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FLOREA Ionuț
Consilier județean CLUJ
0742-354242 ionut@ionutflorea.ro

1.

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

➔
Comisia de buget-finanțe
➔
Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la
întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj

2.

ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
de Consiliu județean sau comisii de specialitate

➔
➔
➔
➔

Număr ședințe consiliu județean la care am participat/organizate: 19/19
Număr amendamente propuse/aprobate în ședințele CJC: 18/2
Număr intervenții avute în plenul consiliului județean: 96
Număr ședințe comisii de specialitate la care am participat/organizate: 18/18

Interpelări/cerere de informații în cadrul ședințelor:
10.2020 - Am luat cuvântul cu propunerea de respingere a creșterii tarifului pentru
➔
parcarea din incinta Aeroportului Avram Iancu, parcare gestionată 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 argumentat de ce nu se
impune creșterea tarifului de parcare având în vedere perioada economică dificilă precum și
lipsa investițiilor în modernizarea parcării. Propunerea a fost respinsă.
➔
01.2021 - Am luat cuvântul pentru a propune câteva îmbunătățiri la procesele de achiziții
de către companiile din subordine.
➔
01.2021 - Am luat cuvântul pentru a propune trimiterea unei echipe de control pentru a
vedea dacă listele pentru vaccinare COVID în etapa 2 întocmite de către unitățile din subordinea
CJ conțin doar persoanele care aveau acest drept
➔
03.2021 - Am luat cuvântul și am cerut lămuriri cu privire la momentul în care își va începe
activitatea Comisia cu atribuții de selecție, negociere indicatori și evaluare a administratorilor de
la întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Cluj
➔
03.2021 - Am luat cuvântul și am atras atenția cu privire la slaba execuție a bugetului
județean pe partea de dezvoltare în anul 2020. Am recomandat ca bugetul pe 2021 să fie întocmit
pe estimări mai realiste.
➔
03.2021 - Am luat cuvântul cu privire la Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Judeţean Cluj nr. 149/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiţii „Pavilion Spital de Boli Psihice Cronice Borşa”la imobilul situat în comuna Borșa,
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localitatea Borşa, str. Principală nr. 258. Am cerut lămuriri referitoare la întârzierea nejustificată a
proiectului și la creșterea cu 15% a costurilor de implementare.
➔
06.2021 - Am luat cuvântul cu privire la Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru asigurarea serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în situații de
pericol pentru care s-a emis un ordin de plasare în adăpost, precum și a unor măsuri necesare pentru
punerea acestuia în executare. Am cerut să organizăm o întâlnire cu asociațiile clujene de protecție
a animalelor, la care să participe colegii din aparatul administrativ care vor gestiona acest
serviciu. În cadrul întâlnirii am propus să se discute, printre altele, exemple de bune practici,
astfel încât serviciul public să fie la un nivel cât mai înalt. Din păcate această întâlnire încă nu a
avut loc.
➔
06.2021 - Am luat cuvântul și am cerut lămuriri cu privire la Proiectul de hotărâre privind
evaluarea administratorilor societății Univers T S.A. în anul 2020. Am atras atenția că, potrivit
calculelor noastre, gradul de realizare al obiectivelor administratorilor nu a fost atins 100% și în
consecință nu ar trebui acordate bonusurile aferente îndeplinirii obiectivelor. Observațiile au fost
ignorate.
➔
07.2021 - Am luat cuvântul cu privire la Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat
special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Centrul Agro Transilvania
Cluj S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar. Am tras din nou atenția cu privire la
necesitatea unui proces de selecție riguros/stabil/clar cu privire la numirile în cadrul C.A. la
întreprinderile din subordinea CJC. Nu știu cum era înainte de mandatul actualului consiliu
județean, dar de când suntem noi, aproape la fiecare ședință votăm câte o prelungire de 2-4 luni
pe aceste poziții și oamenii propuși încep să se repete. Am menționat că aceste numiri seamănă
în acest moment cu un fel de rotație a cadrelor pe posturi.
➔
07.2021 - Am luat cuvântul și am atras atenția cu privire la faptul că pe traseul de transport
intrajudețean Turda - Feleacu - Cluj-Napoca, firma care operează acest traseu a mărit tarifele cu
40% în 6 luni. Am arătat că o astfel de majorare este ilegală și am cerut verificări pe toate traseele
de transport intrajudețean.

