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PROIECTE ESENŢIALE

Sunt LIVIU ALEXA şi candidez la
Primăria Cluj-Napoca.

Nu am făcut niciodată afaceri cu statul.

Am salvat de la distrugere
Policlinica fără Plată,
Candidez Pentru Cluj,
nu pentru PNL sau PSD.
În ultimii 25 de ani, aceste partide nu au
făcut altceva decât să ne mintă şi să fure
din banii Primăriei. A venit momentul să
ne luăm oraşul înapoi. Să votăm la
Primărie şi în Consiliul oameni ca noi,
nu politicieni de meserie.
Sunt jurnalist și om de afaceri.
De 17 ani scriu despre corupţia politicienilor
care au pus mâna pe oraş. Provin dintr-o
familie modestă cu doi părinţi deosebiţi,
crescuţi la Casa de Copii, care mi-au sădit
de mic respectul faţă de cei lipsiţi de
apărare, curajul de a spune lucrurilor pe
nume şi iubirea pentru carte.
Am pornit de jos. Am întemeiat afaceri şi
am creat locuri de muncă pentru clujeni.

am strâns donaţii şi am cumpărat o
ambulanţă care este azi folosită de
Institutul de Oncologie, am scos din
faliment echipa de baschet feminin a
Universităţii Cluj.

Datorez totul Clujului. Iar acum vreau să
dau Oraşului ce e al Oraşului: Respect şi
Dezvoltare.
Vă chem să îmi fiţi parteneri Pentru Cluj:
pentru locuri de muncă mai bine
plătite
pentru străzi şi trotuare asfaltate
pentru servicii medicale demne
de un oraş european
pentru şcoli şi grădiniţe renovate,
pentru un oraş verde şi curat, care
nu mai este sufocat de maşini.

Am alături de mine o echipă de consilieri
locali compusă din oameni care nu au
făcut niciodată politică.
Oameni cinstiţi şi competenţi, care au
realizări extraordinare.

Împreună, începem astăzi o campanie
Pentru Cluj. Nu pentru partide. Pentru
oamenii obişnuiţi, ca mine şi ca tine, cei
care trăim şi muncim şi iubim Clujul.
Dacă vrei să vii alături de noi, aştept
mesajul tău la numerele de telefon
0720 63 00 00 şi la adresa de email
primar@pentrucluj.ro.
Dacă vrei să afli mai multe informaţii
despre proiectele noastre pentru Cluj,
te invit să citeşti www.pentrucluj.ro
şi pagina de Facebook
www.facebook.com/alexaliviudorualin

Te aştept alături de mine!

CITEŞTE
GÂNDEŞT şi
E!

TRANSPORTUL
PUBLIC

GRATUIT
pentru Toţi Clujenii

LIVIU ALEXA
RUPE BILETUL!

Cluj - Napoca

Oraş Deschis

Cine suntem
cu bune şi cu rele

1.600.000

Conform recensământului efectuat
în 2011, populaţia municipiului
Cluj-Napoca se ridică la

324.576
DE LOCUITORI
Cluj-Napoca e un oraş bogat. Bugetul
pe 2015 este de 1.181.270.000 lei
adică peste

263.000.000
de euro

de euro

80.000

Previziunile arată că acest
număr nu va scădea sub
70 000 în următorii 8 ani.

Atât cheltuie Primăria anual în
vederea acordării subvenţiei pe
mijloacele de transport în comun
studenţilor posesori ai unuia dintre
cele patru carduri: StudCard, ISIC
Student, Euro<26 Student şi
OMNIPASS.
Aceste organizaţii-căpuşă - Studcard
şi Omnipass - sunt nişte escrocherii
cu ştaif prin care nişte “băieţi
deştepţi” îşi trag bani serioşi de pe
spatele studenţilor “vânzându-le” o
gratuitate deja existentă.

57.000

8.000.000
de euro

10.000

Cluj-Napoca este un pol strategic
pentru industria IT.
Peste

11.000
de clujeni sunt angrenaţi în această
industrie solidă, de mare perspectivă

În total,

100.000

Chiar dacă este al doilea oraş că
mărime, după Bucureşti, Clujul ocupă
abia locul 5 în ceea ce priveşte
nivelul de trăi (sursă: Institutul
Naţional de Statistică), însă este cotat
ca unul dintre cele mai scumpe oraşe
din ţară.

110.000

Deşi puţine, locurile de parcare din
centru sunt în mod cert ieftine şi mai
ales neexploatate, din incompetenţa
Poliţiei Locale. Este şi motivul pentru
care găsim sute de maşini parcate în
timpul zilei pe trotuare, spaţii verzi,
pe spaţiul urban.

Cluj-Napoca nu are o strategie de
stimulare a turismului, NU suntem în
stare ca oraş să aducem anual nici
măcar 85 000 de turişti străini în
vizită la noi.

Cum punem
în aplicare proiectul?
Prin decizia Consiliului Local al
oraşului, reprezentat de cei pe care
NOI i-am ales.

CTP va avea voie să negocieze cu
marii angajatori sau marile companii
ale Clujului (ex. Polus, Iulius,
Emerson) linii “sponsorizate” pentru
a stimula mediul local economic.

Ce rezolvăm
dacă dăm
GRATUIT
transportul
public pentru
toţi clujenii?

FOARTE IMPORTANT:

Creşte presiunea pe
implementarea
sistemului de bike
sharing şi, în general,
pe educarea publicului
pentru folosirea
bicicletelor ca mijloc
alternativ de transport.

Avem bani pentru
transport gratuit
către TOŢI ?

Aşa cum spuneam, Cluj-Napoca este un oraş bogat, cu
peste 1,1 miliarde lei buget, dar ai cărui bani sunt
gestionaţi prost. Cifra de afaceri medie a CTP este de
aproximativ 23 milioane de euro/an, dar bugetul real de
funcţionare este puţin mai scăzut, spre 20 de milioane
de euro. Cam 7,6 % din bugetul oraşului.

!

Citeşte
atent ca
să înţelegi!

20.000.000
DE EURO NECESARI

Din această suma, 8-10 milioane de euro anual

SUNT DEJA SUBVENŢIONATE

10.000.000
DE EURO

Practic, dragi clujeni, noi am făcut
deja jumătate din drumul spre
gratuitatea totală. Haideţi să facem şi
cealaltă jumătate!

ÎNCĂ

10.000.000
DE EURO DE “FĂCUT ROST”

8.000.000
DE EURO

Ne mai trebuie
2 milioane de euro.

1.250.000
DE EURO

Restul de un milion de euro
necesari completării totale a
bugetului se poate completa din
serviciile de publicitate pe care CTP
le poate presta pentru agenţii
economici. Numai din vânzarea cu
10 euro pe zi a expunerii de
reclamă pe trolee sau autobuze, se
pot obţine venituri anuale de
750.000 de euro din cele peste
200 de autobuze, trolee şi tramvaie
ce există în parcul auto.

750.000
DE EURO

Obiecţii
Cum le trecem?
“E o măsură
populistă”.

Unii dintre noi vor avea obiecţii. Şi temeri. Să le trecem în revistă:

“Bogaţii nu vor renunţa
la maşini”.

Proiect de

TRANSPARENŢĂ
COMUNICAŢIONALĂ

între Primărie
şi Presa Locală
pentru o mai
Bună Imagine
a Clujului

Timp de 12 ani de zile, Primăria Cluj-Napoca, prin primarii Emil Boc, Sorin Apostu
şi Radu Moisin, nu a găsit nicio modalitate corectă şi eficace de informare
a cetăţenilor prin intemediul presei asupra proiectelor şi investiţiilor pe care
le efectuează.

Acţionând adeseori că un duşman al
presei, Primăria a încercat orice altă
alternativă de a comunica cu publicul
aruncând sute de mii de lei pe nişte idei
făcute pe genunchi:
• a creat un ziar al primăriei, Jurnalul
Municipal, fără niciun fel de strategie
editorială şi care a ajuns încă de la primul
număr o platformă de osanale adresate
lui Emil Boc. Absenţa oricărei constistente
editoriale a făcut că publicul să nu fie
interesat de produs. Şi cetăţenii aveau
dreptate: nimeni nu e interesat de bla-blauri şi de ode închinate primarului
• a organizat o licitaţie de "publicitate" cu
un caiet de sarcini conţinând condiţii
stupide, primitive, cu bani care nu au
ajuns niciodată la presă, cu o strategie de
implementare în stil "varză" ce a constat
în "împingerea" de machete de Paşti şi
Crăciun, de comunicate inspide, de
informaţii care nu interesau pe nimeni

Primarul Emil Boc nu a iubit niciodată
presa, Moisin mai deloc, iar Apostu a
purtat relaţii civilizate cu ea.
Şi niciunul dintre aceşti primari nu a
considerat presa clujeană un
partener.

Cheltuieli Transparente
Presă Demnă
Oraş Promovat Corect
Proiectul meu de cetăţean ce
candidează independent în 2016 la
Consiliul Local îşi propune să repare acest
lucru. Este un Proiect de Transparenţă
Comunicaţională între Primărie şi Presă
Locală care îşi propune să ducă la o mai
bună imagine a Clujului.

Sunt jurnalist şi ştiu cât de mult mă
frustrează atitudinea îngâmfată a
administraţiei locale conduse de Boc
care refuză să fie transparenţă, care
ascunde date cu caracter public şi
care consideră că presă e un duşman,
fără să înţeleagă caracterul
constructiv al unei critici.
De aceea, atunci când voi ajunge
independent în Consiliul Local Cluj, voi
propune o schimbare de optică, voi milita
pentru schimbarea actualelor "metode"
de comunicare ale Primăriei. Suntem în
2015, nu se poate să mai creadă cineva
sănătos la minte că o comunicare a
proiectelor de administraţie locală se face
prin fluturaşi şi machete de Crăciun cu
brăduţi şi globulete.

Proiectul de Transparenţă
Comunicaţională între Primărie şi
Presă Locală pentru o mai Bună
Imagine a Clujului este parte dintrun proiect mai amplu cu care îmi
propun să candidez indepedent la
Consiliul Local, pe care îl voi anunţă
în curând şi care are o componentă
însemnată de bune practici pe care
administraţia locală ar trebuie să şi
le asume.
Nu vreau să mă scot în evidenţă, dar
astfel de proiecte ar trebui să fie
puse pe răboj de orice clujean care
îşi doreşte să lucreze în Consiliul
Local. De 25 de ani, clujenii aleg liste
de partid cu nume pe care nu le
cunosc, nişte politruci vin la uşile lor
şi le cer votul cu o luna înainte de
alegeri. Şi o fac fără să aibă un
proiect măcar. Adeseori, aceşti
consilieri locali nici nu mai dau prin
cartiere, se duc şi dorm în Consiliul
Local bine mersi. Ne trezim cu
blocuri între case, cu cheltuieli
enorme făcute pe proiecte prosteşti,
ne trezim că nu avem parcări sau
creşe ori grădiniţe.

De aceea, mi-am propus să fac această muncă înainte cu un an de
alegeri. Să o fac cinstit, transparent, să va arăt că am idei
consistente, că aduc soluţii la probleme importante, că ştiu să
muncesc fără să aştept ceva în schimb.
Rămâne la aprecierea dumneavoastră dacă veţi dori să mă susţineţi că
independent sau dacă veţi continuă să alegeţi anonimi leneşi care să îşi bată
joc de votul primit.
Primul meu proiect, de Transport Public Gratuit pentru Toţi Cetăţenii, a avut
un succes foarte mare. Chiar dacă pare mai tehnic, următorul proiect pe care
vi-l propun este la fel de important prin implicaţiile sale, fiindcă îşi propune să
sistematizeze felul în care Primăria trebuie să privească comunicarea
proiectelor sale către clujeni, investitorii principali ai bugetului.

Standarde Clare
Eficienţă Garantată

Primăria, ca orice altă entitate
administrativă sau comercială, este un
brand, care are nevoie de comunicare
profesionistă. Gestionar al banilor
clujenilor, Primăria are nevoie nu de
o imagine perfectă în presă, ci de
o imagine corectă.
De aceea, propun ca Primăria să
stabilească nişte standarde clare în
momentul în care doreşte să aloce bani
de publicitate a proiectelor şi activităţii
Primăriei.Propun prin acest proiect
încheierea de contracte de publicitate cu
toate entităţile media relevante din acest
oraş, dar să fie contracte semnate în
condiţii clare şi cu un plan editorial solid
care să vizeze exclusiv informarea
cetăţenilor, problemele instituţiei,
comunicarea investiţiilor care se fac
pentru dezvoltarea oraşului, programe de
cultură civică reală, cheltuielile făcute de
municipalitate, toate licitaţiile oraşului cu
stadiul lor.
În ultimii zece ani, s-au cheltuit sute de mii
de euro din buget pe aceste activităţi, dar
fără nicio noimă şi, mai rău, fără niciun
rezultat.
Voi solicita Primăriei şi Consiliului Local să
semneze câte un contract de achiziţie
directă a acestor servicii în suma de 2500
euro pe luna cu oricare entitate media

locală, dar nu mai mult de 30 000 de
euro pe an, fie că e vorba de online, ziar
tipărit sau radio, cu condiţia că fiecare
entitate media locală să îndeplinească
anumite condiţii care să facă eficientă
această cheltuială.
Când spun eficientă, apăs şi mai tare pe
taste, fiindcă bani se cheltuie cu duiumul
de către primărie pe acest segment, dar
proiectele Primăriei nu sunt mediatizate
în presa locală, deoarece, căpuşate de
agenţii de media, ziarele online şi tipărite
sau radiourile nu primesc niciun ban.
Acest proiect înseamnă în primul rând un
parteneriat corect şi transparent între
presă şi Primărie. Ştiu că am avut şi eu
puncte de vedere diferite faţă de cele ale
colegilor mei de breaslă, dar acolo, în
Consiliul Local, voi fi apărătorul
transparenţei şi susţinătorul total al
nevoii de respect faţă de presă locală
pe care Primăria nu-l manifestă de
peste zece ani de zile.
Acesta nu este un proiect de mituire a
presei, ci aşează în mod transparent
relaţia dintre administraţie şi media
pe un făgaş productiv.
Aceşti bani pe care îi propun în proiect
vor face că presa clujeană relevantă să
fie mai puţin expusă crizei, vor consolida

locurile de muncă vulnerabile ale
jurnaliştilor. Dar alocaţi corect şi
transparent, pe standarde, aceşti bani vor
însemna pentru Cluj-Napoca o
comunicare profesionistă a investiţiilor
oraşului, vor aduce plus valoare la
imaginea de ansamblu a Clujului.
Mită e ceea ce se întâmplă acum, fiindcă
unele publicaţii sunt "sponsorizate"
discret de firmele de casă ale primăriei. Şi
asta e o realitate tristă, care se ascunde
sub preşulet.

Dar cum ar fi ca forţa de expunere a
presei să fie folosită corect, pentru
informarea cetăţenilor, iar Primăria
să acorde respect tuturor
jurnaliştilor?
Cum ar fi ca Primăria să înţeleagă
că are nevoie de presă şi să îşi
plătească un plan de comunicare în
toate media relevante, înţelegând că
poate să fie şi criticată? Ar fi o stare
de normalitate.

