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Salut,
îți mulțumesc că ți-ai alocat
timp să arunci o privire peste
acest raport. Bănuiesc că ești o
persoană implicată în viața
civică și/sau publică și te felicit
pentru asta. Clujul are nevoie de
oameni ca tine pentru a se
transforma în cel mai atractiv și
mai performant oraș din
România.

Primele 7 luni de mandat în Consiliul Local Cluj-Napoca
le-am dedicat, în mare parte, preluării responsabilităților
specifice poziției de consilier local, dialogului cu cetățenii și
implicare în rezolvarea problemelor lor.



Raportul îl poți parcurge în mai puțin de 5 minute și
cuprinde următoarele secțiuni:
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Dacă citești raportul și consideri că am omis ceva de
interes pentru tine, sunt deschis la sugestii și recomandări, fie
prin telefon, 0740 642 407, fie prin email la
maior.valentin@gmail.com.

mailto:maior.valentin@gmail.com


I. Roluri asumate

● Membru în comisiile de specialitate:
○ Comisia pentru sănătate, muncă, protecție socială ordine

publică
○ Comisia pentru sport, tineret, mediu și turism

● Membru în Consiliile de Administrație a următoarelor școli:
○ Colegiul de Muzică “Sigismund Toduță”
○ Liceul “Mihai Eminescu”
○ Colegiul Național “Emil Racoviță”
○ Liceul teoretic “Onisifor Ghibu”
○ Liceul greco-catolic “Inochentie Micu”

II. Activitate în Plenul ședințelor Consiliului Local
În perioada 22.02.2021 - 30.09.202 am participat la toate cele 9  ședințe de
Consiliu Local:

● 22 februarie - 63 proiecte de hotărâri
● 24 martie  - 47 proiecte de hotărâri
● 21 aprilie - 53 proiecte de hotărâri
● 26 mai - 54 proiecte de hotărâri
● 16 iunie - 34 proiecte de hotărâri
● 22 iunie - 4 proiecte de hotărâri
● 14 iulie - 272 proiecte de hotărâri
● 4 august - 50 proiecte de hotărâri
● 2 septembrie - 56 proiecte de hotărâri

https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/comisii-de-specialitate/#9715a32d64ccc339f
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/comisii-de-specialitate/#9715a32d64ccc339f
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-din-22-februarie-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-din-24-martie-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-din-21-aprilie-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-din-26-mai-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-ordinara-din-16-iunie-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-extraordinara-din-22-iunie-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-din-14-iulie-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-din-4-august-2021/
https://primariaclujnapoca.ro/consiliu-local/sedinte-de-consiliu/sedinta-din-2-septembrie-2021/


III. Activitate în cadrul Comisiilor de Specialitate
În perioada 22.02.2021 - 30.09.202 am participat la următoarele ședințe de
lucru ale comisiilor de specialitate:

● 19 aprilie - Comisia VII
● 20 aprilie - Comisia V
● 14 iunie - Comisia V
● 13 iulie - Comisia V
● 13 iulie - Comisia VII
● 30 august - Comisia V

IV. Activitate în cadrul Consiliilor de Administrație
În perioada 22.02.2021 - 30.09.202 am participat la următoarele ședințe de
lucru ale comisiilor de specialitate:

● CA Sigismund Toduță
● CA Emil Racovita

V. Activitate în teren

● Vizită cartier Gheorgheni unde am discutat cu cetățenii și am
consemnat reclamațiile în vederea comunicării lor către echipa
administrativă. Ex: un arbore aflat în preajma firelor de înaltă
tensiune care necesita urgent toaletare

ÎNAINTE DUPĂ



● Vizită cartier Mănăștur unde am discutat cu cetățenii și am
consemnat reclamațiile locatarilor în vederea comunicării lor către
echipa administrativă:

ÎNAINTE DUPĂ

Urmează sa revin pentru a
evalua situația după

intervenția echipelor de
toaletare a spațiilor verzi

● Vizită strada Ștefan Cicio-Pop, ca urmare a unor mesaje venite din
partea unui cetățean care locuiește în zonă.