2.1.

Amendamente depuse

➔
04.2021 - Amendament la Proiect de hotărâre privind aprobarea
bugetului general propriu al judeţului Cluj pe anul 2021. Am solicitat
includerea în buget a unei sume de 60.000 LEI pentru înființarea și
funcționarea Serviciului Promovare Investiții și dezvoltare economică.
Amendamentul a fost respins.

➔
05.2021 - 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.
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➔
09.2021 - Amendament la Proiect de
hotărâre
privind
aprobarea
Studiului
de
oportunitate, a modalității de atribuire a Serviciului
public de transport județean de persoane prin curse
regulate și a documentației de atribuire a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului public
de transport județean de persoane prin curse
regulate, în Judeţul Cluj. Am propus înființarea unei
noi
rute
de
transport
intrajudețean:
Cluj-Napoca-Ciurila - Petrestii de Jos/Cheile
Turzii. Acest amendament a venit din inițiativa lui
Vasi Hîrdo - membru USRPLUS). Amendamentul
a fost respins

➔
09.2021 - Amendament la Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a
modalității de atribuire a Serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate și a
documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport
județean de persoane prin curse regulate, în Judeţul Cluj. Am propus un amendament menit să
crească gradul de informare al călătorilor pe rutele de transport intrajudețean. Amendamentul a
venit din inițiativa doamnei Ana-Maria Hopîrtean - membru USRPLUS. Amendamentul a fost
respins.

3.

INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
formulate în scris

➔
10.2020 - 11.2020 - Am solicitat informații cu privire la componența consiliilor de
administrație a întreprinderilor aflate sub autoritatea CJ Cluj și la modul cum se fac propuneri și
numiri pe aceste poziții
➔
12.2020 - Am solicitat informații cu privire la activitatea Comisiei cu atribuții de selecție,
negociere indicatori și evaluare a administratorilor de la întreprinderilor publice aflate sub autoritatea
Consiliului Județean Cluj
➔
01.2021 - Am solicitat informații cu privire la modul în care a fost selectat auditorul pentru
societatea Agro Transilvania
➔
06.2021 - Am solicitat informații cu privire la modul în care Consiliul Județean își
îndeplinește obligațiile ce rezultă din Ordonanța de urgență 175/2020 pentru completarea unor acte
normative cu incidenţă în protecţia animalelor, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice
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4.

AUDIENȚE
TEREN

ȘI

ACTIVITATE

ÎN

➔
Audiențe: am participat la mai multe
audiențe atât fizic cât și on-line în care am
discutat probleme ale locuitorilor din județ.

➔
În cele 12 luni de mandat am efectuat
deplasări în: Municipiul Dej, Municipiul Gherla,
Municipiul Turda, Comuna Jucu, Comuna Florești,
Comuna Baciu, Comuna Mica, Comuna Sanmartin,
comuna Vad.

➔
Am participat la întâlniri și discuții cu
managerii companiilor aflate sub autoritatea
Consiliului Județean: Compania de apă Someș SA,
Tetarom SA, Agro Transilvania SA.

➔
Am participat la mai multe întâlniri cu
angajați ai aparatului de specialitate din cadrul
CJ unde am abordat diverse subiecte de interes
județean.
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5.

APARIȚII ÎN PRESĂ

➔
În loc să le rezilieze contractul dubios, Tișe le-a aprobat prietenilor de la Goto Parking
solicitarea de majorare a tarifelor pentru parcarea din Aeroport. Absolut nicio justificare privind
necesitatea noilor tarife - Știre disponibilă aici
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