Fără Poveşti
Pe Cifre

1. Pentru publicaţiile online, portaluri
cu componentă locală (justiţie,
cultură, lifestyle, etc):
- să fie entităţi comerciale înregistrate la
Registrul Comerţului Cluj
- trafic mediu lunar de minim 50 000 de
unici, DAR cu încă un filtru: aceşti unici
trebuie să fie cu IP de Cluj şi să există
dovadă de trafic în acest sens
- arondarea la un sistem recunoscut de
măsurare a traficului SATI / Trafic.ro /
Google Analytics
- în afară de publicarea zilnică sau
săptămânală a activităţilor Primăriei sau
Consiliului Local, fiecare entitate media va
crea un proiect editorial special şi diferit
de al altor publicaţii vizând promovarea
Clujului din punct de vedere socioeconomic, turistic, etc. Expunerea şi
implementarea editorială va cădea
exclusiv în sarcina entităţii de media, dar
va avea un caracter săptămânal cel puţin.

Condiţiile de lucru vor fi însă aspre. Din punctul meu de vedere, şi presă locală
trebuie să facă eforturi de transparenţă, de marketing şi de trafic.
În proiectul meu, vor fi acceptate la contractare şi decontare lunară entităţile media
locale care vor respectă următoarele condiţii:

2. Pentru publicaţiile tipărite:
- să fie entităţi comerciale înregistrate la
Registrul Comerţului Cluj
- În cazul unui cotidian local, se vor
acceptă la plata facturi lunare de
decontare numai în cazul unui tiraj mediu
de 2200 exemplare pe zi.
- În cazul săptămânalelor, se vor acceptă
la plata facturi lunare de decontare numai
în cazul unui tiraj mediu de 3300
exemplare pe săptămâna
- dovezile la decontare vor fi constituite
din prezentarea la decontare a avizelor de
însoţire a mărfii, a facturilor lunare emise
de tipografie
- în afară de publicarea zilnică sau
săptămânală a activităţilor Primăriei sau
Consiliului Local, fiecare entitate media va
crea un proiect editorial special şi diferit
de al altor publicaţii vizând promovarea
Clujului din punct de vedere socioeconomic, turistic, etc. Expunerea şi
implementarea editorială va cădea
exclusiv în sarcina entităţii de media, dar
va avea un caracter săptămânal cel puţin.

3. Pentru radio, acceptarea la
contractare se va face doar pentru
deţinătorii de licenţe radio entităţi
comerciale înregistrate la Registrul
Comerţului Cluj care au program local mai
mare de 6 ore pe zi şi minim 6 buletine de
ştiri locale pe zi.
- în afară de comunicarea zilnică sau
săptămânală a activităţilor Primăriei sau
Consiliului Local, fiecare radio va crea un
proiect editorial special şi diferit de al
altor publicaţii vizând promovarea Clujului
din punct de vedere socio-economic,
turistic, etc. Expunerea şi implementarea
editorială va cădea exclusiv în sarcina
entităţii de media, dar va avea un caracter
săptămânal cel puţin.

Acest proiect îşi propune să
îmbunătăţească imaginea oraşului
nostru atât în ochii locuitorilor săi,
care vor fi mai bine şi mai corect
informaţi, cât şi în ochii investitorilor
şi turiştilor ce estimează Clujul ca
destinaţie.

Propunere de

ZOO PARC
Pentru copiii noştri
Pentru un Cluj
cu adevărat turistic

Cluj-Napoca este un oraş care stă foarte
rău la capitolul facilităţi destinate copiilor.
Avem nişte parcuri de joacă meschine, pe
stil comunist, avem zone
de plimbare puţine şi niciun parc tematic.
Pentru mulţi dintre copiii Clujului, locurile
de joacă din mall şi petrecerile aniversare
ale colegilor de grădiniţă sunt singură
bucurie de weekend.
Proiectul meu de cetăţean îşi propune să
privească mai atent spre generaţia actuală
de copii, care are nevoie de o abordare
modernă şi occidentală.
Copiii noştri au nevoie de aer liber şi de
proiecte educaţionale care să însemne
cu adevărat ceva. Destul stau în faţă
monitoarelor, televizoarelor sau tabletelor!

Clujul merită
un Zoo Parc
De ani de zile, primăria Clujului ignoră
rezolvarea unei probleme importante
pentru Cluj-Napoca, investiţia într-o
grădina zoologică, aşa cum ar merită un
oraş de calibrul nostru. Primarul Emil Boc
bagă zeci de milioane în asfalt, într-un
asfalt care crapă, în străzi care se umplu
apoi de gropi, şi nu are nicio deschidere
pentru generaţia care ne va calcă pe
urme.

Am eu soluţia perfectă prin care Clujul
poate avea mai mult decât o grădina
zoologică, un Zoo Parc. Propunerea mea
de cetăţean este că Primăria şi Consiliul
Local să devină acţionari prin intermediul
unui parteneriat public privat într-un
proiect minunat făcut de nişte oameni
inimoşi, la Salicea. Dacă voi ajunge
consilier local independent, voi propune
administraţiei locale că municipiul să între
acţionar în Zoo-Parcul “Moară de Vânt”.
Împreună, Primăria Cluj şi inimoşii
proprietari ai Zoo Parcului de la Salicea
pot să ducă acest proiect la alt nivel.

De ce e important
un Zoo Parc
pentru educaţia
copiilor noştri?

• prin gama largă de animale, asigură
copiilor o educaţie practică, pe lângă
teoria de la şcoală
• Zoo Parcul din Salicea pune accent
mare pe contactul copiilor cu animalul.
Programele de hrănire a animalelor de
către copii au un succes extraordinar.
Nu toţi părinţii îşi permit să crească
animale în apartament, aşa că acest
Zoo Parc constituie o soluţie perfectă
pentru îmbogăţirea experienţei de viaţă
a copiilor.
• copiii aflaţi în contact constant cu
animalele sunt mai sociabili, mai
încrezători în sine, mai lipsiţi de temeri.
Animalele asigura un suport emoţional
deosebit.
• interacţiunea cu animalele reprezintă o
metodă eficientă de redirectare a atenţiei
dinspre sine spre exterior. Copiii vor
deveni mai puţin egoişti când se vor
raporta la acţiunile şi emoţiile animalului.
• având grijă în mod direct de animale,
hrănindu-le, observându-le în mediul lor,
dar fără plase şi garduri, copiii vor
deprinde mai repede şi mai solid
abilităţile de îngrijire a propriei persoane,
dar şi a stimulării responsabilităţii faţă
de cei din jur

De ce

trebuie făcută asocierea?
Cluj-Napoca nu are altă opţiune în
următorii 5 ani pentru a identifica un
teren pentru o grădina zoologică
Dacă Primăria ar gândi să facă o
asemenea investiţie de la 0 ar costă
milioane şi mult timp pentru
implementare (autorizaţiile de mediu
se dau foarte greu)
Dacă Primăria ar vrea să facă un
Zoo Parc ar concura deja o investiţie
privată existenţa şi ar fi o abordare
greşită: acei oameni s-au validat deja
prin succesul pe care îl au ca
antreprenori ai unei afaceri reuşite

Actualii proprietari ai Zoo Parcului
de la Salicea nu au forţă necesară să
se dezvolte puternic, ci doar în limita
profitului şi pe baza investiţiilor
planificate. Având partener şi asociat
Primăria Cluj-Napoca, Zoo Parcul ar
putea, cu banii care s-ar alocă anual
de la buget, să îşi dezvolte facilităţile
oferite, dar şi să îmbunătăţească anual
parcul de animale prin aducerea
de exemplare din rase noi (zebre,
cămile, girafe, rinoceri)
Profiturile rezultate se împart în
funcţie de ponderea de acţiuni pe
care Primăria decide să o achiziţioneze.
Dar un lucru e clar: Primăria poate
face şi ea profit din această asociere,
lucru deloc neglijabil.

Impactul social al unei asemenea
investiţii este pentru municipalitate
unul imens. Sunt peste 100 de mii
de copii preşcolari şi elevi care, dacă
intră Primăria acţionar, vor putea
efectua vizite trimestriale cu şcoala
sau grădiniţa, beneficiind de tarife
reduse.
Impactul turistic este şi el însemnat.
Pentru orice turist străin, un Zoo Parc
inclus pe harta turistică a oraşului
înseamnă un punct “must see”.
Turismul clujean e şi aşa la pământ.
Cu un Zoo Parc inclus în oferta
oraşului, percepţia şi rezultatele
se îmbunătăţesc considerabil.

Cât costă
o intrare
a Primăriei
în acţionariat

Totul se negociază.
Primăria Cluj-Napoca trebuie să înveţe să se comporte antreprenorial.
Astăzi este doar o primărie ce cheltuie 250 de milioane de euro pe an.
Trebuie să începem să şi producem bani ca oraş. Iar asta e un exemplu excelent despre cum ar
trebui să privească pe viitor Primăria oportunităţile de business.
Un lucru important pentru că dumneavoastră să priviţi cu alţi ochi propunerea mea este
următorul anunţ pe care îl fac:
Proprietarii sunt de acord să se aşeze la masă negocierilor. Am discutat cu ei şi am obţinut
aprobarea lor de a comunica public că Primăria ar fi un partener binevenit în această
asociere.
Auditul va stabili care este valoarea companiei şi potenţialul ei de business. Dar suma care s-ar
plăti pentru intrarea în acţionariat poate fi condiţionată de cheltuirea ei că aport la capitalul social
şi folosită pentru dezvoltarea facilităţilor existente.
Pe baza unui proiect de business nou, Primăria poate să decidă alocarea din buget a unei sume
anuale pentru investiţii. Pentru acest Zoo Parc, 200 000 de euro anual ar face diferenţa. În maxim
5 ani, am putea concura cu brio că oferta grădina zoologică din Târgu-Mureş.
Nu se poate ca Primăria Cluj-Napoca, a celui mai mare oraş din România după Bucureşti, să nu
aibă un Zoo Parc!

Exact! Anul trecut, Primăria condusă
de Emil Boc a cheltuit

Investiţia anuală
în Zoo Parc
- cât “sparge”
Primăria
pe telefoane mobile
şi internet

535 000 de lei
pe servicii de telefonie mobilă, fixă
şi internet.
A cheltuit

180 000 de lei

Haideţi să băgăm bani şi în ceva ce
produce bani! Să băgăm bani în copiii
noştri şi în educarea lor!
Zoo Parcul ar costă anual implicarea
primăriei cu câteva sute de mii de lei
amărâţi care merg oricum pe papaetarie,
telefoane sau fursecuri!
Haideţi să îi cheltuim mai cu folos,
pe copiii noştri!

pentru fursecuri, apă şi sucuri.

Avem peste

A cheltuit

100 000 de copii

150 000 de lei

care, învăţând să iubească animalele, să le
hrănească, să le mângâie, vor creşte mai
buni la suflet şi mai fericiţi.

pentru combustibil.

Propunere pentru
tinerii noştri

VEZI
imagini cu
un vis REALIZABIL
pentru
Noul Cluj

Aţi mai văzut în 25 de ani vreun consilier local clujean
care să vină să va prezinte proiecte serioase, cu argumente,
din domenii variate, ÎNAINTE de a fi ales?
Va spun eu că nu.
Dar ar fi trebuit cu toţii
să facă asta. În schimb,
şi-au bătut joc de votul
dumneavoastră.
Din respect pentru acest vot am decis să
îmi prezint proiectele de candidat
INDEPENDENT la Consiliul Local în cel mai
public mod cu putinţă şi, cel mai
important, să le prezint din timp.
Ştiu, mai este un an până la alegeri, dar
ştiu că trebuie să muncesc serios pentru
a convinge 5000 de oameni să mă voteze.
Iar asta nu se realizează decât cu muncă.
Vă prezint astăzi un nou proiect, dedicat
generaţiei adolescenţilor şi tinerilor
clujeni, o generaţie la care eu ţin mult de
tot şi pe care am aparat-o cu toată forţă
în scandalul de la Şincai.
Tinerii Clujului sunt faini şi inteligenţi,
trebuie doar înţeleşi şi ascultaţi, trebuie
atraşi să se exprime prin orice fel.

Vă prezint astăzi un nou proiect de
cetăţean: CLUJ SKATE PARK. Un proiect
care îi va face pe tinerii noştri să stea
departe de droguri şi de alcool, un loc
care le va da imboldul de a face sport în
aer liber într-un stil "cool".
CLUJ SKATE PARK va fi un parc dedicat
copiilor, adolescenţilor şi tinerilor Clujului,
un parc modern unde să poată face
mişcare în aer liber dându-se pe
skateboard sau pe bicicletă. Îmi voi da
toată silinţa să implementez acest proiect
în cât mai multe cartiere ale Clujului. De
ce? Fiindcă e ieftin!
Cât costă o asemenea minunăţie?
Am lucrat la acest proiect cu o firma
celebra din Vestul europei, cu o mare
experienţă în domeniu. Este un proiect
lucrat că la carte ce nu are nevoie de
suprafeţe de teren enorme. Are nevoie de
o suprafaţă de sub 500 de metri pătraţi
de teren, lucru important fiindcă acest
detaliu ne permite să sperăm că-l putem
implementa în cât mai multe cartiere ale
Clujului.

Dar mai e ceva ce mă face să tresar de
bucurie. Potrivit firmei străine cu care am
lucrat la acest proiect (am plătit din banii
mei drepturile de prezentare şi opţiunea
pentru proiect), costurile realizării unui
asemenea parc dedicat iubitorilor de
skate şi biciclete nu sare de 500 000 de
lei. Adică exact cât a dat Primăria lui Boc
anul trecut unei firme de casă pentru
"întreţinerea" cişmelelor oraşului.
O cheltuiala foarte mică de
implementare, dar cu beneficii
enorme pentru tinerii noştri! Un
proiect complex, cu dificultate de
nivel mediu, accesibil tuturor.
În America, peste 13 milioane de cetăţeni
practică acest sport dinamic, incredibil de
benefic pentru sănătate. Ei au 2000 de
skateparcuri răspândite peste tot. Eu
visez să realizăm măcar unul.
De aceea, va propun să mă susţineţi că
independent la Consiliul Local, că să mă
duc să pun în practică aceste proiecte
pentru Noul Cluj.

În cazul de faţă, am ales un proiect
complex că şi abordare, dar mediu că şi
dificultate. Mi-am făcut temele cum
trebuie împreună cu firma de proiectare
străină şi care are experienţă cu sute de
asemenea parcuri care pot schimbă în
bine comunitatea clujeană.
Am ales că Cluj Skate Park să aibă
caracteristici provocatoare pentru orice
biker sau skater, dar să rămână în acelaşi
timp accesibil şi pentru începători.

Cluj Skate Park - benefic
pentru comunitate
Aceste parcuri tematice sunt locurile
perfecte pentru copiii şi tinerii care nu
sunt atraşi de sporturile "tradiţionale" de
echipa şi care aleg să se exprime sportiv

într-o manieră individuală şi atletică. Dar
sunt extarordinare şi pentru spectatori.
Fiindcă show-ul este mereu asigurat!
1. Un loc sigur în care copiii şi tinerii să se
"dea" cu skate-ul sau cu bicicletă, să facă
acrobaţii aeriene şi să îşi pună la încercare
curajul, forţă şi motricitatea. În loc să stea
în faţă calculatorului sau să fumeze în
stradă, face un sport pe care îl consideră
"cool".
2. Un loc supravegheat în care începătorii
să aibă şansă să îşi dezvolte aptitudinile.
Skateparcurile atrag admiratori şi curioşi
care pot să petreacă ore în şir privind
acrobaţiile protagoniştilor.
3. Skateparcurile sunt total "antidrog". Practicanţii de skateboard şi bike
nu iau droguri, căci le afectează grav
simţul echilibrului care este ingredientul
principal al acrobaţiilor lor. O statistică
recentă arată că majoritatea adicţiilor

grave precum alcoolul, fumatul şi
drogurile au la baza sentimentul de
plictiseală. Adolescenţii trebuie scoşi din
starea de plictiseală cu astfel de provocări
care să îi aducă înapoi la aer liber şi la
mişcare!
4. Un skateparc bine construit le oferă
tinerilor posibilitatea de a se exprimă
mai bine în peisajul urban, mai ales că
nu toţi tinerii din ziua de azi sunt ahtiaţi
după fotbal sau baschet sau alte jocuri de
echipă.
5. Skateboardingul şi BMX-ul sunt două
dintre sporturile cu cea mai mare creştere
în America şi Europa.