ÎNAINTE DUPĂ



În urma discuțiilor cu cei din zonă
am identificat faptul că strada a fost

parțial cedată către Administrația
Publică, profilul acesteia

nerespectând însă normele de
lățime pentru asfaltare din cauza

unor construcții private care reduc
lățimea acesteia în anumite porțiuni.

Este necesar ca întregul segment să
fie cedat și să se intervină pentru
uniformizarea porțiunii de drum

înainte de a se interveni cu
asfaltarea.

● Vizită la Colegiul de Muzică Sigismund Toduță la invitația Doamnei
Directoare și a colegilor din consiliul de administrație. Am constatat
probleme de degradare avansată la terenul de sport, gardul care
împrejmuiește terenul de sport, zonele verzi, precum și necesitatea
unor spații mai generoase în sălile de pregătire și repetiții.

VI. Dezbateri, audiențe, comunicare
● Am răspuns invitației unui post de TV online având 2 prezențe în

cadrul emisiunii: “De vorbă cu Lucian Danciu”: VIDEO 1 și VIDEO 2

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=153348413466923
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=523039452081535


● Jurnal de Consilier - în format video,  cu peste 2500 de vizionări până
în prezent, accesibil pe pagina:
https://www.facebook.com/Valentin.Maior.Official/

● Audiențe
○ Andrei C. - a dorit să se intereseze referitor la planurile de

asfaltare a Străzii Viilor din Dâmbul Rotund. Aparent profilul
străzii, îngust pe alocuri datorită construcțiilor haotice, face ca
respectivul segment de drum să nu se încadreze în normele
urbanistice care să permită intervenția administrației publice
pentru asfaltare, cu atât mai mult cu cât anumite segmente
de drum se află încă în proprietate privată.

https://www.facebook.com/Valentin.Maior.Official/


○ Adrian V. - caz personal ce ține de o construcție privată.

○ Rares L. - întrebări referitoare la procesul de colectare selectivă
a deșeurilor

○ Cristi B. - a dorit să semnaleze faptul că în zona unde
locuiește, gradul avansat de degradare al panourilor de
baschet din curtea Liceului Blaga, Gheorgheni, crează foarte
mare zgomot și perturbă somnul copiilor mici.

○ Gina L. - caz personal ce ține de o casă din zona Andrei
Muresanu, în care se află o locuință socială în grad avansat de
degradare.

● Comunicare electronică:
○ Cazul Dl. M. Ionut-Robert, solicită locuință socială, dar nu se

încadrează în cadrul legal
○ Diana P., Health Observatory, pe tema mesei rotunde în jurul

subiectului “Prevenirea infecției HIV – o prioritate pentru
autoritățile locale”

● Participarea la ședințe online ale Consiliul Civic Local pe subiecte ce
țin de urbanism și a vedea care este punctul de vedere al
specialiștilor din societatea civilă.

● Sunt activ pe canale online (grupul de Facebook: Clujul Civic),
răspunzând la mesaje și preluând subiecte de interes public în
vederea raportării lor către colegii din administrație pentru
identificarea de soluții. Ex: cazul referitor la rampele pentru persoane
cu dizabilități din cartierul Mănăștur.

Ești un erou dacă ai ajuns până aici…👏

M-aș bucura să te cunosc.

Cu respect,
Valentin Maior
Consilier Local, Partidul Național Liberal
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Subsemnatul Maior Valentin, consilier din partea Partidului Național Liberal, validat
prin HCL 31/2021, prin ocuparea poziției vacante survenită ca retragere a domnului Radu
Marin Moisin, în conformitate cu art. 225 alin (2) din OUG 57/2019 privind Codul Administrativ,
prezint următorul Raport de activitate în Consiliul Local pentru perioada 22.02.2021 -
30.09.2021.
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