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 Informațiile care stau la baza acestui document au fost colectate de-a lungul mai multor ani, în 

cadrul mai multor demersuri și/sau cercetări, premergătoare proiectului LERI, în care au fost 

implicate persoane și din actualul Grup de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă. Sinteza 

lor din acest document a fost realizată în cadrul proiectului LERI. Printre cele dintâi amintim: 

cercetarea din cadrul proiectului FEMROM derulat între 2008-2011 pe str. Cantonului despre 

accesul la muncă decentă (Accesul femeilor și bărbaților de etnie romă la muncă decentă, Cluj: 

Desire, 2011, editor E. Vincze). Documentarea statutului locuirii pe str. Cantonului f.n cu ocazia 

acționării în judecată a locatarilor în 2011 de către Regionala CFR Cluj, documentare realizată 

de Fundația Desire și Organizația Amare Prhala (informații despre aceste aspecte se regăsesc în 

sentințele definitive și irevocabile emise de Judecătoria Cluj: Ordonanța președințială din 

19.09.2011 cu nr. 14011/2011, respectiv Sentința civilă din 18.04.2012 cu nr. 8608/2012). 

Documentarea politicilor publice locale privind locuirea persoanelor marginalizate și condițiile 

locative în zona Pata Rât, precum și a unor istorii personale ale locatarilor prin cercetarea 

Spațializarea și rasializarea excluziunii sociale începută în 2011, coordonată de Enikő Vincze. 

Documentarea Situației sociale a locatarilor din zona Pata Rât și Cantonului prin cercetarea 

UNDP&UBB din toamna anului 2012, coordonată de Cristina Raț. Documentarea Situației 

școlarizării copiilor cu domiciliul în zona Pata Rât prin cercetarea ROMEDIN realizată de E. 

Vincze și Simona Ciotlăuș în toamna anului 2014. Informații importante au reieșit, desigur, și 

din cercetarea-acțiune LERI derulată în relație cu locatarii de pe str. Cantonului, în particular cu 

ocazia elaborării și depunerii de cereri de locuințe sociale în vara lui 2015 de către 95 de familii. 

Propunerile formulate în finalul documentului s-au cristalizat de-a lungul multiplelor 

noastre discuții individuale și/sau în grupuri mai mari sau mai mici atât despre istoriile 

locative ale oamenilor, cât și despre condițiile și situațiile curente cu care se confruntă. Față 

de acestea locatarii de pe str. Cantonului f.n. doresc să afle ce se va întâmpla cu ei în 

viitorul apropiat și mai îndepărtat, precum și care este poziția administrației locale în ceea 

ce privește posibilitățile de îmbunătățire a condițiilor și siguranței lor locative în perioada 

imediat următoare. Echipa GALIL din LERI a discutat în prealabil schița și posibilul conținut 

al documentului de față în decembrie 2015 și ianuarie 2016 pe baza cunoștințelor despre situație. 

Echipa a vorbit cu locatarii despre nevoia acestui document cu ocazia informării lor despre 

rezultatele prealabile ale atribuirii de locuințe sociale precum și ulterior. Formularea 

propunerilor de ordin general a fost finalizată de GALIL la începutul lunii februarie 2016 

în urma tuturor acestor demersuri de documentare și consultare. Informațiile și 

propunerile prezentate în acest document pot constitui o componentă pe baza căreia 

administrația publică locală ar putea să elaboreze un plan de măsuri pentru str. 

Cantonului f.n. pentru perioadă scurtă, medie și lungă.   
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În urma Activității 4 din cadrul proiectului LERI - "Intervenție pentru elaborarea planurilor de 

măsuri privind incluziunea locativă pe baza Strategiei de Dezvoltare a Municipiului Cluj-Napoca 

2014-2020" - echipa proiectului depune în atenția Dumneavoastră prezentul document.  

Vă rugăm să vă exprimați în scris poziția față de și răspunsurile la propunerile formulate în acest 

document, care pot să constituie una dintre bazele măsurilor menționate mai sus.  

De asemenea, vă rugăm să primiți în audiență membrii Grupului de Acțiune Locală pentru 

Incluziune Locativă în vederea discutării celor prezentate în acest document, precum și a poziției 

Dumneavoastră față de situația de fapt descrisă și față de nevoia de a găsi soluții la problemele 

sesizate prin măsuri adecvate. 
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1. CONSIDERENTE INTRODUCTIVE - SITUAȚIA LOCATIVĂ DE PE STR. 

CANTONULUI F.N. ȘI NEVOIA DE MĂSURI MULTIPLE  

 

Majoritatea persoanelor de etnie romă care în fapt locuiesc pe strada Cantonului f.n.
2
 trăiesc în 

sărăcie extremă, chiar dacă mulți dintre ei sunt angajați, și alți mulți alții muncesc în economia 

informală, iar alți câțiva lucrează pentru 'venitul minim garantat'.
3
 Sărăcia extremă rezultată din 

nivelul foarte redus al veniturilor se manifestă printre altele în condițiile precare de locuire cu 

care se confruntă locatarii de pe str. Cantonului, ceea ce înseamnă cel puțin următoarele: locuirea 

în locuință neconvențională, și/sau improvizată; supraaglomerarea locuințelor sau suprafață 

locativă pe membru de familie mult sub 8 mp; starea de degradare a construcțiilor; lipsa de  

bucătărie, lipsa unei băi și/sau toalete în casă; lipsa accesului la curent electric, la apă curentă în 

casă și la canalizare.
4
 În cazul locatarilor de pe str. Cantonului f.n. această situație de sărăcie 

extremă se completează cu nesiguranța locativă deoarece ei sunt împinși în ilegalitate prin faptul 

că locuirea lor în această zonă nu este recunoscută, și nu este legalizată. Drept urmare, ei sunt 

expuși riscului de evacuare și/sau demolare în funcție de schimbarea destinației terenului și 

creșterea valorii imobiliare a acestuia, fără ca cineva să își asume responsabilitatea față de ei. 

Precum și în alte cazuri, și în cazul locatarilor de pe strada Cantonului f.n. sărăcia extremă, 

locuirea precară și nesiguranța locativă pe de o parte rezultă din violarea a o serie de drepturi ale 

omului, iar pe de altă parte conduce la o situație de vulnerabilitate maximă față de încălcarea pe 

mai departe a acelorași sau și a altor drepturi.  