Clujul poate avea
cel mai mare skateparc
din Transilvania!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Flatbank 1.8m high
Hubba ledge 0.4m high
Step up gap
Flatbank 1 high
Roll in corner
Quarterpipe 1.2m high
Pyramid hip 0.9m high
Brick texture floor gap
Ledge 0.4m high
Jumpbox 1.2m high
Bowl corner 1.5m high
Rounded hip
Halfpipe 1.5m high
Bowl
Square hip

Proiect de parcuri
pentru Noul Cluj.
Trebuie să vezi ce înseamnă
o abordare MODERNĂ,
dedicată tuturor clujenilor!

Avem un deficit enorm la capitolul
parcuri. Administraţia actuală evită să
se ocupe serios de această problemă.
Abia anul acesta s-a trezit Emil Boc să
ceară CFR-ului înapoi cu titlu gratuit
Parcul Feroviarilor. Lipsa de implicare a
administraţiei locale este şi mai evidenţă
cu atât mai mult cu cât la Transporturi
avem un ministru clujean, iar decizia ar
fi mai sigură.
Iar parcurile pe care le avem, după ce că
sunt insuficiente, sunt construite pe
stil comunist, fără să aibă o viziune
dedicată întregii familii.
Un bun contra exemplu este parcul
Iulius Mall, făcut de nişte arhitecţi cu
gândire deschisă şi finanţat în mare
parte de o entitate privată. Se şi vede, el
a fost adoptat repede de către clujeni, la
Iulius Parc au loc evenimente, clujenii îl
FOLOSESC. În Parcul Central, mişună
poliţia locală şi parcă te simţi într-un
parc-bibelou: nu ai voie aia, nu ai voie
ailaltă, e un parc rece, care parcă alungă.
Vă propun un exerciţiu de creativitate,
un concept de parc modern, dedicat
familiei. De exemplu, cum aş reface eu
Parcul Feroviarilor sau cum aş construi
orice alt parc pe viitor la Cluj.

"Ingredientele"
unui parc adevărat
Cine este beneficiarul cel mai preţios al
unui parc adevărat de agrement?
FAMILIA!
Avem nevoie de parcuri care să fie
gândite că nişte locuri plăcute în care toţi
membrii familiei să poată face lucrurile
următoare:
• să iasă la un picnic cu cei dragi
• să citească în tihnă o carte bună
• să facă plimbări liniştite cu bicicleta
• să se poată juca cu animalul de
companie în spaţii amenajate corect, cu
respect pentru curăţenie
• copiii să facă mişcare într-un parc de
joacă modern, ce respectă toate normele
de siguranţă

Sunteţi pregătiţi?
Iată viitorul!
Au trecut 25 de ani de când ne-am
despărţit de comunism! 25 de ani, timp în
care s-au născut 25 de generaţii de noi
clujeni. Cu toate acestea, politicienii care
au condus Clujul au lăsat oraşul să
lâncezească tot în aceeaşi mentalitate
comunistă. Învechită. De care nu mai
avem nevoie. Până şi parcurile de joacă

pentru adulţi sau copii sunt construite în
aceeaşi mentalitate.

Această este viziunea pe care v-o propun
dumneavoastră spre analiză.

În 25 de ani, România s-a schimbat. Până
şi copiii s-au schimbat. Am trecut de la
generaţia cu cheia de gât la generaţia
copiilor ce ştiu să folosească Internetul şi
calculatorul. Copiii se joacă altfel acum
decât se jucau copiii acum 25 de ani. E o
realitate pe care nu o putem nega.

Un parc de poveste dedicat
prieteniei, discuţiilor, relaxării.
Un parc în care să nu te simţi prost
dacă te odihneşti pe iarbă.
Un parc în care îndrăgostiţi, soţi sau
bunici, copii sau animale, să ne
simţim relaxaţi şi în siguranţă.

Noul Cluj - modern, dezbărat
de mentalitatea comunistă, începe
chiar de la felul în care îi învăţăm
pe copiii noştri să se joace

Acest proiect pe care îl propun în calitate
de cetăţean al Clujului este unul făcut cu
consultanţă unor arhitecţi reputaţi ai

Clujului. Nu este doar un desen pe hârtie,
ci este oricând realizabil. Mai jos veţi
găsi şi o planşă mai tehnică, dar şi
materialele pe care le propun.
Trebuie să ne dorim modernizarea
Clujului, trebuie să ne dorim un Nou Cluj.
Mi-am propus să arunc la gunoi ideea de
parcuri de joacă comuniste, cum sunt cele
actuale, şi să va propun viziunea mea.

O viziune modernă, în ton cu actuală
generaţie de copii.
Cu copiii din ziua de azi trebuie să vorbim
pe "limba" lor, s-au dus vremurile cu
Piticot şi leapşa.
Parcuri de joacă care să ofere siguranţă,
dar să îi şi provoace să facă mişcare

Ceea ce fac eu acum ar fi trebuit să
facă orice consilier local sau primar
din ultimii 25 de ani. Să se implice şi
să se gândească la copiii noştri. N-au
făcut-o.
Nimeni dintre politicienii ultimilor 25 de
ani nu a venit cu un program coerent,
consistent şi realizabil.
Politicienii au bătut la uşile
dumneavoastră când le ardea buza, în
campania electorală, aducând doar nişte
fluturaşi portocalii sau roşii sau galbeni pe
care erau scrise în stil comunist aceleaşi şi
aceleaşi promisiuni, pe care le reşapau în
următorii 4 ani. Aşa v-au minţit timp de 12
ani. Nu e prea mult? 12 ani de minciuni nu
sunt prea mulţi?
O să mă strădui să va arăt de-a lungul
următoarelor luni ce înseamnă un proiect
pentru Noul Cluj.
O să mă strădui cu toată mintea,
creativitatea şi forţă mea să va arăt că în
fruntea Noului Cluj trebuie să fie puşi
oameni inteligenţi şi gospodari, muncitori şi
moderni, nu orătănii de partid care să
doarmă în Consiliul Local şi care să nu mai
treacă niciodată prin cartiere după ce sunt
aleşi.
Va invit să va jucaţi cu mine şi împreună să
ne jucăm cu copiii noştri. Viitorul îl putem
construi noi şi o putem face chiar acum.

Proiect de amplasare
în zonele publice
a 150 DE DEFIBRILATOARE
semiautomate pentru
victimele stopului
cardio-respirator

Proiectul meu de cetăţean care candidează independent în 2016 la Consiliul
Local Cluj susţine cumpărarea şi instalarea a 150 de defibrilatoare semiautomate
care să fie amplasate după cum urmează:

Gabriel Cotabiţă a făcut un stop
cardio-respirator după ce a alergat 15
minute pe bandă într-o sală de sport.
Cunoaşteţi incidentul. Dacă exista un
defibrilator automat acolo, poate că
astăzi lucrurile stăteau altfel în cazul
sau. Dar minutele care au durat până
la sosirea SMURD au fost esenţiale şi
au contribuit la degradarea stării sale.
Ca om de afaceri, am înlemnit când
am văzut ştirea cu Cotabiţă. Şi eu am
o sală de sport, Gimmy, unde oricând
se poate întâmpla aşa ceva. Şi mă
bucur că nu s-a întâmplat până acum.
dar nu voi mai risca şi foarte curând
voi cumpără unul. Gimmy va fi prima
sală de sport din Cluj cu defibrilator
semiautomat.
Stop cardio-respirator poţi face şi
tu. Şi eu. Şi mama ta, şi tatăl tău,
chiar şi copilul tău. De la stres, de la
fumat. De la un pumn în cap luat
într-o bătaie. De la un şoc, de la un
accident de maşină. De la nervii
unei dimineţi petrecute la ghişeu la
coadă la impozite.

75 de bucăţi
pe 75 de maşini al Poliţiei
Municipiului Cluj-Napoca.

75 de bucăţi în zone aglomerate
şi instituţii publice cu trafic
mare din municipiu,

Asta pentru că poliţiştii noştri ajung în 90
la sută din cazuri mai repede la accidente
decât ambulanţele. Un defibrilator pe
care un poliţist responsabil să îl
manevreze rapid poate face diferenţa
între viaţă şi moarte.

astfel încât, dacă se întâmplă vreunui
clujean să intre în stop să poată fi salvat.

Avem nevoie că,
în Noul Cluj,
la care visez şi visăm
cu toţii, să investim
în siguranţă
inimilor noastre.

Majoritatea deceselor acasă,pe stradă, la locul
de muncă
Stopul cardio-respirator reprezintă
principal cauza de deces în lume la ora
actuală, numai în Europa înregistrânduse anual peste 700.000 de decese din
cauza acestuia – un stop la 40 de
secunde. Cele mai multe decese au loc
în afara sistemului medical – acasă, la
locul de muncă, pe stradă, în mijloace
de transport în comun, pe terenurile
de sport, etc. Şansele de supravieţuire
ale victimelor unui stop cardiac cresc
considerabil dacă, în apropierea lor, se
află defibrilator automat de acces
public.
Prin defibrilarea precoce, şansele de
supravieţuire ale victimelor unui stop
cardiorespirator cresc foarte mult.
Fiecare minut cu care se intarzie
defibrilarea scade şansele de
supravieţuire cu peste 10%! Cum timpul
de răspuns al serviciilor de urgenţă
depăşeşte de multe ori cele 10 minute
vitale pentru supravieţuirea victimei,
majoritatea statelor membre ale Uniunii
Europene, dar şi Statele Unite ale
Americii, au dezvoltat ample programe
de amplasare a defibrilatoarelor în
locuri aglomerate sau în locaţii cu risc
ridicat de apariţie a stopului
cardiorespirator.

Fiecare minut,
în care se întârzie
defibrilarea,
scade şansele
de supravieţuire
cu peste 10%!

Uşor de folosit.
De către oricine
Marile companii producătoare
de defibrilatoare şi-au
concentrat eforturile pentru
dezvoltarea unor defibrilatoare
care să fie extrem de uşor de
folosit de către personal fără
pregătire medicală. La momentul
actual, defibrilatoarele semiautomate
externe au meniuri extreme de simple,
cu comenzi vocale în limba română,
de exemplu. Practic, pentru utilizarea
unui defibrilator semiautomat extern,
persoană care îl foloseşte trebuie doar
să îl pornească de la butonul ON/OFF şi
să asculte indicaţiile vocale pe care i le
dă defibrilatorul.

AVANTA JE: preţul foarte mic
şi durata lungă de viaţă
a aparatelor
Odată instalate, aparatele pot funcţiona
ani de zile foarte bine. Singurele
componente ce trebuie schimbate după
un anumit număr de ani, DACĂ aparatul
nu este utilizat sunt electrozii de
defibrilare şi acumulatorul.
Iar preţul este unul mai mult decât
accesibil. Costul unui defibrilator
semiautomat este de circa 1500 de
euro.

Astfel, la un calcul simplu, pentru ClujNapoca, ar fi necesară suma de 225.000
de euro pentru cele 150 de defibrilatoare
semiautomate care vor creşte
considerabil şansele de supravieţuire ale
victimelor stopului cardiorespirator
produs în afară unei unităţi medicale.

jumătate de lei, bani pentru popii
corupţi care au fost băgaţi in
mozaicuri şi ziduri. Cu mai puţini bani
alocaţi, pe proiectul meu, putem
salva vieţi.

Adică un milion de lei. Un milion de lei
dintr-un miliard de lei cât avem bugetul
noi la Cluj mi se pare puţin, fiindcă eu
cred că o viaţă salvată valorează mai mult
că orice suma de bani.

… dacă voi ajunge independent
în Consiliul Local Cluj mă voi bate
să obţin o hotărâre prin care toate clădirile
cu regim de înălţime medie şi mare (mall-uri,
clădiri de birouri, etc.) să fie obligate să
achiziţioneze câte un defibrilator.
În marile aglomeraţii urbane, trebuie să
existe această minune tehnică.

În 2014, Emil Boc şi Consiliul Local au
dat bisericilor peste un million şi

Şi o hotărâre de Consiliu Local…

UN EXEMPLU.
Ca să vedem cum arată şi ce face un defibrilator

Am ales şi un exemplu de defibrilator (HeartSine PAD 500P) cum e cel din imagine.
Are un meniu extrem de simplu şi încă un mare avantaj: este singurul de pe piaţa
din România care are intregrata funcţia numită CPR Feedback (pe lângă funcţia
principala de defibrilator, ele monitorizează şi resuscitarea cardiopulmonară, dând
indicaţii vocale, în limba română, când manevrele se fac greşit, sau dictează ritmul
în care se fac compresiile toracice). Pe lângă aceste avantaje majore, acest exemplu
de aparat are 10 ani garanţie pentru defibrilator şi 5 ani garanţie pentru pachetul
format din baterie şi electrozi de defibrilare.

Proiect pentru construirea
unei creşe de mari
dimensiuni pentru copiii
angajaţilor EMERSON

Proiectul meu de candidat independent la
Consiliul Local Cluj îşi propune să
găsească soluţii la probleme serioase,
ignorate ani buni de către administraţia lui
Emil Boc. Avem nevoie de o abordare
curajoasă pentru Noul Cluj în care să
înţelegem că stă în puterea noastră să
rezolvăm aceste probleme, fiindcă
suntem cel mai mare oraş al Transilvaniei
şi trebuie să fim un exemplu de
deschidere.
O problema pe care Emill Boc o evita de
ani buni este problema Emerson, din
motive pe care nu le înţeleg, dar pe care
le-aş traduce că pe o lipsa de respect faţă
de o mare companie şi faţă de cei 2.400
de clujeni angajaţi care lucrează acolo.
Emerson este unul dintre cei mai mari
angajatori ai Clujului, o firma serioasă,
puternică, unde lucrează

2.400
de clujeni ce pun pâine pe masă familiilor
lor. Deci, pe lateral, vorbim de cel puţin

4.000-5.000
de oameni ce mănâncă o pâine de acolo.

Din prima zi de funcţionare şi până astăzi,
Emil Boc şi Consiliul Local Cluj au privit
compania Emerson cu răceală. N-au
înţeles cât de valoroase sunt acele locuri
de muncă şi cât de multă nevoie avem că
ele să rămână în Cluj. În loc să cultive
relaţia cu Emerson şi să înţeleagă nevoile
de dezvoltare ale acestei companii,
Primăria Cluj-Napoca a păstrat o relaţie
de la distanţă, ba întârziind să facă
drumurile de acces, ba amânând
asigurarea unui transport public decent
până acolo.
Dar Emil Boc şi clica lui din Primărie
au mai făcut o greşeală.
Au lăsat Emerson să plece spre Oradea,
cu o investiţie enormă, în loc să-i convingă
să dezvolte aici. Primarul din Oradea, mai
dornic de muncă şi mai responsabil
pentru orădenii săi, a reuşit să convingă
pe Emerson să deschidă o fabrică acolo.
Şi mai rău, acum câteva săptămâni,
Emerson a anunţat dislocarea unei
facilităţi din complexul Emerson de la
Cluj-Napoca şi mutarea a 100 de locuri
de muncă la Oradea.
În calitate de viitor consilier local
independent, consider că păstrarea
Emerson la Cluj este o prioritate.

