Subsemnatul, Ovidiu NISTOR, 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 - octombrie 2021

ROLURI ASUMATE
ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
În cadrul ședințelor de consiliu
Către Consiliul Județean Cluj
Către Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj
Către municipiile Turda, Gherla, Câmpia Turzii și Dej și către orașul Huedin:
AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN
Audiențe
Activitate în teren
ALTELE
EMISIUNI
APARIȚII ÎN PRESĂ
TRAININGURI LA CARE AM PARTICIPAT

ROLURI ASUMATE
● Liderul grupului de consilieri USR PLUS
● Secretarul Comisiei de Urbanism și Amenajarea Teritoriului
● Membru în Comisia Juridică și de Administrație

ACTIVITATE ÎN CADRUL ȘEDINȚELOR
●
●
●
●
●

Număr ședințe consiliu județean la care am participat/organizate: 19/19
Număr amendamente propuse/aprobate în ședințele CJC: 17/1
Număr intervenții avute în plenul consiliului județean: 137
Număr ședințe comisie de specialitate principală la care am participat/organizate: 15/15
Număr ședințe comisie de specialitate secundară la care am participat/organizate: 21/21

INTERPELĂRI ȘI CERERI DE INFORMAȚII
În cadrul ședințelor de consiliu
●

Am solicitat publicarea raportului privind stadiul de implementare al proiectului SMID
(Sistem de Management Integrat al Deșeurilor) la finalul anului 2020 - ce activități au
fost implementate, ce investiții au fost finalizate conform graficului de implementare,
ce întârzieri și dificultăți au fost întâmpinate în implementarea proiectului, conform
planificării, care sunt cauzele și măsurile adoptate și care este planul de activități și
calendarul pentru anul 2021.
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●

●
●

Am solicitat interzicerea navigației cu ambarcațiuni ce utilizează combustibili precum
biodiesel, bioetanol și alți combustibili care sunt utilizați pentru ardere în motoare
termice și limitarea vitezei de deplasare pe lacurile Tarnița și Fântânele.
Am solicitat supravegherea lacurilor Tarnița și Fântânele cu drona aflată în patrimoniul
județului și gestiunea Consiliului Județean.
Amendament la buget: suspendarea obligațiilor de plată a chiriei/redevenței pentru
spațiile aflate în proprietatea județului Cluj cu destinația de cabinete medicale.

Către Consiliul Județean Cluj
●

●

●
●
●
●
●

●
●

●
●
●

Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 29/17.08.2010 încheiat între Judeţul Cluj
-Consiliul Judeţean Cluj- şi S.C. UTI PARKING & HOTEL MANAGEMENT S.R.L., împreună
cu toate actele adiționale.
Listele cu reprezentanții Consiliului Județean Cluj în consiliile de administraţie ale
unităţilor de învăţământ special aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj și
reprezentanții în consiliile de administraţie/administrative ale instituţiilor de cultură
care sunt organizate şi funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, așa cum
au fost aceștia votați în ședința ordinară din 26.11.2020 și CV-urile acestora.
Decizia nr. 147/1994 - zonele protejate de interes județean.
Decizia nr. 67/1995 - regulament general pentru zonele protejate de interes județean.
HCJ nr. 70/1999 - plan urbanistic de zonă protejată.
Propuneri pentru regulamentele de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele.
Lista cu imobilele aflate în proprietatea județului Cluj, situate pe întreg teritoriul
județului Cluj, imobile care cuprind spaţii în care se desfăşoară activităţi în domenii de
interes public general şi/sau comunitar şi social, precum spitale, policlinici, dispensare,
sanatorii, centre de recuperare, cămine de bătrâni, creşe, grădiniţe, şcoli, licee, bănci şi
instituţii bancare, sedii ale instituţiilor publice, birouri, săli de spectacole, muzee,
biblioteci, săli de sport, complexe comerciale, unităţi de alimentaţie publică, hoteluri,
moteluri, precum şi altele asemenea.
Amendament la buget: suspendarea obligațiilor de plată a chiriei/redevenței pentru
spațiile aflate în proprietatea județului Cluj cu destinația de cabinete medicale.
Cerere pentru a verifica dacă, în urma lucrărilor de reabilitare, Castel Bánffy şi
parcul-monument din localitatea Răscruci, comuna Bonţida, va fi adaptat nevoilor
individuale ale persoanelor cu dizabilități, asigurând accesul lor neîngrădit, autonom, în
condiții de confort și siguranță în exploatare la toate spațiile și serviciile oferite
publicului, în condiții de egalitate cu ceilalți membri ai societății.
Regulamentul de organizare și funcționare a Cluj Arena.
Sesizare - activități de organizare șantier pentru construirea unui imobil fără afișarea
panoului cu informații de identificare a investiției.
Solicitare de informații - numărul de controale realizate în ultimii 5 ani privind modul de
construire în anumite zone indicate, dacă au fost aplicate sancțiuni privind respectarea
regimului autorizării executării lucrărilor de construcții și comunicarea rezultatului
constatărilor și a măsurilor dispuse.
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Către Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj
●