 

De aceea, în cazul locatarilor de pe strada Cantonului care aparțin unei categorii sociale 

marginalizate și față de care autoritățile locale au obligații precum cele definite în Legea pentru 

prevenirea și combaterea marginalizării sociale, măsurile pe care Primăria și Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca ar trebui să le întreprindă trebuie să se definească în trei mari direcții: 

 

 

 

                                                           
2
 Recensământul din 2011 a înregistrat pe str. Cantonului f.n. o populație totală stabilă de 466 de 

persoane care locuiau atunci într-un număr de 112 gospodării, dintre care 65 au fost declarate de 

către locatari ca fiind în proprietate privată, 7 în proprietate de stat și 38 în proprietatea unor 

culte religioase. Din populația activă (total 122 persoane) 85 de peroane s-au declarat ca fiind 

ocupate.     

3
 Date privind situația socio-economică se regăsesc în documentul Research report. 

Participatory assessment of the social situation of the Pata Rât and Cantonului area, Cluj-

Napoca rezultat din cercetarea derulată în toamna anului 2012 de United Nations Development 

Programme în parteneriat cu Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Babeş-

Bolyai University Cluj-Napoca în cadrul proiectului Preparatory Phase for Model Project: 

Making the Most of EU Funds for Sustainable Housing and Inclusion of Disadvantaged Roma 

(explicitly but not exclusively targeted) in Cluj Metropolitan Area financed by the Open Society 

Foundations, Making Most of EU Funds for the Roma; coordonator cercetare Cristina Raț.   

4
 Date despre locuințe se regăsesc în cercetarea de mai sus. 
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- măsuri de asigurare a accesului la locuințe sociale din fondul locativ de stat prin aplicarea unui 

sistem de atribuire a locuințelor sociale care să răspundă nevoilor persoanelor marginalizate 

social ce include și măsuri afirmative sau pozitive (conform legislației românești cu privire la 

asigurarea dreptului la locuință și la asigurarea accesului la locuință socială a persoanelor 

marginalizate social, dar și cu privire la combaterea și prevenirea discriminării);
5
 

- măsuri privind recunoașterea locuirii pe strada Cantonului (pe baza actelor emise de către 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca multor persoane/familii în legătură cu așezarea lor pe str. 

Cantonului f.n; măsuri conforme cu legislația românească cu privire la evidența populației, dar și 

cu privire la legalizarea locuințelor și/sau așezărilor informale);
6
 

- măsuri privind prevenirea evacuărilor forțate și a transformării locatarilor evacuați în persoane 

fără adăpost (conform pactelor internaționale la care România este parte).
7
        

 

 

 

2) IMAGINE GENERALĂ DESPRE LOCUIREA PE STR. CANTONULUI F.N. 

Romii care trăiesc pe str. Cantonului f.n. sunt în marea lor majoritate, precum spun ei, „romi 

românizaţi”. Părinții lor, sau ei înșiși au avut pe vremea socialismului în Cluj-Napoca atât locuri 

de muncă, cât și locuințe din fondul locativ de stat. În marea lor majoritate persoanele cu 

domiciliul de fapt pe str. Cantonului f.n. sunt persoane născute în acest oraș. Acest lucru se 

                                                           
5
 În noiembrie 2015 Grupul de Acțiune Locală pentru Incluziune Socială a depus o serie de 

propuneri de modificare a criteriilor de eligibilitate și de selecție utilizate în atribuirea locuințelor 

sociale, dintre care majoritatea (cele privind considerarea venitului minim garantat ca formă de 

venit în criteriul de eligibilitate; cele privind condițiile de locuire precară; cele privind studiile, 

starea de sănătate, starea civilă; considerarea locuirii în medii segregate, zone marginalizate și 

stigmatizate sau a evacuărilor/relocărilor repetate drept caz de forță majoră) nu au fost acceptate 

precum rezultă din HCL 434/2015 

(http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/434%284%29.PDF). Punctul de vedere GALIL 

față de modificările pe care această Hotărâre le-a adus în HCL 150/2013 a fost prezentat în 

perioada consultării publice și este accesibil aici: http://www.desire-ro.eu/?p=1807. Astfel, 

punctul nostru de vedere este că sistemul de atribuire de locuințe sociale trebuie în continuare 

modificat cu scopul ca acesta să răspundă și nevoilor persoanelor marginalizate social.      

6
 În elaborarea acestor măsuri Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca se poate 

folosi și de DOCUMENTUL RESURSĂ PENTRU POLITICI PUBLICE LOCALE DE 

LOCUIRE ȘI PROCEDURI PRIVIND INTRAREA ÎN LEGALITATE A LOCUINȚELOR 

INFORMALE elaborat și depus recent în atenția administrației publice locale de către GALIL. 

7
 În elaborarea acestor măsuri Primăria și Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca se poate 

folosi și de DOCUMENTUL RESURSĂ PENTRU POLITICI PUBLICE LOCALE DE 

LOCUIRE ȘI PREVENIREA EVACUĂRILOR FORȚATE elaborat și depus recent în atenția 

administrației publice locale de către GALIL. 

http://www.primariaclujnapoca.ro/userfiles/files/434%284%29.PDF
http://www.desire-ro.eu/?p=1807
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reflectă și în faptul că persoanele care nu au domiciliul specificat în actul lor de identitate pe o 

altă adresă din municipiu, au buletine provizorii cu mențiunea 'Cluj-Napoca fără locuință'.
8
  

Foarte puține persoane de pe str. Cantonului f.n. se auto-identifică sau sunt identificate de vecini 

drept 'romi corturari' sau 'romi tradiționali'. În ceea ce privește trecutul lor mai îndepărtat, mai 

degrabă se auto-definesc ca fiind "romi unguri" ("magyar cigány", sau romungro cum se cheamă 

în literatura de specialitate), de unde rezultă în multe cazuri faptul că au nume de familie 

maghiare, și că persoanele mai în vârstă încă vorbesc limba maghiară pe lângă limba română, 

sau, după caz, pe lângă limba romani.  

Colonia de pe strada Cantonului, precum îi spun oamenii, a început să se formeze în a doua 

jumătate a anilor 1990, extinzându-se rapid după 2000 pe porțiunea dintre stradă și calea ferată 

dezafectată pe o lungime de circa 700.
9
 Extinderea coloniei s-a întâmplat în perioada în care 

evacuările din imobile retrocedate, sau din locuințe sociale, sau din foste locuințe din fondul 

locativ de stat, sau din cămine muncitorești privatizate, sau din beciurile unor blocuri, unele 

amenajate ca spații municipale de protecție civilă, au început să se intensifice în Cluj-Napoca. 

Acestea au însemnat de fapt evacuări forțate în măsura în care au transformat oamenii sărăciți în 

persoane fără adăpost, adică nu au asigurat persoanelor evacuate alternative locative adecvate. 