Impactul social al pierderii a 2.400 de
locuri de muncă nu poate fi calculat
nici în bani, nici în drame. Deci trebuie
să facem totul că să evităm să ajungem
acolo.
Spre deosebire de Nokia, Emerson nu a
şantajat niciodată statul român. A fost un
actor econnomic corect şi decent. Nu e
posibil să-i lăsăm pe politicieni să alunge
Emerson din Cluj. Primarul Oradiei a fost
în stare să găsească 24 de hectare pe
care să le vândă către Emerson pentru aşi instala fabrică, primarul Clujului nu este
în stare să păstreze aici 100 de locuri de
muncă.
Îi voi susţine întotdeauna pe cei 2.400 de
angajaţi de la Emerson. Am foarte mulţi
prieteni acolo, care sunt îngrijoraţi de
viitorul locului lor de muncă. Şi am un
proiect care poate contribui esenţial la
cimentarea rămânerii lui Emerson în ClujNapoca.
Propun construirea, din resurse proprii, a
unei creşe publice de mari dimensiuni în
apropierea Emerson, pentru angajaţii
acestei companii şi pentru locuitorii din
zona respectivă. Absenţa unei creşe este
deja o problema cu caracter social şi este
resimţită acut de către oamenii ce
lucrează acolo.

o creşă pentru Emerson?
2400 de clujeni merg în fiecare dimineaţă la muncă la
Emerson. Sunt oameni care nu pot întârzia la serviciu şi
care trebuie să stea la program fix sau chiar după.
Emerson e o companie americană serioasă, cu reguli
stricte. De acolo nu poţi să pleci “un sfert de oră până în
oraş” că să rezolvi o problema. Foarte mulţi dintre
angajaţii Emerson sunt “familişti”. Au copii şi multe
respnsabilitati în acest sens.
Aceşti 2.400 de clujeni locuiesc în cartiere diferite ale
oraşului şi duşul copiiilor la creşă constituie mereu o
problema şi o povara, fiindcă trebuie să plece mai
repede dimineaţă la muncă, că să lase copiii la creşe şi
apoi să se îndrepte spre Emerson, situat într-o zona
destul de imposibilă a oraşului.
O creşă de mari dimensiuni aflată în apropierea
Emerson ar constitui un avantaj enorm pentru aceşti
clujeni, i-ar scuti de o povara imensă. Profilul angajatului
Emerson este şi el diferit. În cazul mămicilor de la
Emerson, şi cunosc bine problema, acestea nu stau doi
ani în concediu de maternitate, ci doar un an, fiindcă,
fiind plătite mai bine decât media, ar pierde bani stand
acasă şi al doilea an. Aşa că găsirea unei creşe devine
imperativă pentru aceste mămici.
Acest apendice social care este creşă de mari
dimensiuni pe care eu o propun ar da mai multă
încredere managementului Emerson că Primăria
înţelege semnificaţia prezenţei sale aici şi ar
decomprimă presiunea socială din rândul angajaţilor.

Investiţia în creşă,
control total
al banilor
şi al proiectului
de către Primărie

Extinderea reţelei de creşe şi a infrastructurii de şcolarizare sunt atribute exclusive
ale administraţei locale. Este responsabilitatea Primăriei şi, un lucru important,
niciun alt factor extern de genul ministere sau inspectorate nu poate interveni în
acest joc pentru a împiedică implementarea.
Costul unei asemenea investiţii este relativ mic, până în 500.000 de euro, dacă ţinem
cont de fapul că se poate oricând discuta cu conducerea Tetarom pentru a face
implementarea pe 500 de metri, în interiorul parcului industrial.
În plus, Primăria ar face, pe lângă implicaţiile sociale, chiar şi o afacere bună, plata
rezultată de la serviciile educaţionale pentru sutele de copii ai angajaţilor Emerson
ar amortiza investiţia foarte repede, fiindcă angajaţii Emerson au un nivel de trăi mai
ridicat şi alte pretenţii pentru educarea copiilor lor.
În loc să dăm bani la biserici că să îşi facă popii ziduri şi mozaicuri, mai bine folosim
banii pentru copiii Clujului.

CLUJ
SPEED
RACING
proiect pentru tinerii iubitori
de motociclism şi automobilism.
E IEFTIN şi uşor de făcut!
Clujul poate face milioane cu ideea asta!

Noul Cluj trebuie să devină un adevărat
magnet pentru întreagă Transilvanie din
toate punctele de vedere. Acum e doar
magnetul studenţilor, foarte puţin al
turiştilor. Avem sub

100.000
de turişti pe an, ceea ce e jenant.
Am făcut un calcul - pedeliştii au avut în
mânuţă din 2004 până în 2015 fie sub
palmele lui Boc, fie ale prietenului sau
Sorin Apostu, circa

2,5 miliarde
de euro.
Enorm. O grămadă de bani. Bugetul
oraşului.
Şi ce au făcut cu ei? Cu banii ăştia se
puteau construi o grămadă de proiecte
faine. Aşa, zero strategie pe turism din
partea lui Boc şi Apostu, zero rezultate.
Trebuie să structurăm această viziune de
la zero. Să gândim programe coerente, să
nu ne mai bazăm pur şi simplu pe faptul
că suntem inima Transilvaniei şi gata.
De la programe de comunicare turistice
dedicate judeţelor adiacente Clujului până
la programe prin care să aducem resurse

umane proaspate din Arad, Bihor Satu
Mare, Albă, Mureş etc., scoţând în
evidenţă faptul că Clujul este cel mai
puternic, că are oportunităţile de angajare
cele mai bune şi salariile cele mai bune.
Dezvoltarea oraşelor e o lupta economică
pe bune, dura şi rece, nu una pe poveşti
cu peşti. O luptă pe care noi trebuie să o
ducem cu atenţie şi cu pragmatism.
Vă propun astăzi un proiect prin care
Primăria Cluj-Napoca şi oraşul nostru pot
"lovi" mai mulţi iepuri deodată. Un proiect
cu impact social deosebit care este, în
acelaşi timp, şi un business foarte bun,
dar care şi adaugă o componentă
modernă planului turistic al Clujului.

CLUJ
SPEED
RACING

Acesta este un nou proiect de candidat
independent la Consiliul Local Cluj pe care
îl supun atenţiei dumneavoastră.
Este vorba de un circuit de speed racing
dedicat iubitorilor de automobilism şi
motociclism viteză. Din Cluj-Napoca, dar şi
din întreg Ardealul.
Un proiect ieftin şi eficace dedicat
amatorilor care doresc să îşi
îmbunătăţească aptitudinile de pilotaj,
care caută să îşi petreacă timpul într-un
spaţiu de agrement sigur şi dedicat. Nu e
un proiect cu pretenţii care să îşi
dorească să fie omologabil, asta ar costă
prea mult. Dar este perfect pentru nevoile
de astăzi ale tinerilor clujeni.
Mai bine să se antreneze în circuit, decât
să moară pe şosea.
Avem nevoie de acest proiect în special
pentru tinerii noştri clujeni. Sunt foarte
mulţi iubitori de automobile şi fani ai
tuningului care nu au unde să se exprime
şi îşi turează motoarele prin parcări,
fiindcă nu au asemenea circuite. Iar apoi
se dau cocoşi pe autostrada mergând cu
250 de km la ora nefiind siguri pe ei şi
făcând accidente.
Ceilalţi tineri clujeni, iubitori de
motociclete şi de viteză, “se dau” pe
străzile Clujului devenind material perfect
pentru prelevare de organe, căci mor pe

capete.
Acest circuit pe care l-am botezat Cluj
Speed Racing este soluţia perfectă pentru
că aceşti tineri să deprindă tainele şi
secretele condusului într-un regim de
competiţie, rămânând amatori, dar
devenind mai buni. Vor rula în siguranţă şi
îşi vor “descarcă hormonii” într-un cadru
organizat.

Superb. Provocator.
Ieftin. Uşor de făcut.
Cluj Speed Raciing este un proeict gândit
de mine împreună cu o casă mare de
arhitectură din Cluj-Napoca. Mi-am făcut
treaba temeinic înainte de a îndrăzni să va
propun acest proiect. I-am rugat pe
prietenii mei să mă ajute să creez o bază
de discuţii solidă despre necesitatea unei
asemenea investiţii care este, în esenţă,
foarte puţin costisitoare în comparaţie cu
prejudecată generală şi care, iar asta e
punctul forţe, poate aduce bani frumoşi în
viitor nu numai de la iubitorii de maşini şi
motociclete din Cluj, ci de la amatorii
acestui sport din întreagă Transilvanie.
Am fi singurul oraş din Ardeal care ar
avea o asemenea investiţie, de
asemenea calibru.

Proiectul pe care vi-l propun este desenat şi cu ajutorul unor "consultanţi”, doi piloţi din campionatul de raliuri al României care
m-au ajutat să propun o pistă de nivel mediu accesibilă tuturor şoferilor. Aşa cum puteţi observă din desenul alăturat, circuitul
permite şi atingerea unor viteze de peste 250 de km pe linia dreaptă pe care o propun, dar şi desăvârşirea aptitudinilor de şofat.
DATE TEHNICE. SUPRAFEŢE. CIFRE.

DOTĂRI.

Suprafaţă teren necesar = 45 ha
Circuit complet lungime pistă = 3000 m
Lăţime pistă = 18-20 m
Lungime linie dreaptă = 700 m
Circuit scurt lungime pistă = 2015 m
Lăţime pistă = 18-20 m
Lungime linie dreapta = 480 m
Pistă mini karting lungime pistă = 160 m
Lăţime pistă = 5 m

Boxe echipe = 10
Locuri parcare = 180
Tribună = 400 locuri
Punct medical - 100 mp
Spaţii comerciale = 500 mp
Restaurant = 300 mp
Sală conferinţe/cursuri
Simulatoare auto - 2
Spaţiu agrement alte activităţi-exterior = 2000 mp
Parc maşini de închiriat: 200 mp

CLUJ
SPEED
RACING

Propunerea mea de cetăţean este ca
Primăria să aloce bani pentru acest
proiect şi să îl dezvolte în afară
municipiului (pentru a nu deranja pe
nimeni) şi alegerea unei zone sărace că
dezvoltare din judeţ pentru a amplifică
prin taxe şi impozitele generate
îmbogăţirea ei. În asemenea locuri,
terenul este foarte ieftin. În proiectul pe
care l-am făcut cu casa de arhitectură, am
imaginat facilităţi corecte pentru
asemenea investiţie. Standuri tehnice
pentru prepararea maşinilor şi service,
tribună pentru spectatori, punct medical,
parcări, un mic bistro precum şi un parc
de maşini de închiriat. În viziunea mea, şi
cei care nu au maşini tari sau special
pregătite, dar îşi doresc să încerce
adrenalină unui asemenea circuit, să
poată veni şi să folosească cu chirie un
Porsche mai vechi sau un Audi second
hand preparat special pentru curse.
Acest proiect va începe să producă bani
din prima zi şi va fi un punct de atracţie
extraordinar pentru acest segment de

Un proiect ce va produce bani din prima zi
clujeni şi ardeleni ai acestui sport care
cunoaşte dezvoltare nebună. Nu îl vom
omologă, nu avem pretenţii de
profesionism, şi costă oricum prea mult
acest lucru, dar sentimentul pe pistă va fi
unul profesionist.
Fiecare doritor va plăti un
abonament pentru un anumit număr
de ture şi va putea fi cronometrat cu
mijloace de măsurare profesionale.

acest circuit.
Avem şi o componentă de karting pentru
copii şi tineri, care va constitui şi ea o
sursă de profit importantă.
De fapt, Cluj Speed Racing este un proiect
care nu e meteo depedent. Poate
funcţiona pe soare, ploaie, frig, zăpadă,
fiindcă toate condiţiile meteo sunt
provocări imense pe acest circuit. Chiar şi
noaptea.

Nu vor fi permise cursele în 2 sau 4 pe
întregul circuit pentru a evita orice
posibile accidente.
Vor fi permise doar "liniuţele". Va fi o
atracţie şi pentru motociclişti.
Vor fi permise doar "liniuţele" pe
segmentul de 700 de metri special
dedicat acestui tip de concurs. Circuitul
Cluj Speed Racing este versatil şi este
perfect şi pentru motociclişti. Ei pot
deprinde şi îmbunătăţi calităţile de speed
management prin antrenamentul pe

Vrei să te dai, plăteşti! Nu vor fi sume
exorbitante, dar nu va fi gratuit.
Dacă ai avut bani să îţi iei un Lambo sau un
Ferrari, dacă ţi-ai tunat chiar şi Loganul, este
loc pentru toţi pe această pistă.

Cât costă?
Aţi putea spune că o asemenea investiţie e
mare, eu va spun că va înşelaţi. Vă dau doar
un exemplu care demonstrează cât de ieftină
e această idee.
Am cerut preţuri pentru construcţia unei
piste de alergare (structura şi asfalt) de la trei
constructori din Cluj-Napoca.
Niciuna dintre ofertele primite nu a
depăşit că preţ 700.000 de euro. Atât. 700
000 de euro să faci o pistă de 3 kilometri
cu structura şi asfalt.
Mult mai puţin decât a cheltuit Emil Boc în
ultimii 3 ani pe panseluţe, arbuşti şi gard viu
(adică a cheltuit un milion de euro).
Restul facilităţilor sunt floare la ureche.
După calculele noastre, investiţia totală
s-ar cifra la maximum 2,5 milioane de
euro.
Şi Clujul ar câştigă din prima zi. Bani,
turism, reputaţie, respect din partea
tinerilor.

proiectul de AQUAPARK
propus pentru clujeni
Vezi cum poate prinde
viaţă ştrandul SUN!

SUNTEM ÎN 2015.

Au trecut 25 de ani peste noi şi noi tot la străzi asfaltate visăm, ne strângem
ciopor la artificiile de An Nou şi dăm o dată pe secol la cinema şi teatru.
12 ani au trecut peste Cluj cu mintea întunecată a lui Funar, au trecut 3 ani cu Sorin Apostu, garantat de Boc, care
a ruşinat Clujul cu furăciunile lui, apoi Clujul l-a ales de 3 ori pe Emil Boc, cu coasa lui şi cu penibilele sale populisme.
De 25 de ani, Clujul nostru nu a evoluat din starea de comunism spre starea de capitală occidentală a Transilvaniei.

Avem parcuri de joacă comuniste, lumini
chicioase de Crăciun şi ÎNCĂ ASFALTĂM.
Noi asfaltăm la Cluj de 25 de ani şi ni se
pare că asta e o stare de fapt normală.
Nu ne întrebăm cine dintre oamenii de
casă ai primăriei ne fură banii şi pune
asfalt prost, nu ne întrebăm dacă e
normal să asfaltezi Calea Turzii de 3 ori
în 8 ani, parcă suntem orbi!
În loc să facem muzee, parcuri tematice,
în loc să înfrumuseţăm oraşul cu piese de
artă contemporană, în loc să luminăm
cartierele Clujului, cenuşii şi ponosite,
duhnind a beton, noi privim ca nişte blegi
cum îşi bat joc politicienii de noi!
Ştrandurile noastre duhnesc a comunism
de la o poştă! Clujul e vai de mama lui la
capitolul agrement.
Nu ne comparăm cu Oradea, o să
spuneţi că ei au apă termală!
Dar hai să ne comparăm
cu Târgu-Mureş!
Păi... nu avem ce compara! Târgu-Mureş
stă foarte bine la capitolul facilităţi de
agrement. Au complexul Weekend, au
o grămadă de hoteluri de wellness, au
spa-uri. Noi avem nişte glume de "spa"-uri
la Cluj-Napoca...