●

Cerere de informații privind tipul de sistem de alungare a păsărilor utilizat de aeroport,
dacă au existat sincope în funcționarea acestuia și măsurile avute în vedere pentru
evitarea potențialelor incidente.
Cerere de informații pentru a afla
- motivul pentru care nu a fost utilizat un ambulift pentru debarcarea pasagerilor cu
mobilitate redusă într-o situație anume, respectiv măsurile care vor fi dispuse
pentru evitarea acestei situații în viitor,
- persoanele responsabile pentru furnizarea de asistență persoanelor cu mobilitate
redusă în cadrul aeroportului,
- standardele de calitate privind asistența persoanelor cu mobilitate redusă, stabilite
de aeroport în conformitate cu art. 9 din Regulamentul CE nr. 1107/2006 al
Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind drepturile
persoanelor cu handicap și ale persoanelor cu mobilitate redusă pe durata călătoriei
pe calea aerului,
- procedura de urmat în cadrul aeroportului pentru formularea plângerilor (raportul
PIR) cu privire la scaunele rulante sau alte echipamente de mobilitate și dispozitive
de asistență pierdute sau deteriorate în timpul manipulării la aeroport sau în timpul
transportului la bordul aeronavei, cu indicarea inclusiv a termenului și locației exacte
în care poate fi formulată o astfel de plângere,
- cursurile de formare și perfecționare în domeniul egalității și al înțelegerii
necesităților persoanelor cu handicap la care a participat întregul personal al
aeroportului care interacționează direct cu publicul călător, în concordanță cu art. 11
din Regulamentul CE nr. 1107/2006, cu indicarea perioadei în care au avut loc aceste
cursuri, personalul care a participat și persoanele care au organizat cursurile.

Către municipiile Turda, Gherla, Câmpia Turzii și Dej și către orașul Huedin:
●

Lista cu imobilele aflate în proprietatea UAT-urilor respective și care cuprind spaţii în
care se desfăşoară activităţi în domenii de interes public general şi/sau comunitar şi
social, precum spitale, policlinici, dispensare, sanatorii, centre de recuperare, cămine de
bătrâni, creşe, grădiniţe, şcoli, licee, bănci şi instituţii bancare, sedii ale instituţiilor
publice, birouri, săli de spectacole, muzee, biblioteci, săli de sport, complexe comerciale,
unităţi de alimentaţie publică, hoteluri, moteluri, precum şi altele asemenea.

AUDIENȚE ȘI ACTIVITATE ÎN TEREN
Audiențe
Alături de colegii mei am realizat un birou online pentru audiențe. Cetățenii au avut astfel
ocazia de a ne sesiza anumite probleme sau de a ne adresa anumite cereri pe care ulterior
le-am preluat și le-am abordat. În urma completării formularului de audiență, am
contactat telefonic cetățenii, iar în unele cazuri am organizat întâlniri pe Zoom.
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Activitate în teren
●
●
●

●

●
●
●
●

Vizite de lucru: Gherla, Dej, Huedin, Cojocna.
Întâlnire cu locuitorii cartierului Someșeni, alături de Adriana Cristian, consilier local în
Cluj-Napoca.
Întâlnire cu directorul Aeroportului Internațional “Avram Iancu” Cluj,, cu directorul
Romatsa Cluj și cu reprezentanții companiilor aeriene, alături de deputatul Viorel
Băltărețu, pentru a stabili o strategie de reducere a numărului de decolări spre oraș în
intervalul orar 23-07.
Vizită la turnul de control Romatsa din incinta Aeroportului Internațional “Avram Iancu”
Cluj pentru a înțelege și perspectiva controlorilor de trafic aerian în ceea ce privește
reducerea numărului de decolări peste oraș pe timpul nopții.
Întâlnire cu proiectanții centurii metropolitane TR35 pentru a vedea și înțelege
proiectul în detaliu.
Am participat la evenimentul organizat de Aeroportul Internațional “Avram Iancu” Cluj
cu prilejul sărbătoririi pasagerului cu numărul 1.000.000 în anul 2021.
Vizită de lucru la Pata Rât, alături de europarlamentarul Nicu Ștefănuță.
Am participat la întâlniri de lucru cu miniștri, deputați, senatori și europarlamentari.