Strada Cantonului f.n. a devenit în ultimul deceniu un spațiu către care foarte multe persoane de 

etnie romă devenite persoane fără adăpost au fost direcționate sau au fost relocate direct de către 

Primăria Municipiului Cluj-Napoca din locații de pe str. Avram Iancu, str. Byron, str. Kővári, str. 

Paris, Calea Turzii, str. Porumbeilor etc.  

Persoanele care stau azi pe strada Cantonului f.n. NU s-au așezat acolo din cauză că doreau să 

lucreze pe rampa de gunoi. Existența lor pe strada Cantonului nu a depins și nu depinde de 

existența sau închiderea rampei de gunoi. Așteptarea din partea autorităților publice că ei vor 

pleca de aici în momentul închiderii rampei (și acum, a rampei temporare) este una creată pe 

presupoziții false, respectiv pe dorința de a ascunde adevărata istorie a formării coloniei 

Cantonului, eventual din motivul de a nu-și asuma responsabilitatea față de acest proces și față 

de oamenii care locuiesc acolo.   

Ancheta UNDP&UBB din 2012 a identificat pe strada Cantonului f.n. din Cluj-Napoca 111 de 

gospodării, respectiv 399 de persoane în gospodăriile cercetate, dintre care 182 de copii și 

adolescenți sub 18 ani, dintre care 157 copii sub 14 ani. În acel an 100 de familii au declarat că 

înainte de a fi mutați pe str. Cantonului au locuit în municipiul Cluj-Napoca. Azi, în 2016, 

numărul gospodăriilor de pe str. Cantonului este crescut la 156. 

Cercetarea ROMEDIN din toamna anului 2014 arată că în anul școlar 2014/2015 de pe str. 

Cantonului 107 copii au fost înscriși la școală. Peste 56% dintre cei școlarizați cu domiciliul pe 

această stradă sunt înscriși în școala specială, în vasta majoritate a cazurilor din considerente 

familiale economice, respectiv din cauza neputinței sistemului de învățământ clujean de a susține 

participarea lor școlară în alte unități de învățământ, mai ales în școli mixte din punct de vedere 

                                                           
8
 Cu ocazia cercetării UNDP&UBB din 2012, Participatory assessment of the social situation of 

the Pata Rât and Cantonului area, Cluj-Napoca, 28.8% dintre cei chestionați au declarat că au 

buletine provizorii, iar 62.3% au  cărți de identitate pe o altă adresă din Cluj-Napoca.   

9
 Vezi datele cercetării de mai sus cu privire la perioada din care locatarii de azi au declarat că 

locuiesc acolo.  
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etnic și social. Dintre copiii școlarizați cu domiciliul pe strada Cantonului, 34 sunt înscriși în 

Școala Gimnazială Traian Dârjan, 4 la ciclul pre-liceal al Liceului de Arte Plastice Romulus 

Ladea, 4 copii se regăsesc în Școala Gimnazială Ion Agârbiceanu, câte 1 copil la Liceul Tehnic 

Ana Aslan, Școala Gimnazială Nicolae Iorga, Liceul Teoretic Lucian Blaga, respectiv 2 copii 

frecventează Liceul Tehnologic Special Samus. În ceea ce privește distribuția copiilor școlarizați 

în unitățile învățământului de masă pe cicluri, ea arată astfel: 10 copii în clasa pregătitoare, 24 

copii în clasele I-IV, 11 copii în clasele V-VIII și 2 copii la liceu.
10

 

Condițiile precare de trai, gradul de izolare a zonei, precum și stigmatizarea puternică a acesteia 

conduc la perpetuarea inter-generațională a marginalizării sociale, precum și la acumularea 

dezavantajelor în toate domeniile vieții. Toate căsuţele de pe strada Cantonului sunt de câte o 

cameră de circa 12 metri pătraţi. Ele se încălzesc cu sobe de lemne. Colonia are două surse de 

apă. Până în anul 2015 oamenii care locuiesc pe str. Cantonului f.n. nu că nu au avut baie sau 

toaletă în casă, dar în zonă nu au fost amplasate nici toalete publice. De atâția ani, și inclusiv și 

azi, ridicarea gunoiului menajer din zonă continuă să fie o problemă nerezolvată, ceea ce duce la 

degradarea mediului care afectează sănătatea oamenilor, expunându-i la diverse boli contagioase. 

Multe familii, pe lângă încăperea principală, şi-au construit din lemne încă un spaţiu adiacent 

folosit, după caz, ca antreu sau loc de gătit, sau loc pentru încă un pat, sau pentru depozit. 

Spațiile locative inițiale s-au extins și pentru că generațiile noi au crescut, și-au întemeiat 

propriile familii și nu aveau posibilitatea să dobândească locuință în altă parte respectiv nu au 

avut acces la locuințe sociale datorită criteriilor de atribuire de locuințe sociale practicate de 

administrația publică locală clujeană.  

Unele dintre spațiile locative au electricitate (dintre casele de termopan, respectiv casele verzi 

din lemn care sunt locuite pe baza unor contracte de comodat) pe baza unor contracte de 

furnizare de energie electrică încheiate cu Electrica. Pe baza unor înțelegeri informale între 

locatari, multe alte case din colonie primesc curent electric de la vecinii lor contra cost. În 2015, 

locatarii care nu au contract cu Electrica, au încercat să-și reglementeze situația privind accesul 

la curent prin intermediul proiectului Pata Cluj implementat de ADI ZMC. Într-un final, formula 

propusă de 60 de familii cu acest scop (dintre care 15 cu contract de comodat, iar alte 45 care s-

ar fi asociat cu aceștia pe baza unor acorduri bine reglementate) nu a putut fi susținută de proiect 

pentru că depășea cadrele legalității. Motivul principal al refuzului a fost, deci, unul legat de 

problema centrală a locatarilor de pe str. Cantonului f.n., și anume aceea de a nu fi recunoscuți ca 

rezidenți legali la adresa la care ei stau în fapt, chiar dacă ei sunt luați în evidența autorităților 

publice ca locatari pe str. Cantonului f.n. Acest lucru înseamnă că persoanele și familiile în cauză 

nu au acces la condiții decente de trai (cum ar fi curentul electric) pentru că administrația publică 

locală îi ține de aproape două decenii într-o situație de nesiguranță locativă, sau și mai mult, într-

o situație de ilegalitate, în cel mai bun caz eliberându-le buletine provizorii prin identificarea 

Cluj-Napoca fără domiciliu, sau fără locuință, sau lipsă spațiu.      