Am un proiect
pentru voi,
un proiect ce ne mai poate răcori, după
atâţia ani de deşert în care politicienii
ne-au ţinut însetaţi de realizări şi şi-au
bătut joc de noi: un aquapark indoor
pentru iernile în care pruncii noştri vor
să se bălăcească şi un ştrand olimpic
outdoor, pentru verile calde de la ClujNapoca.
În calitate de consilier local independent,
v-am propus în ultimele săptămâni
proiecte consistente, le-am supus
gândirii şi dezbaterii dumneavoastră.
Acest exerciţiu de muncă pe care îl fac,
dar şi de transparenţă, nu a mai fost
niciodată făcut la nivel de Cluj-Napoca în
ultimii 25 de ani. Toţi politicienii au venit
cu baliverne în ultima luna de campanie
şi i-aţi crezut. De prea multe ori.
Eu vin cu mintea şi braţele larg deschise
şi vă arăt ideile mele. Aşa ar trebui să
facă toţi cei ce vor să candideze în 2016

la Primărie sau Consiliu Local.
Astăzi vin şi vă propun viziunea mea
despre un loc ce poate fi foarte bine
refăcut şi transformat din locul ponosit
care este acum într-un aquaparc
modern, aşa cum îşi doresc de multă
vreme clujenii.
Este vorba de ştrandul Sun.

Am o propunere de consilier local
care poate împrospăta în mod
definitv aerul comunist de la acest
ştrand. Un aquapark multifuncţional.

L-am botezat
şi, cu puţină ambiţie, poate deveni
realitate.

Situaţia existentă
de la SUN
În acest moment, ştrandul SUN este un loc comunist în care
lumea se "distrează" că în anii '80.
Anul trecut, Primăria a băgat degeaba 3,7 milioane lei în
"cosmetizarea" ştrandului SUN.
Bani aruncaţi pe geam.
Amplasamentul ştrandului, în suprafaţă totală de
63.489,00 mp, se află în intravilanul municipiului, pe B-dul
1 Decembrie 1918, şi are o suprafaţă construibilă de cca.
14.938,15 m2. Are ca limite râul Someşul Mic spre nord, o
arteră de circulaţie majoră, respectiv B-dul 1 Decembrie
1918, spre sud-est, şi terenuri neconstruite pe latura sudvest şi vest.
Terenul este în proprietatea Municipiului Cluj-Napoca,
aparţinând domeniului public (drumuri, alei, spaţii verzi,
alte proprietăţi publice) sau privat al statului.
Amplasamentul permite un acces facil dinspre oraş dar
şi dinpre zonele învecinate, fiind mărginit pe latura de
sud-vest de B-dul 1 Decembrie 1918, o arteră importantă
în configuraţia traficului auto. Zonele rezidenţiale care
sunt direct implicate urbanistic nu sunt afectate negativ de
proiectul propus ci se bucură de o ridicare a nivelului
calitativ local.
M-am consultat pentru acest proiect cu o firmă importantă
de arhitectură din Cluj-Napoca. M-am străduit să vă
prezint o bază de discuţie solidă de la care să începem să
gândim AquaSun.
Ca să vedeţi şi să aveţi şi dumneavoastră, posibilii mei
alegători, cât mai multe date despre ceea ce vreau să
propun dacă ajung în Consiliul Local ca independent.

pentru distracţia
şi relaxarea
întregii familii
AquaSun, propunerea mea de cetăţean pentru
NOUL CLUJ este un amestec de funcţiuni pentru
petrecerea timpului liber şi a activităţilor sportive.
Având în vedere obiectivele existente pe
amplasament: terenuri de sport, discotecă şi
parcarea auto, consider oportună realizarea unei
construcţii care să adăpostească un AQUAPARK
INDOOR care să conţină: bazine de înot pentru
copii şi adulţi, tobogane, piscină cu valuri; spaţii
de cazare: două etaje care conţin 26 de camere
cu două paturi, baie şi vestibul; spaţii auxiliare şi
anexe: birouri administrative, vestiare, grupuri
sanitare, depozite şi pază; spaţii cu funcţiuni
conexe: spaţiu de alimentaţie publică, spaţiu
comercial.

La exterior, propun construirea unui
bazin de înot olimpic şi amenajarea
unui loc modern pentru plajă, dar şi a
unui loc de joacă pentru copii, totul cu
spaţii verzi plantate.
Obiectivele existente şi cele propuse,
respectiv bazinul pentru înot olimpic,
aquaparc acoperit, terenuri de sport,
dotări specifice şi locuri de joacă pentru
copii vor atrage cât mai mulţi utilizatori,
astfel eficientizandu-şi activitatea pe
termen lung.
Zona de parcare existentă oferă
posibilitatea unor relaţii cât mai directe
între locul de parcare şi destinaţia aleasă
de către utilizator în cadrul zonei de
agrement. Circulaţiile pietonale din
interior sunt realizate prin alei pavate care
urmăresc o legătură cât mai eficientă între
obiectivele existente şi propuse pe
amplasament (aquaparc, terenuri de
sport, discotecă Sun, parcare).
Serviciile oferite de personalul zonei de
agrement (salvamari, jandarmerie, punct
medical, alimentaţie publică) vor oferi
vizitatorilor un grad ridicat de confort şi
siguranţă în activităţile pe care le vor
întreprinde.

Totul pentru distracţie,
relaxare sau sport.

Câteva cifre
pentru AquaSun:
Suprafaţă terenului studiat:
63.489,00 m2
Suprafaţă teren construibil:
14.938,15m2
Suprafaţă construită aquaparc indoor:
6.986,00 m2
Suprafaţă desfăşurată aquaparc indoor:
8.166,70 m2
Suprafaţă bazin outdoor:
1.250,00 m2
Suprafaţă plajă:
600,00 m2
Suprafaţă loc de joacă pentru copii:
600,00 m2
Suprafaţă spaţii verzi existente:
12.593,39 m2
Suprafaţă spaţii verzi propuse:
6.328,34 m2
Parcări auto existente în vecinătate:
102

ARHITECTURĂ

DETALII
PE ÎNŢELESUL
TUTUROR

AquaSun

1. AQUAPARK-UL
“INDOOR”

Principala atracţie a zonei de agrement
va fi construcţia ce va adăposti Aquaparkul, practic un complex, acoperit şi închis,
de bazine şi tobogane de diferite forme
şi funcţiuni auxiliare (grupuri sanitare,
vestiare, spaţii de depozitare, spaţii
tehnice) şi conexe (cafenea, spaţiu
comercial).

Construcţia va avea o suprafaţă la sol
de 6.986,00 m2 şi regim de înălţime
de subsol tehnic şi parter.
De-a lungul celor 7 luni de vreme rece
de la Cluj-Napoca, vom avea cu toţii
o opţiune incredibilă de a ne relaxa în
familie: AquaSun.

2. BAZIN DE ÎNOT
OLIMPIC
“OUTDOOR”
Pentru a putea oferi clujenilor un bazin care să poată fi utilizat atât
de către sportivii de performanţă, cât şi de către publicul larg, am primit
sfatul de a propune o cuva cu dimensiuni şi caracteristici conforme
cu regulamentele internaţionale, respectiv 50x25 m oglindă de apă
cu o adâncime de 2,00 m. Practic, bazinul va oferi 10 culoare de 2,5 m
lăţime delimitate cu cordoane plutitoare fixate la capete în structura
cuvei. Accesul în piscină se poate efectua pe cele două scări diametral
opuse din inox sau prin intermediul block starturilor amplasate la fiecare
culoar pe unul din capetele bazinului.
Volumul de apă utilizat este de 2.500 mc. Finisajul interior al cuvei
din beton va fi vopsea epoxidică specială pentru bazine de înot.
Perimetral va fi amplasată o rigolă de spargere a valurilor şi colectare
a apei în exces, oglindă de apă fiind la aceeaşi cota cu plajă bazinului.
Apa se va bucură de un tratament permanent prin filtrare la recirculare şi
controlul adaosului de clor. În bazin se vor monta corpuri de iluminat
subacvatice, iar pe fundul cuvei vor fi marcate limitele culoarelor.
Accesul la bazin se va realiza direct din sistemul de alei a zonei de
agrement sau din clădirea propusă.
Pentru păstrarea igienei, pe plajă au fost amplasate duşuri şi bazin
de curăţare a picioarelor înainte de accesul în piscină.

3. LOC DE JOACĂ
PENTRU COPII

Clujenii ajunşi în zona de agrement se
vor putea bucura de serviciile oferite
în incintă împreună cu copiii lor, atât
în bazinul de înot cu destinaţie specială,
cât şi în cele două zone de joacă
amenajate pentru a asigura un grad
ridicat de confort şi siguranţă.
Locul de joacă se întinde pe 600.00 m2
şi este pavat cu dale din material sintetic
flexibil, absorbant de şocuri.
Instalaţiile propuse pentru mobilarea

locurilor de joacă respectă normele
internaţionale pentru interacţiunea
cu copiii şi oferă o varietate mare
de posibilităţi de modulare şi creativitate
în utilizare. Materialele folosite sunt lemn
de pin stratificat şi oţel galvanizat
cu elemente de protecţie din materiale
şoc absorbante şi fără impact negativ
asupra copiilor.
Toate instalaţiile respectă normele de
siguranţă TUV GS conform EN 1176/77.

4. SPAŢIUL VERDE
ŞI PLANTAT

Prin concept, o zonă de agrement trebuie
să ofere utilizatorilor o oază de verdeaţă
şi elemente naturale care să bucure
privirea şi să asigure o atmosferă cât mai
plăcută. Tocmai de aceea, incinta din
proiectul propus de mine cuprinde o
suprafaţă de 40% acoperită cu gazon şi
plante ornamentale, precum şi un număr
de peste 57 de arbori plantaţi pentru a
delimita zone din interiorul complexului
sau a marca limitele de proprietate.
Suprafaţa înierbată beneficiază de un

sistem automat de irigare pentru o
întreţinere facilă şi eficientă. Specia de
arbori se va armoniza cu arhitectură
cladirili propuse şi a amenajărilor
peisagere.
Pentru zona verde se vor prevedea guri
de scurgere şi rigole pentru preluarea
apelor pluviale în cazul în care acestea nu
se infiltrează natural în sol. Pe aleile din
zona de agrement propun amplasarea
unor cişmele de băut apă.

5. MOBILIER URBAN
ŞI DOTĂRI
Propun mobilarea cu bănci de şezut şi coşuri de gunoi
pe marginea aleilor pietonale precum şi în zonele
degajate de vegetaţie.
Băncile de şezut vor fi confecţionate din materiale
rezistente, care permit întreţinerea uşoară şi protecţia
împotriva posibilelor acte de vandalism, precum şi din
materiale care asigura confortul (lemn tratat hidrofug
pentru suprafaţă de contact şi elemente metalice
pentru structura de rezistenţă).
Coşurile de gunoi vor fi confecţionate din elemente
structurale metalice şi plasa metalică.
Pentru o bună organizare şi orientare în spaţiu în zona
amenajată se vor monta panouri de informare cu
localizarea vizitatorului şi punctele de interes pe care le
poate accesa. Acestea vor fi amplasate în zonele de
maxim interes public.
Costul aproximat al unei asemenea investiţii este de sub
20 de milioane de euro. Bani pe care Clujul îi are. Spre
deosebire de stadion, care stă gol şi pierde bani cu
duiumul, AquaSun va produce bani tot timpul anului.
După calculele mele, în pixul lui Emil Boc şi a lui Sorin
Apostu, au fost, în cei 12 ani de când ei au câştigat
Primăria Cluj-Napoca, peste 2 miliarde de euro, bugetul
oraşului nostru, un buget mare şi consistent. Cu toate
acestea, Boc şi Apostu nu au găsit niciodată timp să
aloce 1 la sută, cât reprezintă 20 de milioane din 2
miliarde, ca să avem şi noi aquapark cum au oraşele cu
adevărat puternice.

“Dacă aş fi primar într-o zi,
aş semna aceşti bani cu ochii închişi.
Clujul merită un aquapark.”

A COMUNEI FLOREŞTI
CU CLUJ-NAPOCA!

TREBUIE să acceptăm ideea
şi să fim mai puternici!
Cluj-Napoca poate deveni
un oraş mai mare
că Bucureştiul! AFLĂ CUM!

Ultimii 12 ani au însemnat pentru
Cluj-Napoca un amalgam de lucruri
extraordinare şi minciuni imense,
promovate de administraţia locală.
După dărâmarea lui Funar, Clujul a
avut trei ani de expansiune, dar după
cei trei ani, lucrurile au stagnat rău
de tot. În 12 ani, s-au cheltuit sume
enorme pentru asfaltarea străzilor,
bani care au mers la firmele de casă
ale Primăriei lui Emil Boc, dar aceste
străzi sunt pline de gropi. Sute de
milioane de euro în 12 ani şi zero
rezultate.
Am fost minţiţi că Clujul e oraş-comoară
sau oraş de cinci stele, dar clădirile vechi
din centru stau tot dărăpănate, în timp ce
Emil Boc da milioane de euro că să-şi facă
popii ortodocşi şi catolici renovări şi
mozaicuri pentru bisericile lor. Pentru că
am avut politicieni slabi, am ajuns să nu
mai contăm în jocurile de la Bucureşti.
Clujul a pierdut Regională vamală şi ANAFul regional. Au ajuns orădenii de la ANAF
să-i călărească pe patronii clujeni, atât de
puţin a contat la Bucureşti Clujul.
Candidez independent la Consiliul Local
Cluj şi, de mai bine de zece zile, am lansat
câteva proiecte pentru dezbatere. Am
primit foarte multe reacţii pozitive, unii
spun că programul depăşeşte

complexitatea unui post de consilier local
şi că seamănă a program de primar. Nu
m-am gândit la asta, m-am gândit doar că
nu pot să mă prezint în faţă clujenilor cu
mâna în fund, aşa cum au făcut mincinoşii
de politicieni timp de 25 de ani la Cluj. Am
lansat abia o treime din programul de
proiecte planificat. Vreau să va arăt
viziunea mea pentru problemele şi
nevoile oraşului Cluj-Napoca. Să reţineţi:
sunt proiecte perfectibile, analizaţi-le. Dar
cred că sunt mult mai mult decât aţi văzut
vreodată prezentat la Cluj.
Am criticat de multe ori Clujul pentru
ipocrizia de a nu-şi conştientiza
problemele. Dar iubesc Clujul cu toată
fibră mea. De aceea nu am plecat spre
Bucureşti pentru carieră, fiindcă Clujul
este special. Şi are mult potenţial. Trebuie
să descătuşăm noi, clujenii, acest
potenţial privind cu mai mult curaj spre
ceea ce acum pare imposibil.

un Cluj care să stea drept în faţă
Bucureştiului. Visez la un Cluj care să
conteze, să nu mai poată fi ignorat de
Tăriceanu, Ponta sau alţi politicieni. Visez
la un Cluj-Napoca mai mare că
Bucureştiul.
Am o propunere pe care va rog să o citiţi
până la capăt. Nu va grăbiţi cu
speculaţiile, prejudecăţile, temerile.
Citiţi proiectul meu până la final, fiindcă va
propun un lucru ce se poate realiza uşor,
dacă noi, cetăţenii, ne dorim asta. E
adevărat, e nevoie de voinţă politică, dar
politicienii trebuie să asculte de popor,
adică de noi. Dacă nu, să îi dăm jos.
Poate părea complicat proiectul meu, dar
lucrurile măreţe nu sunt niciodată uşoare.
Un lucru e sigur, proiectul meu este
NECESAR şi fezabil.

