
Stadiul proiectelor majore de infrastructură 

Nr, Nume proiect Stadiul proiectului Termen de realizare 

1 Reabilitare zona Piaţa Blaga (Piaţa Lucian Blaga 

şi străzile: Republicii (primul tronson), Napoca, 

Petru Maior, Emil Isac) 

Finalizat în teren, recepţionat. Proiect finalizat în teren. 

2 Modernizare zona străzilor Tipografiei (sector 1) - 

Ferdinand şi străzi adiacente (scuar CEC, Emile 

Zola, Sextil Puşcariu) 

Finalizat în teren, recepţionat, dat în 

folosinţă. 

Lucrare finalizată. 

3 Modernizare strada Moş Ion Roată În faza de execuţie lucrări. 

Stadiu lucrări: peste 80% 

Termen de realizare: 15 octombrie 2021.  

(prelungit din cauza întreruperilor de 

iarnă) 

4 Parking Haşdeu Stadiu lucrări: 100%, recepţionat, 

proceduri pentru darea în folosinţă în 

derulare. 

Termen de realizare: 14 decembrie 

2020. După această dată se aplică 

penalizări conform contractului. 

5 Primăverii nr. 20 Finalizat în teren, recepţionat, dat în 

folosinţă. 

Dat în folosinţă - 381 locuri de parcare 

pentru maşini; plus 40 locuri pentru 

biciclete în incintă inchisă. 

6 Mogoșoaia nr. 7-9 Finalizat în teren, recepţionat, dat în 

folosinţă. 

Dat în folosinţă - 294 locuri de parcare 

pentru maşini; 23 de locuri 

motociclete/mopede; 46 de locuri pentru 

biciclete în incintă închisă şi 17 locuri 

pe rastel fix. 

7 Primăverii nr. 8 Finalizat în teren, recepţionat, dat în 

folosinţă. 

Dat în folosinţă - 267 locuri de parcare 

pentru maşini; 18 locuri 

motociclete/mopede; 52 de locuri pentru 

biciclete în incintă inchisă. 

8 Supraetajarea şi extinderea Liceului teologic Finalizat în teren, recepţionat, dat în Lucrare finalizată. 



Maranatha folosinţă. 

9 Modernizare, extindere şi reabilitare termică 

pentru Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” 

În faza de execuţie lucrări. 

Stadiu lucrări: 86% 

Termen de realizare: 24 octombrie 2021 

10 Modernizare, extindere şi reabilitare termică 

pentru Colegiul Tehnic „Ana Aslan” 

În faza de execuţie lucrări. 

Stadiu lucrări: 86% 

Termen de realizare: 2 octombrie 2021 

11 Sala de Sport de la Colegiul Naţional „Gheorghe 

Şincai” 

Finalizată, recepţionată, dată în folosinţă. Lucrare finalizată. 

12 Extindere corp de clădire Şcoala Gimnazială 

„Iuliu Haţieganu” 

În faza de execuţie lucrări. 

Stadiu lucrări: 40%. 

Durata de execuţie: 18 luni de la ordinul 

de începere. Ordin de începere a 

lucrărilor dat la 9 februarie 2021.  

13 Modernizare şi extindere grădiniţa „Căsuţa 

Poveştilor” 

Au început lucrările (5% realizat), dar au 

fost suspendate - suntem în proces. Un 

vecin a cerut în instanţă suspendarea şi 

anularea PUD şi AC. La 2 decembrie 

2020, instanţa a dispus suspendarea PUD 

şi AC.  

Termen execuție lucrări - 9 luni. 

14 Bloc de locuinţe sociale pe str. Ghimeşului Stadiu lucrări: 100%, recepţionat, 

proceduri pentru darea în folosinţă în 

derulare. 

Constructorul a depăşit termenele, se 

aplică penalităţi conform contractului. 

15 Parcul Tineretului - Pădurea Clujenilor - B-dul 

Muncii f.n. (21,3 ha) 

În faza de execuţie lucrări.  

Stadiu lucrări: 75% realizat în teren. 

Termen de execuţie lucrări: 30 

noiembrie 2021. 

16 Reabilitare Parcul Feroviarilor (5,3 ha) În faza de achiziţie publică pentru execuţie 

lucrări. 

Termen execuţie lucrări: 22 luni. 

17 Reabilitare Parcul Armătura (3,2 ha) Contract semnat. Ordinul de începere 

transmis la 19 iulie. 

Durata de execuție a lucrărilor: 18 luni. 

18 Baza sportivă şi de agrement „La Terenuri” (4,2 

ha) 

În faza de execuţie lucrări.  

Stadiu lucrări: 45% 

Termen de realizare: 10 octombrie 2021  

19 Extindere Skatepark Rozelor Finalizată, recepţionat, dat în folosinţă. Termen de realizare: 2 septembrie 2021. 



20 Modernizare parcul I.L. Caragiale Contract semnat. În faza de proiectare. S-a 

dat ordinul de începere pentru proiectare 

cu data de 7 iunie. 

Durata de realizare - 4 luni proiectare şi 

respectiv 14 luni execuţie lucrări. 

21 Reabilitarea Turnului Pompierilor În faza de execuţie lucrări.  

Stadiu lucrări: 87%.  

Contract reziliat. Urmează să facem 

evaluarea lucrărilor rămase de executat. 

22 Pod nou peste Someş str. Oaşului - Răsăritului A fost obţinută autorizaţia de construire. 

Ordin de începere lucrări la 6 septembrie. 

Termen de realizare lucrări: 20 de luni. 

 