 

 

                                                           
10

 Informații și date detailate despre situația școlarizării copiilor de pe str. Cantonului f.n. 

colectate și analizate de către Enikő Vincze și Simona Ciotlăuș se regăsesc în documentul 

Strategia rețelei clujene a școlilor incluzive elaborate în cadrul proiectului ROMEDIN, accesibil 

aici: http://www.desire-ro.eu/?cat=59 
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3) ACTE ADMINISTRATIVE EMISE DE CĂTRE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CLUJ-

NAPOCA, PRECUM ȘI ALTE DOCUMENTE SUBSECVENTE CARE ATESTĂ 

LOCUIREA PE STRADA CANTONULUI F.N.  

- Conform unor informații din Sentințele civile din 2011 și 2012,
11

 terenul de pe str. Cantonului 

f.n. a început să fie "ocupat" din octombrie 2002: atunci "Primăria a adunat 26 de familii de romi 

din Cluj și le-a oferit niște locuințe improvizate pe un teren aflat în proprietatea Poștei". "După 

scurt timp, în urma presiunilor din partea Poștei, Primăria a intervenit evacuând locația și mutând 

persoanele pe actualul amplasament de pe str. Cantonului f.n." 

- În 20.11.2003 Primarul Municipiului Cluj-Napoca a emis la solicitarea Consiliului Local 

autorizația de construire nr. 2046/2003 prin care autoriza executarea unor lucrări de construire 

pentru amplasarea pe str. Cantonului a unor căsuțe cu caracter social;    

- Consiliul Local a încheiat cu o parte din oamenii de pe str. Cantonului f.n. contracte de 

locațiune provizorie pe cele 10 căsuțe construite în noiembrie 2003, care se defineau drept model 

pentru așa-numitele case de termopan amplasate aici ulterior cu acordul Primăriei;  

- În 29.04.2004, respectiv în 07.04.2005, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Organizația Ecce 

Homo (care a început derularea unui proiect de asistență socială pe str. Cantonului din 2002) au 

încheiat două Protocoale de colaborare privind 30, respectiv 20 de locuințe sociale cu caracter 

temporar, care apoi au făcut obiectul unor contracte de comodat în perioada 2003-2010, răstimp 

în care s-au încheiat și câteva contracte de furnizare a energiei electrice cu Electrica Transilvania 

Nord; cele două Protocoale prevăd, printre altele, următoarele:  

 "Primăria se obligă să asigure terenul pentru construirea celor 30 (respectiv 20) de 

 locuințe, să se ocupe de documentația și de avizele necesare construirii, a  certificatului 

 de urbanism și autorizația de construcție sau alte avize necesare.  Primăria se va îngriji 

 de asigurarea grupurilor sociale și a altor facilități minimale de care este nevoie."  

 În Protocolul din 2005 semnatarii mai menționează: "Pe actuala locație a coloniei, 

 teren ce aparține Primăriei, locuiesc 40 de familii în condiții improprii, în barăci 

 improvizate. Pe această locație se vor construi 20 de locuințe, care vor fi date în 

 folosință la 20 de familii din cele menționate." 

- Prin Hotărârea nr. 51 din 22 februarie 2005 a Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca, se 

prevede preluarea în patrimoniul Consiliului Local al municipiului Cluj-Napoca a trei case 

sociale amplasate pe str. Cantonului f.n, donație din partea Fundației Ajutorul Familiei din Cluj-

Napoca; Hotărârea mai prevede: "Acestea vor fi incluse în circuitul locativ, urmând a face 

obiectul unor contracte de comodat; ducerea la îndeplinire a prevederilor hotărârii se 

încredințează Direcției fondului imobiliar de stat, Direcția economică și Serviciul juridic-

contencios".     

                                                           
11

 Ordonanța președințială din 19.09.2011 cu nr. 14011/2011, respectiv Sentința civilă din 

18.04.2012 cu nr. 8608/2012 emise de Judecătoria Cluj, emise de pe urma procesului pierdut prin 

decizii definitive și irevocabile de către Compania Națională de Căi Ferate SA București - 

Sucursala Regională CF Cluj în calitate de reclamant față de 360 de persoane de pe str. 

Cantonului f.n. implicate în proces de către CFR în calitate de pârât. 
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- Prin decizia nr. 39180/482/01.06.2005 emisă de Primărie, Direcția Control - Serviciul Control 

Comercial și Protecția Mediului, semnată de Primar Emil Boc, Director Minodora Fritea și Șef 

serviciu Mircea Abrudan, se aprobă ridicarea unor locuințe temporare în urma soluționării unei 

petiții și se comunică următoarele: 

 "Cererea a fost luată în evidență urmând a se soluționa în măsura în care vor fi 

 construite noi căsuțe pe amplasamentul str. Cantonului; pentru rezolvarea în regim de 

 urgență a problemei locative, vă sugerăm ca în funcție de posibilitățile pe care le aveți 

 să vă amenajați în regie proprie o construcție temporară în perimetrul de pe str. 

 Cantonului".   

- Prin decizia nr. 68064/482/02.10.2006 emisă de Primărie, Direcția Poliția Comunitară - 

Serviciul Protecția Mediului și Igienizare, semnată de Primar Emil Boc,  Director Minodora 

Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan, se comunică unor locatari:  

 "Urmare notei de audiență înregistrată cu numărul 9557/15.09.2006 vă comunicăm 

 următoarele: Cererea a fost luată în evidență urmând a se soluționa în măsura în care 

 vor fi construite noi căsuțe pe amplasamentul stabilit. Pentru rezolvarea în regim de 

 urgență a problemei locative, vă sugerăm ca în funcție de posibilitățile pe care le aveți 

 să vă amenajați în regie proprie o construcție temporară în perimetrul de pe str. 

 Cantonului".  (la fel ca mai sus) 

- Prin decizia nr. 38701/482/03.06.2008 emisă de Primărie, Direcția Poliția Comunitară - 

Serviciul Protecția Mediului și Igienizare, semnată de Director Minodora Fritea și Șef serviciu 

Mircea Abrudan, altor locatari se comunică următoarele:  

 "Referitor la solicitarea Dvs. privind folosirea barăcii de pe strada Cantonului fn, 

 începând cu anul 2004, vă facem cunoscut faptul că actul de predare primire în 

 folosință a barăcii este valabil până la notificarea scrisă din partea Primăriei 

 municipiului, prin care să se prevadă contrariul". (la fel ca mai sus) 

- Decizia nr. 38701/482/03.06.2008 emisă de Primărie, Direcția Poliția Comunitară și Serviciul 

Protecția Mediului și Igienizare, semnată de Director Minodora Fritea și Șef serviciu Mircea 

Abrudan, prin care se comunicau următoarele:  

 "Referitor la solicitarea Dvs. privind folosirea barăcii de pe strada Cantonului fn, 

 începând cu anul 2004, vă facem cunoscut faptul că actul de predare primire în folosință a 

 barăcii este valabil până la notificarea scrisă din partea Primăriei municipiului, prin care 

 să se prevadă contrariul".  