Trebuie să învăţăm să ne pese. Chiar dacă
stăm în Mănăştur, să ne pese că clujenii
din Iris au străzi "asfaltate" cu noroi. Să ne
pese când se face un bloc între case sau
un bloc ce ia lumina altui bloc şi să
susţinem victimele abuzurilor Primăriei lui
Boc.

Va propun fuziunea comunei Floreşti cu
oraşul Cluj-Napoca. Citiţi cu atenţie, am
muncit mult că să creionez un proiect
solid pentru dezbatere. Pentru suspicioşi,
va spun din start: nu vor creşte impozitele
florestenilor, florestenii nu vor da bani
pentru preschimbarea actelor.

Un lucru de care trebuie să ne pese în
continuu este să muncim mereu pentru

Va creşte Cluj-Napoca şi importanţa
noastră în România.

Contextul
Că să înţelegem mai bine de ce este
benefică această fuziune, trebuie să
înţelegem contextul în care ne aflăm.
1. Proiectul de zona metropolitană a
eşuat. Sorin Apostu, primarul garantat de
Boc, aflat acum la închisoare pentru
corupţie, a încercat să mişte lucrurile, dar
când le dai nas primarilor de comune
încep să apară tot felul de pretenţii şi
păreri. Mortul de la groapă nu se întoarce.
Deocamdată, Zona Metropolitană rămâne
un proiect mort.
2. Să spui că Florestiul este astăzi o
comună e că şi cum ai spune că
portocalele sunt albastre. Florestiul nu
mai este demult o comună, cu cei peste
30.000 de locuitori pe care i-a înglobat în
ultimii şapte ani. Lozinca de “cea mai mare
comună din România” nu ne mai
interesează, iar ironia unora că Florestiul
este un cartier de dormitoare reflectă
starea de fapt a “comunei” şi trebuie să
înceteze. Eu cred că Florestiul este şi
trebuie să devină şi pe hârtie, pe harta, un
cartier al Clujului. Spun asta bazându-mă
pe faptul că florestenii “băştinaşi” sunt
puţini şi că peste 75% din locuitorii
Florestiului sunt clujeni sau oameni care
lucrează în Cluj-Napoca.
3. Primarul de comună, că tipologie

politică, va fi întotdeauna mai neputincios
şi mai nebăgat în seama decât primarul
oraşului Cluj-Napoca. Că dovadă, Horea
Şulea s-a plimbat pe la Bucureşti să facă
rost de fonduri pentru centură sau alte
investiţii şi nimeni nu l-a băgat în seama.
Că şi primar de comună, nu ai foarte
multe şanse. Fie te mulţumeşti să sufli în
drâmba şi să-ţi mesteci mandatul fără
realizări, fie alegi să te dezvolţi din bugetul
propriu. Dar asta înseamnă o evoluţie
lentă a dezvoltării.
4. În fine, o altă evoluţie a contextului,
este că Cluj-Napoca trebuie să-şi
consolideze geografic şi demografic
statutul de oraş de rangul întâi, de
capitală a Transilvaniei, de cel mai mare
municipiu reşedinţa de judeţ din
România. Cu Florestiul înglobat în Cluj,

oraşul nostru va avea cu 20.000 de
locuitori mai mult, o creştere de 8%, şi cu
61 kilometri pătraţi mai mulţi teritoriu,
adică cu un procent de 30%. Bucureştiul
nu îşi va mai permite niciodată să ignore
un Cluj mai mare, mai puternic, mai
populat. Şi ştiţi de ce? Fiindcă prin această
fuziune administrativă, oraşul Cluj-Napoca
va deveni mai mare că suprafaţă decât
Bucureştiul.
Floreşti - 61 km2 + Cluj-Napoca - 179,5
km2 = Cluj-Napoca - 240,5 km2
Bucureşti - 228 km2
După fuziune, teritoriul oraşului ClujNapoca va fi mai mare decât
teritoriul Bucureştiului.

De ce avem nevoie de această
reformă administrativ-teritorială?
Pentru a rezistă trendului european de
dezvoltare şi pentru a creşte odată cu
marile oraşe europene, trebuie să sporim
şansele de creştere economică ale
oraşului Cluj-Napoca. Industrie nu mai
avem la Cluj, dar avem IT. Avem servicii.
Avem resursă umană bine pregătită.
Avem universităţile, o putere enormă.
Pentru a obţine o adevărată autonomie
administrativă faţă de Bucureşti, trebuie
să facem această fuziune în următorii 3
ani.
Să discutăm şi despre mândria locală.
Vreau să fim mândri bazându-ne pe
lucruri concrete, nu pe poveşti. Ne-au
făcut rău metaforele urbane: "oraşulcomoară", "oraş de 5 stele". Viitorul
comunităţii noastre stă în economie şi în
nivelul de trăi al clujenilor. O economie
puternică la Cluj-Napoca va atrage
investitori mai puternici. Trebuie să
încetăm cu ipocrizia şi să visam mai
aplicat. Nu mai avem nevoie de locuri de
muncă la Cluj-Napoca, ci avem nevoie de
locuri de muncă MAI BINE PLĂTITE.
Coagularea localităţilor mici în jurul
oraşelor mari este soluţia corectă pentru
dezvoltare echilibrată şi sustenabilă.
Trebuie să gândim şi facem pentru noi, nu

pentru alţii. Cluj-Napoca nu a atras în
ultimii 3 ani niciun investitor major. Boc
nu înţelege antreprenoriatul, e un
politruc. Trebuie să stimulăm creativitatea
şi inovaţia, să stimulăm partea de servicii,
să facem bani din minţile noastre, nu din
sudoare.
Avantaje comune: şi pentru clujeni, şi
pentru floreşteni
Fuziunea bugetelor. Un buget mai mare
înseamnă o forţă investiţională mai mare,
o sinergie a dezvoltării care poate face
diferenţa. Florestiul este azi limitat în
anvergură. Cluj-Napoca poate suflă în
pânze lejer, fără efort, pentru dezvoltarea
Florestiului.
Accesarea fondurilor europene care nu a
mai fost o prioritate în mandatul lui Boc,
iar la Şulea a însemnat doar propagandă,
poate fi reluată cu şi mai mare forţă
pentru proiecte coerente.
Eliminarea deţinerii rovinietei pentru zona
Cluj-Napoca – Floreşti. Ceea ce se
întâmplă acum este o aberaţie. Numai
prin eliminarea rovinietei, se economisesc
din buzunarele clujenilor 500 000 de
euro, bani care reintră în consum.
Prosperitate pentru toţi clujenii. Împreună
vom fi mai puternici, izolaţi vom fi mai
slabi. Trebuie să ne între în cap că
florestenii sunt clujeni, nu navetişti.

Avantaje pentru clujeni
Cluj-Napoca se măreşte că teritoriu cu 30
la sută şi devine că suprafaţă mai mare că
Bucureştiul.
Având Florestiul înglobat în Cluj-Napoca
creşte pentru oraş posibilitatea dezvoltării
unei zone industriale şi de afaceri mai
uşor având în vedere apropierea
intrării/ieşirii pe şi de pe autostrada.
Cu 8 la sută mai multă populaţie, ne vom
consolida că cel mai mare oraş al ţării, că
nivel de populaţie, după Bucureşti. Spre
exemplu, după ultimul recensământ,
Oradea este serios ameninţată să decadă
din statutul de "oraş de rang întâi",
datorită diminuării numărului de locuitori.
Stimularea investitorilor clujeni pentru a
bagă bani în Floreşti. Clujul nu mai are
terenuri mari, nu mai are unde să se
extindă. Trebuie să ieşim spre Floreşti şi
să îl dezvoltăm.
Extinderea spre această zona peri-urbană
a oraşului Cluj-Napoca va însemna
dezvoltări imobiliare crescute şi va scădea
presiunea pe preţul ridicat al terenurilor şi
apartamentelor din Cluj-Napoca,
terenurile din Floreşti fiind mult mai
ieftine.
Integrarea în Cluj-Napoca a unor mari
investitori şi plătitori de investitori precum
Polus Center, Metro etc, precum şi a unei
garnituri de SRL-uri mici şi medii, dar

importante, Florestiul având un spirit
antreprenorial dezvoltat.
Cu o zestre demografică şi patrimonială
sporită, Clujul îşi poate menţine trendul
superior de dezvoltare din ultimii ani.
O creştere a suprafeţei terenurilor poate
ajută primăria să ofere mai uşor terenuri
de construcţie tinerilor pentru construirea
caselor
Avantaje pentru floreşteni
Cartierul Floreşti va beneficia de forţă
bugetului unui oraş întreg. Una e să te
milogeşti pentru un milion-două de euro
pe la guverne, altă e să ai forţă celor 260
de milioane de euro pe care vistieria
oraşului Cluj-Napoca le are an de an.
Cartierul Floreşti va avea acces
îmbunătăţit semnificativ la servicii de apă,
salubrizare, iluminat public şi transport de
calitate.
Locuitorii cartierului Floreşti vor avea
parte de o dezvoltare urbanistică
integrată. Priviţi haosul urbanistic din
Floreşti: este un dezastru vizual şi
conceptual. Toţi şmecherii imobiliari din
siajul lui Vancea sau Şulea au făcut ce au
vrut în Floreşti. În Floreşti nu s-ar mai
construi haotic casă lângă bloc, bloc lângă
casă. În prezent, în Floreşti nu există o
comisie de urbanism, iar deciziile pentru
noile construcţii le iau consilierii locali în

şedinţa, fără a vedea terenurile pe care se
construieşte, fără a cunoaşte în amănunt
toate detaliile construcţiilor
Făcând parte dintr-un municipiu de rang
întâi, cartierul Floreşti, va beneficia de
ridicarea valorii imobiliare, proprietăţile
florestenilor constând în apartamente sau
terenuri vor valora mai mult. Un
apartament de două camere situat la
podul N în limita Cluj-Napoca este evaluat
astăzi de orice banca la minimum 60.000
de euro. Un apartament de aceeaşi
dimensiune situat pe stradă Eroilor în
Floreşti este astăzi evaluat la 30.000 de
euro.
Demnitate pentru părinţii ce locuiesc în
Floreşti. S-a ajuns că mii de părinţi să îşi
facă buletin de Cluj că îşi poată duce
pruncii la creşe şi grădi. Clujenii floresteni
nu sunt clujeni de mâna a două! Porcăria
asta trebuie să înceteze!
Reamenajarea zonelor publice, a spaţiilor
de joacă, a grădiniţelor, a spaţiilor verzi.
Dezinsecţii anuale făcute că la carte. Din
acest punct de vedere, Florestiul este în
Evul Mediu.
Primăria Florestiului va rămâne primărie
de cartier, astfel că toate funcţiunile
administrative se vor performa acolo.
Îmbunătăţirea infrastructurii şcolare. În
acest moment nu există niciun liceu în
Floreşti!
Buget alocat din reurse proprii şi fonduri
europene care să rezolve situaţia

canalizării în sat, multe dintre blocuri sunt
cu fosă septică în anul 2015
Parkinguri pe structură metalică în zonele
de impact! În prezent, lumea îşi parchează
maşinile pe câmp.
Transport gratuit pentru toţi florestenii,
parte din proiectul meu de candidat ce
propune transport gratuit pentru toţi
clujenii
Investiţia într-o centură care să vină de la
coborârea de pe autostrada până pe
Valea Gârbăului şi să iasă la Sfântul Ion.
Investiţia într-o centură pe malul drept al
Someşului din Grigorescu până în Gilău.
Eliminarea substanţială a presiunii pe
traficul rutier şi reducerea aglomeraţiei
care îi seacă de nervi şi pe floresteni, şi pe
clujeni, dimineaţă şi seară, în fiecare zi.

Nu vor creşte impozitele
pentru floresteni! Află de ce!
Una dintre cele mai mari temeri pentru o
asemenea fuziune din partea florestenilor
ar putea fi ideea falsă că impozitele vor
creşte.
Impozitele nu vor creşte! Nivelul de
impozitare este responsabilitatea directă
a Consiliului Local Cluj-Napoca, care, în
cazul luării unei decizii de fuziune, poate
îngheţa aceste impozite pe o perioada de
zece ani. Exact la nivelul impozitelor de
acum. Repet, impozitele nu vor creşte.
Florestenii nu vor plăti preschimbarea
cărţilor de identitate, permiselor de
conducere şi certificatelor de
înmatriculare a autoturismelor!
O altă temere este că cetăţenii din viitorul
cartier Floreşti vor cheltui din buzunarul
lor pentru schimbarea documentelor de
identitate. Fals!
Tot prin Hotărâre de Consiliul Local,
Primăria Cluj-Napoca poate decide să
suporte integral toate costurile schimbării
cărţilor de identitate. Aşa se face când te
"căsătoreşti" cu una dintre cele mai
dinamice zone că dezvoltare din
Transilvania. Plăteşti tu costurile “nunţii”.

CUM
SE FACE
POATE
FACE
FUZIUNEA?

În prealabil, consiliile locale ale comunei Floreşti şi
ale municipiului Cluj-Napoca vor adopta hotărâri
de consiliu prin care să bată în cuie organizarea
unui referendum simultan în comună şi în
municipiu. Pentru că fuziunea să fie valabilă rată
de participare pentru ambele referendumuri
trebuie să fie de 30%, un procent uşor de atins,
dintre care 50% plus unu să voteze “da” la
întrebarea “Sunteţi de acord că municipiul ClujNapoca să se unească administraţi-teritorial cu
Comună Floreşti?”.
Legislaţia în vigoare din România nu tratează în
mod riguros situaţia alipirii unui municipiu cu o
comună şi implicaţiile la nivelul locuitorilor, drept
pentru care Consiliile Locale Floreşti şi ClujNapoca trebuie să adopte o strategie comună
pentru alipire în completarea cadrului legal.
Posibilă modificare a statutului actual al comunei
Floreşti, prin alipirea la Cluj-Napoca, va determina
aplicarea unor reglementări de tip urban pentru
locuitorii comunei.
Sigur că e nevoie de voinţă politică, sigur că
trebuie că două Consilii Locale să decidă prin
hotărâri organizarea unui referendum, sigur că
Horia Şulea s-ar putea opune vehement, că doar
îşi pierde locul de primar, sigur că e greu să
schimbi mentalităţile unor oameni. Dar Clujnapoca are nevoie de Floreşti, iar Florestiul are
nevoie de Cluj-Napoca.
Putem alege să schimbăm noi istoria, putem să
rămânem captivi în mrejele ei.

PRIMĂRIE,
ANGA JEZ
CLOVNI

În Cluj-Napoca, poliţiştii locali îi hărţuiesc
pe muzicanţii care "colorează" auditiv
oraşul, îi alungă, le dau amenzi şi le cer
autorizaţii.

Dacă ar fi fost vreodată
să am un cuvânt de spus
în proiectul de branding
de oraş al Clujului, i-aş fi
spus lui Emil Boc că cele
mai frumoase metropole
ale lumii sunt cele care ştiu
să se joace cu cetăţenii săi
şi să-i facă să viseze.

În oraşul acesta minunat, Emil Boc şi
oamenii lui de la Poliţia Locală îl ameninţă
în fiecare an pe stăpânul poneiului Rocky
că îi vor interzice accesul în parc, fiindcă
nu are autorizaţie! Săracu' Rocky, el, care
duce de 20 de ani în şaretă copiii Clujului,
să aibă nevoie de hartogaraie pentru asta!
Parcul Central nu e un muzeu, domnule
Boc, el trebuie să mustesca de artişti, de

obiecte de artă contemporană, de mici
meşteşugari, de evenimente.
Clujul trebuie înveselit şi colorat.
Destul cu cenuşiul comunist!
Vă propun azi un proiect care pare o
joacă, dar pe care vreau să îl priviţi cu
toată seriozitatea. Dacă voi ajunge
consilier local independent, voi propune
un proiect prin care Primăria Cluj-Napoca
să angajeze clovni pe post de funcţionari
publici.