ALTELE
●
●

●

●

●
●
●

Am reprezentat grupul consilierilor județeni USR PLUS în relația cu celelalte partide și
cu executivul Consiliului Județean.
Am negociat locurile în comisiile de specialitate. Suntem 5 consilieri în 6 dintre cele 7
comisii. Avem un președinte de comisie, Elena Muscă la Comisia pentru Turism, Mediu
și Agricultură și doi secretari de comisie: Mihai Iepure la Comisia de Sănătate și
Protecție Socială, iar subsemnatul la Comisia de Urbanism și Amenajarea Teritoriului.
Am constituit un grup de lucru pentru promovarea intereselor persoanelor cu
dizabilități, format din reprezentanți ai acestora, ai ONG-urilor din domeniu și membri și
consilieri USR PLUS din județ.
Am promovat dezbaterile și consultările publice privind proiectul de hotărâre pentru
reglementarea navigației pe lacurile Tarnița și Fântânele, am preluat recomandările,
sugestiile și opiniile societății civile, ale ONG-urilor, ale proprietarilor din zonă și ale
experților din domeniu și le-am prezentat și susținut în dezbateri și consultări, în
comisia de specialitate, în plenul Consiliului Județean și la consultarea organizată de
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii. O parte dintre acestea au fost admise și fac
acum parte din regulamentele de navigație.
Am organizat o întâlnire între arhitectul șef al județului și consilierii locali USR PLUS din
județ.
Sunt membru în grupul de lucru pentru sprijinirea și promovarea turismului din județul
Cluj.
În perioada iulie – octombrie am avut în practică trei studenți, cărora le-am prezentat
structura și modul de desfășurare a activității Consiliului Județean Cluj și am analizat
împreună proiectele de hotărâri. Am organizat și o vizită la Consiliul Județean, unde am
avut o discuție cu secretarul general al județului și directorul Direcției Juridice a
Consiliului Județean Cluj.
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●
●
●
●

Am publicat proiectele de hotărâri cu documentația aferentă, astfel încât cetățenii
interesați să aibă acces la ele.
Am ținut legătura și am oferit suport juridic și administrativ consilierilor locali USR
PLUS din județ.
Am participat la grupul de lucru privind propunerile de modificare a codului
administrativ.
Am organizat și am ținut traininguri pentru consilierii USR PLUS din județul Cluj.

EMISIUNI
●
●

Servus, Cluj! – am discutat despre proiectul privind regulamentele de navigație pe
lacurile Tarnița și Fântânele
Napoca Live – Emisiunea România 4.0, unde am vorbit despre implicarea tinerilor în
politică, emisiune transmisă și la Radio Napoca FM 102.2 FM

APARIȚII ÎN PRESĂ
https://media9.ro/control-cu-drone-pe-lacurile-tarnita-si-fantanele/
https://media9.ro/cum-protejam-apa-din-care-beau-clujenii-usr-plus-cerem-interzicerea-tuturor-m
otoarelor-termice-pe-tarnita/
https://media9.ro/un-consilier-judetean-acuza-consiliul-judetean-un-eveniment-organizat-pentru-a
-se-bifa-o-obligatie-legala/
http://www.monitorulcj.ro/actualitate/91447-drone-barci-si-cabine-fixe-pentru-supravegherea-lacuri
lor-tarnita-si-belis-fantanele
https://media9.ro/regulament-politic-pentru-lacul-tarnita-tise-a-refuzat-sa-impuna-o-viteza-maxim
a-pentru-ambarcatiuni/
https://actualdecluj.ro/judetul-poate-face-din-nou-lacurile-tarnita-si-belis-navigabile-civicii-din-clujau-cerut-un-plan-si-o-viziune-pentru-aceste-lacuri-nu-doar-un-regulament-sec-de-navigatie/
https://www.clujlive.ro/2021/07/08/usr-plus-ordinul-de-ministru-privind-navigatia-pe-tarnita-forma-a
probata-de-minister-include-prevederi-pe-care-tise-le-a-refuzat-in-sedinta-de-consiliu/
https://actualdecluj.ro/regulamentul-de-navigatie-pe-lacurile-tarnita-si-fantanele-belis-a-fost-adopt
at-consilierii-judeteni-usr-plus-au-fost-trimisi-la-ministrul-lor-sa-le-aprobe-amendamentele-la-regu
lament-desi-ceilalti-c/
http://www.monitorulcj.ro/politica-administratie/89028-noile-regulamente-de-navigatie-pe-lacuriletarnita-si-fantanele-aprobate-de-cj-cluj-dupa-o-ora-de-dezbateri-cu-ironii-si-luari-la-misto
https://www.clujlive.ro/2021/07/08/exclusiv-alin-tise-le-raspunde-celor-de-la-usr-plus-nu-vreau-sa-po
litizam-subiectul-acesta-mergem-in-instanta/
https://turdanews.net/discutii-in-contradictoriu-in-consiliul-judetean-cluj-pe-tema-inghetarii-salariil
or-bugetarilor/
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TRAININGURI LA CARE AM PARTICIPAT
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Analiza bugetului local
Instrumente juridice utile consilierului
Comunicare pentru consilieri
Introducere în urbanism
Contestarea hotărârilor de consiliu - care sunt pașii și procedurile de urmat pentru
atacarea unei HCL/HCJ
Bugetele locale I: cum le înțelegem și cum lucrăm cu ele
Bugetele locale II: cum le alcătuim și cum promovăm proiecte pentru comunitate
Achiziții publice
Limitele liberei exprimări și ale declarațiilor politice
Asigurarea transparenței la nivelul consiliului local. Regulamentul consiliului
Cum se scrie un proiect de hotărâre de Consiliu Local
Drepturile consilierilor și ariile de competență ale consiliului
Răspunderea aleșilor locali
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