 - Pentru construirea de locuințe sociale pentru persoane fără adăpost Primăria a emis  autorizația 

de construire nr. 1181/22.09.2010, construcții ce urmau să fie edificate pe terenul aflat în 

proprietatea Municipiului Cluj-Napoca înscrisă în cartea funciară cu nr. 267583.  

 

Răspunsuri de tipul celor de mai sus din partea administraţiei locale au fost trimise mai multor 

persoane care locuiesc în continuare pe strada Cantonului f.n.; de atunci şi până acum, nu a 

existat din partea Primăriei vreo iniţiativă de intrare în legalitate a acestor locuinţe improvizate, 

menţinându-le astfel locuirea nesigură.  
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Alți câțiva locatari, evacuați din alte zone au fost notificați de către Primăria Cluj-Napoca cu 

privire la deținerea pe str. Cantonului a unor containere metalice donate de către CFR, de 

exemplu: Decizia 1461/482/26.02.2007, prin care semnatarii Primar Emil Boc, Director 

Minodora Fritea și Șef serviciu Mircea Abrudan făceau următoare constatare:  

 "Dumneavoastră dețineți în acest moment un container metalic donat de către CFR pe o 

 perioadă nedeterminată cu obligația să îl întrețineți în aceiași stare... Vă solicităm ... să 

 încheiați un contract cu o firmă abilitată, specializată în ridicarea resturilor menajere". 

 

Luarea în evidență a populației de pe str. Cantonului f.n. de către instituții abilitate cu diverse 

ocazii, numerotarea căsuțelor de către ele în anul 2011, reflectă că autoritățile locale au cunoscut 

dintotdeauna realitățile de la fața locului, dar, din păcate, de aproape două decenii nu au pus pe 

agenda publică soluționarea lor. General vorbind, planurile de dezvoltare ale orașului au exclus 

de pe lista priorităților investiții care să susțină incluziunea socială și locativă a categoriilor 

marginalizate. Expectanța noastră este ca ele să fie integrate în Strategia de dezvoltare a Clujului 

pe următorii cinci ani prin asumarea politică și financiară de către Consiliul Local al 

Municipiului Cluj-Napoca a unor planuri concrete de măsuri, printre ele planul de măsuri care 

vizează locatarii de pe str. Cantonului f.n. 

 

 

 

4) AGRAVAREA NESIGURANȚEI LOCATIVE ÎNTRE 2009-2012  

În Sentința civilă nr. 8608/2012, de pe urma celui de al doilea proces intentat de Sucursala 

Regionala CF Cluj împotriva a 360 de persoane domiciliate pe str. Cantonului f.n., Judecătoria 

Cluj printre altele a constatat:  

 Din documentele depuse de CFR în procesul din 2012, reiese că "din 2003, când un 

 număr mic de pârâți au ocupat terenul, până în anul 2009 CFR a  încheiat contracte 

 de închiriere cu agenții economici"; iar între mai 2009 și martie 2011 (când s-a  adus la 

 cunoștință "tulburarea posesiei") nu a întreprins nici o măsură împotriva  pârâților."  

 Drept urmare, în aprilie 2012 judecătoria a respins ca inadmisibilă cererea formulată 

 de CFR, deoarece compania a formulat tardiv cererea de acțiune posesorie prin  care 

 CFR ar fi urmărit recăpătarea posesiei prin evacuarea pârâților. Sentința a  devenit 

 irevocabilă în 03.05.2012. 

Dar până la acea dată, după 2009 locatarii de pe str. Cantonului f.n. au fost ținta mai multor 

amenințări de evacuare. Ele au fost inițiate de Sucursala Regionala CF Cluj, fiind susținute însă 

nu doar de Poliția Transporturi, ci și de Poliția Comunitară din cadrul Primăriei Municipiului 

Cluj-Napoca și de Secția VII a Poliției Municipiului Cluj-Napoca. Mai departe, atunci când 

reclamanta a extins acțiunea și asupra Primăriei și Consiliului Local al Municipiului Cluj-

Napoca, acestea (în pofida rolului pe care l-au jucat în crearea zonei locative la această adresă, 

precum am arătat mai sus) au încercat să invoce "excepția lipsei calității lor procesuale pasive", 

și mai mult decât atât, de-a lungul acestor ani au participat la lucrările comisiilor care constatau 

"ocuparea abuzivă a terenului prin construcții provizorii neautorizate.", fără însă să intervină în 
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vreun fel în ameliorarea nesiguranţei locative a persoanelor din familiile direcţionate sau mutate 

chiar de către administraţia locală în anii anteriori.  

Cele câteva momente descrise mai jos surprind faptul că nesiguranța locativă a locatarilor 

de pe str. Cantonului f.n. a început să se cronicizeze cu începere din 2009 din cauză că 

terenul unde ei au fost așezați de autoritățile locale, evacuați fiind din oraș în mai multe 

valuri, a început să (re)capete valoare imobiliară:    

- Conform procesului verbal din 19.02.2009 de pe urma ședinței din Stația CFR Cluj-Napoca Est 

la care au participat reprezentanți ai CFR, ai Poliției Feroviare, ai Primăriei, ai Gărzii Naționale 

de Mediu, s-a stabilit: "să se facă curățenie în zona coloniei de romi și să se găsească soluții 

concrete pentru rezolvarea situației existente". 

- În aprilie 2009 Poliția Comunitară a invitat Regionala CFR pentru discuții privind "mutarea 

coloniei de romi", ocazie cu care s-a afirmat: "proiectul privind rezolvarea situației persoanelor 

defavorizate din punct de vedere social de pe str. Cantonului este în derulare". 

- În 15.05.2009, la ședința comună a CFR s-a constatat că terenul unde se vor muta locatarii de 

pe Cantonului a fost identificat împreună cu Consiliul Local și s-a propus ca termen de realizare 

septembrie 2009. 

- Prin procesul verbal nr. 118 al ședinței din 15.03.2011 de la Stația CFR Cluj-Napoca Est cu 

participarea CFR, Garda de Mediu, Primărie, Poliția Feroviară, s-a constatat că "terenul între km 

493+700 și 494+150, aflat în administrarea CFR este ocupat abuziv prin construcții provizorii 

neautorizate".  