Cel mai frumos
job din lume

Nu e nici o glumă, nici o ironie, vorbesc
foarte serios, este un lucru foarte posibil.
Oraşul va organiza un concurs pe post, iar
candidaţilor li se vor cere aptitudini
specifice, precum şi un program artistic
pe întreg anul.
Serviciul acestor clovni nu va fi să dea
autorizaţii de construcţie sau amenzi, ci
jobul lor va fi unul dintre cele mai plăcute
din lume: să îi înveselească pe copiii

noştri, să îi inveselesaca pe clujeni. Ei vor
avea un program de lucru că orice alt
angajat al primăriei.
În weekenduri, pe perioada verii şi până
toamna târziu, vor avea misiunea de a-i
înveseli pe copiii din Parcul Central şi
celelalte parcuri ale Clujului.
Vor fi mascotele oraşului, vor fi cei care
vor zâmbi şi îi vor face să zâmbească pe
clujeni.

Dacă credeaţi că misiunea lor s-a oprit
aici, va înşelaţi. Am o idee genială: în
timpul săptămânii, acest clovni angajaţi ai
primăriei vor munci 8 ore pe zi
plimbându-se prin creşele şi grădiniţele
Clujului, publice sau private, prin casele
de copii şi căminele de bătrâni, prin
spitale de copii şi adulţi, prestând mici
programe artistice, pentru a aduce un
plus de bucurie tuturor, pentru a le
însenina pentru o clipă ziua.
Oricât de boemă vi s-ar părea, vă asigur
că această muncă va fi făcută după un
program de lucru riguros, în care aceşti
clovni vor avea obligaţia de a vizită toate
grădiniţele şi şcolile, spitalele Clujului şi
restul de cămine cel puţin o dată la două
luni.
Este suportul sufletesc pe care oraşul
nostru îl poate asigura atât copiilor noştri,
cât şi celor năpăstuiţi de soarta.
Ţin foarte mult la acest proiect.
Nu obişnuiesc să promit, fiindcă oamenii
sunt sătui de promisiunile mincinoşilor de
politicieni.
În acest caz, promit solemn că, dacă voi
ajunge în Consiliul Local, mă voi bate să îl
pun în aplicare cât mai repede cu putinţă.
Noul Cluj trebuie să fie un Cluj al
emoţiei. Un Cluj viu şi vesel.

Program de 8 ore,
în slujba veseliei

PROIECT
pentru prima
piaţă de produse
BIO şi ECOLOGICE
din Transilvania

Un oraş modern precum
Cluj-Napoca trebuie să dea,
în viziunea mea, tonul în
întreagă ţară pentru
proiecte inovative,
vizionare.
Am de foarte multă vreme
în cap un proiect cu
adevărat special, pe care
vreau să îl propun în
momentul în care voi fi ales
consilier local independent.
Un proiect care să ofere
respect tuturor fermierilor
şi agricultorilor din judeţul
Cluj, care se străduiesc să
ofere produse eco şi bio cu
mari sacrificii fizice şi
financiare.

Proiectul meu de cetăţean este crearea unei pieţe de produse bio şi eco special
amenajată, în care toţi producătorii clujeni - şi nu sunt puţini, după informaţiile
pe care le-am obţinut de la Direcţia Agricolă - adică peste 1.000, să îşi poată
expune în voie produsele sănătoase. În viziunea mea, amenajarea unei pieţe
pentru producătorii de produse bio şi ecologice e un semn de respect faţă de
toţi cei care doresc să manace sănătos şi să le ofere copiilor lor produse
certificate. În proiectul meu, amenajarea unei pieţe de profil va însemna cu
adevărat un stimul pentru producători, deoarece intenţionez să propun că
accesul la standuri şi tarabe să se facă gratuit, adică producătorii de bio şi eco
să nu plătească pentru accesul în spaţiul special amenajat. Este un ajutor pe
care oraşul nostru trebuie să îl acorde acestor pionieri curajoşi şi care poate
contribui, prin gratuitatea la standuri, la ieftinirea acestor produse. Ceea ce era
acum câţiva ani un trend, o modă, a devenit un fapt. Foarte multe mămici
clujene îşi hrănesc copiii cu produse ecologice şi bio.
O piaţă special amenajată pentru bio şi eco va face din oraşul nostru un
exemplu pentru întreagă Românie.
Noul Cluj trebuie să respire modern şi să mănânce sănătos.

JOS CU FINANŢĂRILE
DIN BANI PUBLICI PENTRU
BISERICILE CLUJULUI!
Să dăm bani bisericilor pentru proiecte
cu impact comunitar, nu pentru ziduri şi mozaicuri!
Să investim în oameni, nu în clădiri!

Oamenii cu care mă sfătuiesc pentru candidatura mea de independent mi-au spus să nu abordez acest
subiect, fiindcă voi pierde voturi. Mai ales că e un subiect sensibil şi dă mai bine să te faci că plouă.
Păi, dacă e să pierd voturi, o să pierd voturile fariseilor.
Fiindcă eu nu vreau să mă transform, să
mă prefac, numai că să ajung în Consiliul
Local, vreau să fiu votat şi susţinut pentru
ceea ce cred cu adevărat.

Nu mă înţelegeţi greşit. Eu mă refer doar
la banii care acum se duc pe clădiri şi
ziduri, bani care nu sunt investiţi în
oameni.

Iar eu cred că Emil Boc şi Consiliul Local
Cluj NU trebuie să mai finanţeze bisericile
ortodoxe, catolice, reformate şi
neoprotestante dând milioane de euro pe
an pentru că, din milioanele de euro,
aceste culte religioase să îşi facă renovări,
ridicări de turle, mozaicuri şi instalaţii de
climatizare.

Propunerea mea de cetăţean este că,
începând din 2016, banii alocaţi cultelor
religioase să se dea NUMAI pe PROIECTE
clare care să aibă un impact comunitar şi
social.

Dacă voi ajunge consiler local
independent, voi depune un proiect care
să stopeze aceste finanţări către biserici.

NU pentru milioanele de euro date în
ultimii ani către bisericile clujene! DA, cu
toată inima, pentru cât mai multe

Destul cu şpăgile mascate pentru voturi
date bisericilor clujene, indiferent de rit!

milioane de euro date bisericilor pe
proiecte sociale, de susţinere a educaţiei,
de protecţie a persoanelor defavorizate,
de promovare a tinerilor talentaţi fără
posibilităţi, a programelor de susţinere a
persoanelor de vârstă a treia etc.
Nu vreau să fiu înţeles greşit. Sunt
ortodox, sunt credincios, sunt iubitor de
Dumnezeu. Dar nu sunt de acord cu ce
fac popii clujeni în ziua de azi. Dacă va fi
să pierd voturi prin această iniţiativa, să
pierd. Dar trebuie să înceteze şefii
bisericilor să mai arunce banii pe var şi
cărămizi.

Cărămizile Bisericii sunt oamenii.

Contextul de la Cluj

Consili

ului loca

Direcţia

l al mun

General

icipiulu

ă Comun

i Cluj-N

apoca

icare, de
Anexă la
Nr Pa
zvoltare
Hotărâr
rohia sa
locală şi
ea nr..../2
ctr
u cultu
managem
015
l religio
ent proi
1. A
s Des
ecte
rhiepisc
tin
aţ
ie sumă
Vadului, opia
Feleculu
2. A
Su
i
Re
şi
m
pa
Clujului
rhiepisc
a
raţii
Eparhial la Clădirea Ce
alocată
Feleculu opia Vadului,
ntrului
i şi Cl

3.

N-avem destule creşe la Cluj, n-avem şcoli
şi grădiniţe, n-avem muzee, n-avem
parcuri tematice, n-avem parcări... dar
Boc are de dat milioane de euro din banii
noştri bisericilor de toate riturile care sunt
full de bani oricum. Aşa cum v-am
obişnuit, vin pregătit cu câteva argumente
şi cifre pentru a-mi susţine poziţia.
Ia haideţi să vedem împreună pe ce
"decontează" bisericile din Cluj-Napoca
banii primiţi de la bugetul public. În cele
ce urmează, va arăt cum se sparg peste
500.000 de euro numai pe ziduri, garduri,
renovări, picturi, reparaţii, finisaje, garduri,
împrejmuiri, case parohiale!
Mai, da' nu le e ruşine? Când e vorba
de mălai, ortodocşii, catolicii, adventistii,
reformaţii, uniţii, penticostalii nu mai au
nicio problema să îşi dea mâinile şi să şi le
afunde în bănetul din vistieria oraşului!
În cele ce urmează, discutăm despre 2,5
milioane de lei alocaţi acum zece zile
pentru anul 2015! O să observaţi că 99 la
sută din proiecte nu au nicio treaba cu
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problemele sociale şi nici cu comunitatea!
O să spuneţi că sunt răutăcios şi că e o
situaţie singulară, doar pe 2015.
Nici vorba, şi pe 2014, Boc a spart nişte

21. Parohia Ortodoxă „Sf. Petru şi
Pavel“ - Valea Chintăului
22. Episcopia Romană Unită cu
Roma, Greco-Catolică
23. Parohia Romano-Catolică ClujIris
24. Parohia Romano-Catolică ClujMănăştur
25. Parohia Romano-Catolică ClujDâmbul Rotund
26. Parohia Romano-Catolică Sf.
Mihail
27. Parohia Romano-Catolică Sf.
Maria
28. Parohia Romano-Catolică Sf.
Petru
29. Eparhia Reformată din Ardeal

Continuarea lucrărilor de
50.000 lei
construcţie a bisericii
Continuare lucrări la Catedrala
400.000 lei
Greco-Catolică
Lucrări de consolidare pereţi şi
10.000 lei
fundament
Consolidare structură de lemn
25.000 lei
clopotniţă
Reparaţii acoperiş şi beton din
10.000 lei
curte
Amenajarea expoziţiei de artă
30.000 lei
religioasă
Termoizolare la Casa
15.000 lei
comunitară
Lucrări de reparaţii capitale la
35.000 lei
acoperiş
Lucrări de intervenţie urgente la 160.000 lei
imobilul din Piaţa Mihai
Vitezul, nr.1

30. Parohia Reformată nr. XI Cluj-

Continuare lucrări la Centrul
Social Religios
Restaurare vitralii la biserica din
str. Mihail Kogălniceanu nr. 16
Renovare instalaţia termică

Napoca
31. Parohia Reformată Centrală I
32. Biserica Adventistă de ziua a

70.000 lei
25.000 lei
5.000 lei

şaptea „Speranţa“
33. Biserica Adventistă de ziua a

Continuarea lucrări la Centrul de 10.000 lei
tineret şi grădiniţa adventistă
Izolarea termică a lăcaşului de
15.000 lei
cult
Lucrări de pavare curte, parcare
40.000 lei
şi împrejmuire
Restaurare imobil Reşedinţă
40.000 lei
Eposcopală Unitariană
37. Biserica Evanghelică Lutherană Renovare exterioară la Casa de
30.000 lei
rugăciuni
37. Biserica Evanghelică Lutherană Igienizare, reparaţii şi securizare 10.000 lei
gard cimitir
TOTAL
2.500.000 lei
şaptea „Dynamis“
34. Parohia penticostală
„Emanuel“
35. Biserica penticostală 15
„Logos“
36. Episcopia Unitariană Cluj

milioane de lei hrănind preoţimea şi
pastorimea Clujului. Şi în 2014, tot despre
ziduri a fost vorba, iară nu despre oameni!
Destul cu nesimţirea bisericilor
clujene!

Arhiepiscopia Clujului nu e una
săracă. Doar am aflat asta anul
trecut când a fost ştire naţională
pe Mediafax că Arhiepiscopia
Clujului a cumpărat acţiuni la
Electrică.
Cât tupeu pot să aibă aceşti
oameni!

Privilegiile lor sunt imense: primesc
finanţări de la stat, sunt scutiţi de taxe şi
impozite, au averi patrimoniale
incredibile.
Bisericile clujene trebuie să îşi
reconsidere viziunea despre accesul la
bani publici. Trebuie să creeze proiecte
corecte, cu impact social şi comunitar.
Rolul Bisericii este acela de a prelua o
parte din povara socială pe care Statul
o duce în cârcă.
Cluj-Napoca nu mai trebuie să finanţeze
clădirile bisericilor. Această ruşine trebuie
să înceteze. O spun eu tare, dar sunt
convins că sunt zeci de mii de clujeni ce
gândesc că mine.

SĂ SCĂPĂM
DE GARA JELE
COMUNISTE!
PROIECT DE PARKING PE STRUCTURI METALICE!
Mai ieftin, mai estetic, mai eficient!
Mai multe locuri de parcare pentru clujeni!

Emil Boc ne minte de ani de zile
că va dărâma garajele inestetice
din cartiere, legale sau ilegale.
Omul asta minte aşa cum respiră: în
iulie 2014, se zborşea într-un interviu dat
unui ziar local că va demola garajele
începând cu 2015. La începutul lui 2015,
în stilul sau caracteristic, de primar fără
cojones, Emil Boc o dădea la întors: să
mai aşteptăm, că există probleme juridice,
că o să avem probleme cu cetăţenii...
Eu nu mă tem să o spun: dacă voi ajunge
consilier local şi/sau primar voi demola
garajele comuniste, făcute din te miri ce,

care sunt folosite în proporţie de 80 la
sută pentru depozitarea murăturilor,
cauciucurilor, sculelor etc. Şi nu, nu vin
numai cu demolatul, vin şi cu o soluţie
extraordinară la schimb, o soluţie de
parking pe structura metalică ce are
avantajul costului scăzut, avantajul
modularităţii ce permite să fie folosit pe
orice petec de pământ, avantajul
refolosirii (se desface în bucăţi şi se
refoloseşte în altă parte), avantajul estetic
(designul nu mai este comunist, nu mai da

impresia de betoane).
Poate că măsură demolării garajelor îmi
va aduce înjurături de la proprietarii
acestor coteţe inestetice, ce ocupă spaţiul
public, spaţiul verde. Prefer însă să fiu
sincer şi să spun că se impune să
depăşim această etapă primitivă şi să ne
modernizăm. Nu vreau să am un discurs
las, "pe după casă nănaşului", cum are
Emil Boc, cel care promite orice numai că
să fie ales.

Mergeţi într-o seară pe stradă Mehedinţi.
Trotuare, spaţii verzi, ochiuri de pământ,
toate sunt ocupate de maşini. Oamenii
stau la panda la geamuri şi te înjură dacă
parchezi pe locul "lor", adeseori un metru
jumate de pământ aflat lângă o tufă de
tuia. Se pun canistre de apă pe locurile de
apă cu însemne "NU PARCAŢI! Va sparg
roţile!", parcă suntem în Evul Mediu.
Mergeţi într-o seară pe stradă Tăşnad, în
zona "la garaje". E un spectacol adevărat:
vecinii se întâlnesc între ei, unii îşi
rearanjează acareturile din garaj, alţii îşi
pregătesc butoaiele pentru vişinată şi
sirop de căpşuni, e că o tarabă de Oser cu
uşi deschise, mai scoate unul o palincă,
altul stă în fund pe un lădoi şi bea o bere.