- Prin adresa 1254/31.03.2011 a Inspectoratului General al Poliției și al Poliției Transporturilor s-

a comunicat că "în urma acțiunii comune a Poliției Comunitare, a Poliției Secției VII și a Poliției 

Feroviare au fost identificate persoanele pârâte prin CFR".  

- În 20.04.2011 Primăria a comunicat că "a întreprins demersuri pentru construirea de locuințe 

sociale pentru persoanele defavorizate în zona Pata Rât". 

- Prin adresa 1462/ 28.04.2011, Primăria a comunicat: "Primăria a întreprins demersuri pentru 

construirea de locuințe sociale pentru persoane defavorizate în zona Pata Rât, urmând ca pe 

viitor să se analizeze situația cetățenilor de etnie romă și necesitatea constituirii altor zone pentru 

relocarea acestora în funcție de oportunitatea acestor demersuri."       

- Prin Dosarul nr. 13912/211/2011, Sucursala Regională CF Cluj a intentat primul proces 

împotriva locatarilor de pe str. Cantonului f.n, cerând emiterea unei ordonanțe președințiale, prin 

care "să se dispună obligarea pârâților, fără somație sau trecerea vreunui termen, să respecte 

posesia societății CFR asupra terenului în suprafață de 1842,50 mp, respectiv în limita a 100 m 

de la axa căii ferate,  și să ridice toate construcțiile improvizate din această zonă".   

 Prin Sentința din 19.09.2011 (declarată irevocabilă în 27.09.2011), instanța a hotărât 

 că cererea CFR este inadmisibilă și a fost respinsă ca atare.  

 De asemenea, hotărârea a respins și excepția lipsei calității  procesuale pasive a 

 pârâților Consiliul Local și Municipiul Cluj-Napoca. Instanța a constatat:  Consiliul 

 Local și Municipiul Cluj-Napoca au intervenit activ în ocuparea terenului  prin 

 eliberarea unor autorizații de construire și amplasarea unor locuințe sociale pe str. 

 Cantonului f.n.   
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 Cererea CFR a fost declarată inadmisibilă și respinsă, deoarece NICIUNA DIN 

 CONDIȚIILE DE ADMISIBILITATE ALE UNEI CERERI PRIVIND MĂSURA 

 ORDONANȚEI PREȘEDENȚIALE NU AU FOST ÎNTRUNITE ÎN ACEST CAZ, 

 CĂCI: 

  - CFR nu a probat urgența măsurii solicitate, deci MĂSURA CERUTĂ NU  

 ARE UN CARACTER URGENT: terenul fiind ocupat din 2003, când   

 Consiliul Local, împreună cu Asociația Ecce Homo s-a preocupat să ridice  

 niște locuințe sociale pentru persoanele de etnie romă rămase fără adăpost,  

 cererea de ordonanță președințială a fost depusă doar la peste 7 ani de la data  

 ocupării pretins abuzive a terenului 

  - ORDONANȚA PREȘEDINȚIALĂ CERUTĂ NU POATE AVEA CA   

 SCOP STABILIREA DEFINITIVĂ A DREPTURILOR PĂRȚILOR; chiar  

 dacă prin această măsură se pot dispune măsuri cu caracter definitiv, cum ar fi  

 măsura evacuării, instanța ar fi obligată să facă un examen riguros al cauzei  

 pentru a stabili care din locuințele amplasate pe stradă au fost edificate în mod  

 legal și dacă există și locuințe ridicate abuziv, în condițiile în care cel puțin  

 pentru o parte a construcțiilor există autorizații de construire emise în mod  

 legal; pentru asta însă ar fi nevoie de o procedură de drept comun, prin care  

 instanța ar tranșa raporturile între părți cu privire la drepturile deduse   

 judecății; 

  - MĂSURA CERUTĂ, EVACUARE PRIN ORDONANȚĂ    

 PREȘEDINȚIALĂ, NU ESTE VREMELNICĂ, căci obligarea de a ridica   

 construcțiile în care locuiesc pârâții are un caracter definitiv, distructiv și   

 ireversibil   

- Precum am menționat la începutul acestui paragraf, prin Dosarul nr. 13909/211/2011, Sucursala 

Regională CF Cluj a intentat cel de al doilea proces împotriva locatarilor de pe str. Cantonului 

f.n, de data aceasta având obiectul unei acțiuni posesorie prin care "pârâții să fie obligați să ridice 

toate construcțiile improvizate în limita a 100 m de la axa căii ferate, adică din zona de protecție 

a căii ferate, de pe o suprafață de 1842,50 mp (între km 493+700, și 494+150). Prin Sentința 

civilă nr. 8608/2012 din 18.04.2012 s-a respins ca inadmisibilă și această cerere, ea devenind 

irevocabilă din 03.05.2012. 

 Instanța a concluzionat:  

 - cererea formulată de CFR este tardivă, deoarece RECLAMANTA NU A DOVEDIT 

 CĂ MOMENTUL DE LA CARE TERMENUL DE UN AN A ÎNCEPUT SĂ SE 

 CURGĂ ESTE ULTERIOR DATEI DE 18.05.2011, ADICĂ A DATEI LA CARE 

 CFR A FORMULAT ACȚIUNEA ÎMPOTRIVA PÂRÂȚILOR.    

 - NU REZULTĂ DATA LA CARE PÂRÂȚII AU OCUPAT ABUZIV ACEST 

 TEREN, CI SE SUSȚINE DOAR CĂ "CETĂȚENII DE ETNIE ROMĂ S-AU 

 EXTINS TREPTAT PE TERENUL PE CARE ÎL ARE ÎN POSESIE, TREPTAT 

 AJUNGÂND SĂ OCUPE ȘI TERENUL DE 1842,50 MP A CĂRUI ELIBERARE O 

 SOLICITĂ"   

 - OCUPĂRILE ULTERIOARE SUNT CONSECINȚA TOLERĂRII OCUPĂRILOR 

 ANTERIOARE  
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 - CFR NU A IDENTIFICAT CARE DINTRE PÂRÂȚI OCUPĂ ZONA CFR ȘI  CARE 

LOCUIESC ÎN AFARA ACESTEI ZONE, CI LE REPROȘEAZĂ CELOR  365 DE 

PÂRÂȚI OCUPAREA UNEI SUPRAFEȚE DE 1842 MP.   

Evenimentele de mai jos arată și ele modul în care Primăria Municipiului Cluj-Napoca a 

înțeles să abordeze și soluționeze problemele locative ale locatarilor de pe strada 

Cantonului, și nu numai:  

- La sfârșitul lunii martie 2010, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Attila László a 

declarat presei că pentru a găsi o soluție pentru cei circa 1500 de romi care locuiesc pe strada 

Cantonului și Coastei, precum și în Pata Rât, liderii administrației  locale iau în calcul zona din 

aproprierea rampei de gunoi de la Pata Rât  (http://www.citynews.ro/cluj/din-oras-10/primaria-

muta-romii-de-la-pata-rat-cu-o-parcela-mai-incolo-77329/). 

- În Referatul Direcţiei Patrimoniului Municipiului şi Evidenţa Proprietăţii cu Nr. 64778/451.1 

din 25.03.2010 se arată „argumentele” în vederea „reamplasării persoanelor” din aceste zone, 

cum ar fi  nivelul de insalubritate foarte ridicat şi multe reclamaţii ale cetăţenilor din zonă.  

Pe baza acestui Referat, Hotărârea nr. 127 din 30.03.2010 a Consiliului Local al Municipiului 

Cluj-Napoca a aprobat efectuarea unor demersuri necesare identificării de terenuri în Zona Pata 

Rât “în scopul mutării persoanelor care locuiesc ilegal pe str Cantonului şi str. Coastei”.  

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 197 din 11.05.2010 s-au 

demarat procedurile schimbului de teren între Primărie şi S.C. Strict Press S.R.L., pe baza căruia 

societatea din urmă a obţinut 300 mp pe strada Nădăşel în schimbul unui teren de 3000 mp în 

zona Pata Rât. 

Într-un final, în 17 decembrie 2010 Primăria Municipiului Cluj-Napoca a evacuat circa 350 de 

persoane de pe strada Coastei și i-a relocat în casele modulare construite în zona Pata Rât, 

persoanele de pe strada Cantonului f.n. au rămas la același domiciliu. Soluția găsită de primărie 

nu a rezolvat nimic din gravitatea segregării și marginalizării socio-teritoriale a zonei, din contra 

a acutizat acest fenomen și impactul său asupra celor peste 1500 de persoane care azi locuiesc în 

zona Pata Rât, printre ele mulți evacuați, persoane fără adăpost, oameni împinși la periferie.  

 

 

 

5) EVENIMENTE CURENTE CARE AFECTEAZĂ SIGURANȚA LOCATIVĂ PE STR. 

CANTONULUI F.N. 

- La finalul anului 2013 directorul Aeroportului Internațional din Cluj-Napoca făcea 

următoarea declarație cu privire la proiectul de dezvoltare a infrastructurii de transport 

intermodal pentru pasageri și marfă. 

”Analizăm două soluții posibile. Am avut un sprijin important de la Ministerul 

Transporturilor, de la întreaga comunitate clujeană, colaborăm strâns cu CFR-ul, cu 

Compania Drumurilor Naționale, cu Regia de Drumuri Județene, pentru realizarea acestui 

obiectiv. Proiectul va creea conexiuni facile între transportul aerian, transportul CFR și 

transportul rutier, în ceea ce privește pasagerii și marfa. Avem gara Someșeni foarte 

aproape. O variantă este un tunel între aeroport și gara Someșeni, sau o pasarelă peste. 
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Este foarte aproape, aproximativ 280 de metri, ceea ce ne avantajează”, a explicat 

directorul Aeroportului Internațional ”Avram Iancu” din Cluj, David Ciceo. 

 

 

 

 

 

Proiectul este cofinanțat de către Uniunea Europeană, prin programul TEN-T (Rețeaua 

Transeuropeană de Transport), iar costul său este de aproximativ 2 milioane de euro, 
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dintre care un milion de euro fiind fonduri nerambursabile. Consilierul de Afaceri 

Europene, Ivona Stan, reprezentant al Ministerului Transporturilor, a precizat că 

Aeroportul Internațional Avram Iancu din Cluj-Napoca este singurul aeroport din țară 

care a accesat fondurile nerambursabile TEN-T, iar aceast proiect duce la includerea 

Aeroportului Cluj-Napoca în Master Planul General de Transporturi. În acest moment se 

realizează studiile de fezabilitate pentru determinarea celei mai bune variante, pasajul 

tunel sau pasarela de aproximativ 300 de metri peste șosea, o parte din acestea fiind deja 

finalizate. 
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- În aprilie 2015, Sucursala Regională a CFR a făcut demersuri de înscriere a terenului în 

Cartea Funciară, teren pe care se află o parte din construcțiile informale ale locuitorilor 

de pe strada Cantonului; de atunci, o parte a terenului figurează la Cadastru ca fiind 

înscrisă pe Căile Ferate Române (în figura de mai jos, hașurată cu galben)  

 

 

 

- Restul terenului pe care se află construcţiile, defapt cele mai multe dintre spațiile locative 

de pe str. Cantonului f.n. nu este înregistrat în Cartea Funciară 

 

- În iunie 2015 – Sucursala Regională a CFR a reluat acţiunile de „eliberare a perimetrului” 

de către locatari; oarecum în continuarea acțiunilor eșuate în instanță în 2011 și 2012, de 

data aceasta SR CFR încearcă să îi convingă pe aceştia să îşi dezasambleze sau mute 

câţiva metri căsuţele. 

- În urma vizitei unei comisii formate din reprezentanți ai Sucursalei Regionale CF Cluj și 

a Secției Regionale de Poliție Cluj pe str. Cantonului f.n. în data de 08.06.2015, s-au 

constatat aceleași probleme care au fost identificate de către această instituție în 2009 

(construcții cu statut incert, deșeuri menajere neridicate), la care s-a mai adăugat 

problema rezultată din administrarea neglijentă din partea autorităților locale a toaletelor 

ecologice amplasate în această zonă. 