CONTEXTUL:
clujenii îşi dau în cap
pentru un loc de parcare
Sunt peste

Şi încă

700

6.000

de garaje ilegale în acest oraş.

de garaje amenajate pe cheltuiala proprie,
cu autorizaţie de construire, făcute de
fiecare cum a vrut "muşchiul" lui: din
tablă, acoperite cu plăci de azbest, vopsite
cu alb, negru, vişiniu, în fine, un haos.

Peste

5.000
de locuri de parcare pe care sunt
amenajate garaje.

Emil Boc NU a fost în stare în acest mandat să inaugureze MĂCAR UN PARKING
în cartierele Clujului.
A inaugurat parkingul de la Polivalentă, care era parte din proiect şi care stă
şi azi nefolosit, fiindcă Emil Boc nu e în stare să îşi coordoneze forţele de Poliţie
Locală pentru disciplinarea clujenilor care parchează haotic în Parcul central
şi în împrejurimi.
Emil Boc îşi va termină mandatul de primar, să sperăm ultimul, fără a inaugura
alt parking în cartiere, deşi Cluj-Napoca este un oraş foarte bogat, avem unul
dintre cele mai mari bugete din ţară!

Fiindcă aceste garaje sunt că un ghimpe în
coasta cartierelor clujene, şi aşa urâţite de
comunism. În plus, garajele ocupă cu o treime
mai mult loc decât un loc de parcare deschis.
Pentru că avem nevoie de soluţii concrete şi
ingenioase pentru a folosi terenurile cu
amprenta mică pentru a construi unităţi de
parcări de până în 100 de locuri, dar în mai multe
zone din cartiere. Pentru că alţii au reuşit: în
Albă-Iulia s-au demolat garaje şi nu a murit
nimeni. Proprietarii de garaje nu sunt duşmanii
comunităţii, trebuie recompensaţi pentru asta,
dar nici nu trebuie că proprietarii de garaje să
pună căpăstru administraţiei locale.
Am o soluţie ingenioasă şi ieftină, ce se bazează
pe structuri metalice. E mai ieftină, e mai uşor de
implementat şi construit, poate fi oricând
demontată şi refolosită dacă Primăria doreşte să
facă altceva pe acel teren, de exemplu, locuinţe.

De ce trebuie
demolate
garajele vechi?

Vă propun pentru Noul Cluj o dezbatere despre
un proiect de parkinguri pe structuri metalice. Se
poate face chiar mâine, numai voinţă să existe.
Din păcate, Emil Boc ne-a demonstrat că e bun
numai la declaraţii pompoase, plăcute auzului,
care îi amorţesc pe cetăţeni. Să ne trezim. Şi să
privim viitorul pentru parkingurile Clujului, viitor
care este, din păcate, deja prezent pentru marile
oraşe ale Europei.
Dar, vorba aia, mai bine mai târziu decât
niciodată.

Rapid, uşor, profitabil. Parcări la tot cartieru'
Problemele legate de locurile de parcare din cartiere au nevoie de soluţii rapide, nu de poveşti. Cu toţii ştim cât de presantă e
problema locurilor de parcare, cu toţii ştim că zonele ocupate de garaje sau terenurile virane, prezente în fiecare cartier pe care cresc
buruienile ar putea fi oricând locuri perfecte pentru amplasarea unor parcări. Totul este rezolvabil rapid şi eficient cu soluţia propusă
de mine, de construire de Parkinguri Pe Structuri Metalice.
Conceptul propus de mine este cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemelor legate de spaţii de parcare pe termen scurt şi
mediu, dar poate fi folosit de asemenea şi pentru perioade lungi de timp.
Dacă terenul este pus la dispoziţie doar pentru o perioada limitată de timp sau dacă terenul se doreşte a fi folosit pentru alte investiţii
în viitor, atunci soluţia mea este cea mai practică: demontăm totul într-o clipită şi refolosim structura în altă parte.
Aşa-i că arată bine?

Inovaţie transformată în calitate
Vă propun un proiect revoluţionar din punct de vedere tehnic: un parking realizat în întregime din oţel galvanizat, complet demontabil,
în vederea unei noi întrebuinţări. Bazat pe un sistem de construcţie modular, se poate extinde în orice direcţie. Nu are limită de
mobilitate, poate fi refolosit în mod flexibil.
Sistemul de parking propus de mine poate fi construit în doar câteva săptămâni.

PLUSVALOARE I: prin cea mai scurtă durată de execuţie

PLUSVALOARE II: prin posibilitatea de refolosire a structurii

Durata de execuţie

Durata de execuţie/ Cheltuieli de execuţie
Amortizare

Garaj convenţional

PLUSVALOARE I
prin cea mai scurtă
durată de execuţie
Prag de câştig

Prag de câştig convenţional

Amortizare

Garaj convenţional

Reasamblare
Durata
de amortizare
Prag de câştig

PLUSVALOARE II
cu ParkMobil®

Prag de câştig convenţional

Durata
de amortizare

7 avantaje INCONTESTABILE ale soluţiei propuse de mine:
1.

Datorită faptului că structura este complet demontabilă, reutilizarea terenului de amplasament pentru alte investiţii
viitoare rămâne o opţiune deschisă.

2.

Durata scurtă de execuţie a construcţiei.

3.

Structura este rezistenţă la intemperii.

4.

Construcţia este complet demontabilă, putând fi reutilizată în altă locaţie în totalitate.

5.

Conceptul, are la baza o modularitate tridimensională a structurii.

6.

Costurile de întreţinere sunt minime.

7.

Din cauza greutăţii scăzute a structurii, este de neegalat atunci când se doreşte supraetajarea clădirilor existente.

Putem face asta: dar ne trebuie curaj
şi o altă gândire
Nu e uşor să renunţăm la vechile
obiceiuri. Dar nici un capăt de lume.
Trebuie să ne schimbăm.
Toţi clujenii trebuie să se îşi schimbe
vechile mentalităţi sau obiceiuri şi să
privească spre Noul Cluj, mai modern, mai
frumos, al tuturor.
Şi eu trebuie să mă schimb.
Când doi îţi spun că eşti beat, te duci la
culcare. Când mai mulţi îţi spun că le

place cum gândeşti, dar au o problema cu
limbajul folosit, înseamnă că trebuie să
faci ceva cu asta. Când mama îţi spune că
nu e corect că oamenii să rămână DOAR
cu impresia asta despre mine, fără să afle
cine sunt cu adevărat, înseamnă că
trebuie să o ascult şi să încetez cu
harţagul.

Oricine merită o şansă şi niscaiva
iertare, orice om ce greşeşte trebuie
să se îndrepte. O să încerc cu toată
puterea să nu îmi dezamăgesc mama de
acum înainte. Dacă mă va mai înjură
cineva pe viitor, îi voi bloca accesul la
contul meu şi nu voi mai răspunde
niciodată decât în acest fel.

I-am promis mamei mele aseară că nu
mai iau pe nimeni la mişto pe Facebook,
că nu mai vorbesc urat, că încerc să şterg
acest defect. O să o fac pentru mama, în
primul rând. Dar şi pentru cei care cred
că sunt prea nărăvaş că să mă schimb.

Vă propun să ne schimbăm
împreună. Să schimbăm Clujul
vechi, încăpăţânat, conservator,
în Noul Cluj.

PROIECT PENTRU ARTIȘTII
STRADALI AI CLUJULUI
Orașul are nevoie de culoare!

O fotografie cu doi politiști locali
amendând un artist stradal a enervat un
Cluj întreg. Pe domnii de la Miliția locală
îi enervează și un saxofonist și un
violonist, îi enervează orice artist stradal.
Până la urmă, presa a aflat că nu a fost
amendat, ci doar legitimat, dar mie tot
mi-a rămas în cap atitudinea proastă a
celor doi angajați ai poliției locale care
pur și simplu hărțuiau un artist ce dădea
culoare orașului nostru.
Este, de fapt, atitudinea generală a șefului
lor, Emil Boc, primarul Clujului, care vrea
să păstreze orașul acesta doar în culori gri
și care a urgisit mereu în ultimii ani artiștii
stradali care se încumetau să ne încânte,
așa cum se întâmplă în marile metropole
ale lumii, unde străzile prind viață și
culoare datorită acestui fenomen cultural
neconvențional.
Emil Boc și argații lui de la Poliția
Locală au o singură convenție: dă pe
ei cu amenzi și hărțuială!
Au ajuns atât de meschini încât, dacă nu
interveneam noi cu ziarul pe care îl dețin,
ar fi fost în stare să îi interzică accesul în
Parcul Central până și poneiului Rocky,
care a bucurat mii de copii în ultimii zece
ani. Da, ei sunt oamenii care au hărțuit-o
și pe băbuța cuminte care vindea flori de

câmp, o adevărată icoană urbană a
orașului!

Gata cu țărania și hărțuiala,
domnule Boc, Noul Cluj are
nevoie de culoare, muzică,
spectacol! Nu ne mai țineți
orașul sub teroarea
polițailor locali!

De aceea, atunci când voi ajunge consilier
local independent, voi lupta pentru
impunerea unui Proiect dedicat Artiștilor
Stradali și actului artistic neconvențional.
Vi-l supun dezbaterii înainte cu un an de
alegeri, ca să îl puteți analiza, e un proiect
la fel de important, credeți-mă, ca și cele
14 proiecte prezentate de mine până
acum, chiar daca el nu se referă la parcări,
la drumuri sau urbanism. Este un proiect
care își propune să rezolve problema
enormă a lipsei de dimensiune culturală
neconvențională pe care Clujul o are. Un
oraș care nu știe cânta, desena, dansa,
juca, râde, aplauda, e un oraș trist, un
oraș mort.

Context
Ne aflam în plin an de "Cluj, capitala
europeană a Tineretului", un proiect ratat
după părerea mea. Dar avem în față
candidatura Clujului la Capitala Culturală
Europeană. Trebuie să fim pregătiți
pentru asta.
Avem în acest oraș un "focar" pozitiv și
efervescent de minți creative, artistice.
Universitatea de Arte și Design, Academia
de Muzică, Liceul de Muzică și Liceul de
Coregrafie, o grămadă de festivaluri și
happeninguri, de la TIFF până la Scena
Urbană, trebuie să dăm orașul pe mâna
acestor tineri! Ei trebuie să aibă locuri în
care să își arate talentul, unde să își
reducă tracul și chiar să facă un banuț.
Ar fi un bănuț câștigat onest!

De ce e nevoie
de proiectul meu?
• ca să dăm o șansă generației tinere
de artiști
• ca să ștergem izul de comunism
din Cluj
• pentru a dezvolta puterea de incluziune
socială a artelor, chiar și prin expresia
lor stradală

Orașul va fi mai frumos cu
ei pe stradă.
Artiștii ce performează în
stradă NU SUNT dușmanii
Clujului.

• pentru a-i face pe clujeni să experimenteze noi profile culturale, noi viziuni
artistice, pentru a-i învăța să privească
cu toleranță lucrurile și abordările
neconvenționale
• pentru a face Clujul mai atractiv în ochii
turiștilor

Simplu, corect, inteligent
În proiectul meu, am stabilit circa 70 de
"scene" stradale, 70 de porțiuni care
acoperă cele mai frumoase zone din
centrul Clujului, zone cu trafic mare și cu
potențial turistic: Parcul Central, Strada
Ferdinand, Piața Muzeului, Sora, zona
Eroilor, Piața Unirii, zona Teatrului
Național, Piața Avram Iancu, zona Micu
Klein, zona Pieței Mihai Viteazu etc, zone
care se vor distribui celor interesați prin
tragere la sorți în mod electronic.
În acest sens, Primaria va constitui pe
site-ul web o secțiune de înscriere unde

fiecare doritor își va depune câteva acte și
o scurtă descriere a actului artistic:
• copie după CI sau pașaport
• acte de studii - document care nu e
obligatoriu
• acceptul părinților/tutorilor pentru
minori
• scurta descriere a actului artistic

că tragerea la sorți va fi săptămânală,
pentru a rula zonele, pentru a evita
plictisul spectatorilor și pentru a nu
permite ca unii artiști să "aresteze"
anumite zone.
Alocarea spațiilor dedicate artiștilor
stradali se va face în mod gratuit.

Prin tragere la sorți, cele 70 de zone vor fi
alocate celor interesați cu mica mențiune

Programul de "lucru" propus va fi de luni
până duminică între orele 9 și 22, când
artiștii stradali pot să producă și să
performeze actele culturale descrise la
înscriere. Programul de lucru este
negociabil în cazul minorilor și va fi limitat
între orele 12-17.

Primești gratis, dar dai ceva înapoi
orașului
Pentru gratuitatea primită din partea
orașului în ceea ce privește chiria locurilor
de expunere, artiștii stradali inclusi în
acest program se obligă să participe în
mod gratuit cel puțin o dată pe an la
evenimentele organizate de Municipiul
Cluj-Napoca - Zilele Clujului, Sărbătorile
toamnei, etc.
Sunt acceptate sub umbrela de "act
artistic stradal" performanțele
culturale următoare:
• fanfare,
• muzicanți single sau grup,
• cantautori,
• instrumentiști,
• clovni,
• mimi,
• producții one-man-show,
• acrobați,
• contorsioniști,
• echilibriști,
• înghițitori de flăcări,
• fachiri,
• show-uri de majorete,
• actori de stradă,
• statui vivante,
• dansatori,
• portretiști,
• scamatori,
• pictori,
• fotografi, etc.

Poliția Locală are voie să verifice
-fără să hărțuiască sau să amendezeși numai atunci când nu există un act
artistic în desfășurare, documentele
de identitate ale unui artist local
și faptul că el se află în locul corect
alocat conform tragerii la sorți.

Vor fi interzise de la expunere orice
performanțe artistice care lezează
imaginea orașului, a locuitorilor săi, acte
culturale cu conținut obscen sau
pornografic. Cei care fac acest lucru vor fi
suspendați timp de un an de la tragerile la
sorți organizate de Primărie pentru artiștii
stradali.
Acest regulament nu conferă drept de
participare la tragerea la sorți
comercianților de artizanat și obiecte
hand made.

EU CRED CĂ ACEST
REGULAMENT DEDICAT
ARTIȘTILOR STRADALI POATE
FI PUS ÎN APLICARE CU
TOATĂ ÎNCREDEREA. NU
AVEM DE CE SĂ NE TEMEM
DE ARTIȘTI, TREBUIE SĂ
ÎNȚELEGEM CĂ ORAȘUL
CLUJ-NAPOCA MERITĂ
CULOARE, MERITĂ MUZICĂ,
MERITĂ SĂ AIBĂ OCHII LARG
DESCHIȘI.

ÎNCHEIERE
Chiar dacă nu doctrina politică este laitmotivul
acestei platforme, viziunea mea poate fi
susţinută şi de cei de stânga, dar şi de cei
de dreapta.
Acest program vă este propus, dragi clujeni,
în contextul urban pe care îl ştiţi, zdruncinat
de clasa politică locală în ultimii ani, prin acte
de corupţie.

pentru un nou parteneriat cu cetăţenii
oraşului.
Cu siguranţă că resursele financiare pentru
acest buget există însă, în ultimii ani, pentru
politicienii din toate partidele sau alianţele
politice corupţia a fost prioritatea numărul unu.
Dar prioritatea trebuie să devină oferirea
unor condiţii de viaţă decente clujenilor.

Cu un asemena program, înţeles şi acceptat
de noi, eu vă pot oferi o sursă de incredere

Dacă vrei să vorbim despre aceste
proiecte, sună-mă direct pe

0720 00 88 88

Să facem din Cluj-Napoca

"mai mult ca oraşul"