 

 

 



16 
 

În aceste condiții, la mijlocul anului 2015 echipa LERI a depus în atenția Primăriei Municipiului 

Cluj-Napoca, a domnului Primar Emil Boc și a doamnei Vice-Primar Anna Horvath, a Direcției 

de Patrimoniu, a DASM, a Poliției Locale și a Consiliului Local următoarele documente legate 

de situația locativa a persoanelor de pe str. Cantonului f.n. și de nevoia de locuințe sociale în 

rândurile lor:     

- DESCRIEREA SITUAŢIEI DE NESIGURANŢĂ LOCATIVĂ A PERSOANELOR CARE 

LOCUIESC PE STR. CANTONULUI F.N., ȘI CÂTEVA PROPUNERI PRELIMINARE 

PRIVIND SOLUȚIONAREA ACESTEIA (18.06.2015) 

- MEMORIU COLECTIV CU PRIVIRE LA DOSARELE DE CERERI DE LOCUINȚĂ 

SOCIALĂ DEPUSE DE LOCATARI DE PE STR. CANTONULUI F.N. CLUJ-NAPOCA 

(04.08.2015) 

 

 

 

6) PROPUNERI PRIVIND ASIGURAREA SIGURANȚEI LOCATIVE, 

ÎMBUNĂTĂȚIREA CONDIȚIILOR DE LOCUIRE PE STR. CANTONULUI F.N. ȘI 

ASIGURAREA UNOR ALTERNATIVE LOCATIVE ADECVATE 

În condițiile în care în viitorul apropiat nu se întrevede asigurarea unor locuințe alternative 

locatarilor de pe str. Cantonului f.n.,  

în vederea asigurării siguranței lor locative luând în considerare potențialul proiect de dezvoltare 

definit a fi de interes public,  

în vederea îmbunătățirii condițiilor de locuire de la această adresă până când se va locui aici, 

precum și în vederea prevenirii unor evacuări și demolări care să îi transforme pe locatarii de aici 

în persoane fără adăpost adică în vederea prevenirii evacuărilor forțate,  

solicităm Primăriei și Consiliului Local următoarele:   

 

(1) Recunoașterea locuirii în această zonă pe baza actelor administrative emise de Primăria 

Municipiului  Cluj-Napoca, precum și pe baza altor documente subsecvente precum cele descrise 

în paragraful de mai sus; aceasta s-ar putea realiza prin adoptarea unui HCL care recunoaște 

legalitatea șederii pe str. Cantonului f.n. pe baza actelor emise de administrația publică locală în 

legătură cu locuirea pe str. Cantonului f.n. și care admite nevoia unor măsuri reparatorii în 

domeniul locuirii față de persoanele vătămate în multiplele lor drepturi datorită menținerii lor în 

stare de nesiguranță locativă și în condiții locative extrem de precare timp de aproape două 

decenii.            

 

(2) Emiterea unor acte de identitate ne-provizorii pe această adresă locatarilor de pe str. 

Cantonului f..n. pe baza Art. 28, punctul (1), litera (c) din  Ordonanța de Urgență  97/2005.  

 



17 
 

(3) Acordarea unui statut legal, chiar dacă doar în termenii locuirii provizorii (precum se 

recunoaște prin extinderea contractului până în 2019 locuirea în casele modulare construite de 

Primărie în 2010 la 800 de metri de rampa de gunoi, deci într-un mediu impropriu), care să le 

permită locatarilor de pe str. Cantonului f.n. conectarea la curent electric, precum și investiții 

pentru îmbunătățirea infrastructurii din zona locuită a străzii Cantonului f.n.   

 

(4) Informarea locatarilor de pe str. Cantonului f.n. despre planurile Primăriei și Consiliului 

Local al Municipiului Cluj-Napoca pe termen scurt (1 an), termen mediu (5 ani) și termen lung 

(10 ani) cu privire la terenul aflat în proprietatea Statului Român din această zonă, precum și cu 

privire la viitorul locuitorilor de pe str. Cantonului f.n.  

 

(5) Informarea locatarilor de pe str. Cantonului f.n. cu privire la măsurile pe care autoritățile 

administrației locale le vor include în planul de măsuri susținute din bugetul local privind str. 

Cantonului f.n. conform Strategiei de dezvoltare a orașului în perioada 2014-2020, și în 

particular pentru anul 2016.   

 

(6) Adoptarea unui moratoriu cu privire la evacuările și demolările de pe str. Cantonului f.n., 

astfel încât orice evacuare și/sau demolare planificată să se întâmple doar în momentul în care 

persoanele care urmează să fie evacuate sau cele ale căror spații locative urmează să fie demolate 

au primit alternative adecvate de locuire.  

   

(7) Consultarea directă a locatarilor de pe str. Cantonului f.n. cu privire la proiectele integrate de 

locuire pe care Primăria Municipiului Cluj-Napoca sau ADI ZMC le planifică a le elabora în 

vederea desegregării zonei Pata Rât, precum și cu privire la proiectele ale căror beneficiari ei se 

întrevăd a fi.  

 

(8) Analiza posibilității, împreună cu locatarii de pe str. Cantonului f.n. de a folosi terenul aflat în 

proprietatea Statului Român de la această adresă pentru a construi un anumit număr de locuințe 

sociale de care să beneficieze cu prioritate și unii dintre locatarii actuali de pe str. Cantonului f.n. 

 

(9) Pe baza istoriei și situației lor locative, drept cazuri de forță majoră, locatarii de pe str. 

Cantonului f.n. să fie considerați drept beneficiari prioritari în planurile de alocare de locuințe 

sociale construite din diverse programe, precum programul de locuințe pentru romi, și/sau 

locuințe construite prin proiecte, și/sau din alte resurse.  

 

(10) Alocarea unui fond din bugetul public local, pe baza prevederilor Legii privind prevenirea și 

combaterea marginalizării sociale, prin care locatarii de pe str. Cantonului f.n. să beneficieze de 

îmbunătățirea condițiilor de locuire în zonă prin satisfacerea următoarelor nevoi de urgență și/sau 

a nevoii de a amenaja teritoriul locuit conform unor standarde adecvate: asigurarea unor 

containere pentru depozitarea deșeurilor menajere și contribuție la costurile ridicării acestora; 
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finalizarea degajării gunoiului menajer din zonă; acțiuni de deratizare atât pe spațiul public cât și 

în locuințe; repararea canalelor care deservesc funcționarea celor două instalații publice de apă și  

de canalizare, astfel încât să se asigure calitatea adecvată a apei potabile; montarea a încă o 

instalație publică de apă; amplasarea unor containere cu dușuri pe teritoriul public dintre 

locuințe; racordarea tuturor gospodăriilor la energie electrică; amenajarea unui spațiu de joacă 

pentru copii în spatele spațiilor de locuit și a unei locații închise unde pot desfășura activități 

educaționale; turnarea de asfalt frezat sau pietriș printre locuințe; renovarea laturii caselor 

dinspre aliniamentul stradal.        

 

 

Membrii ai Grupului de Acțiune Locală pentru Incluziune Locativă:   

Enikő Vincze 

Simona Ciotlăuș 

Cristian Hetea  

Robert Matei 

George Zamfir 

Ioan Doghi 

Flore Cojocnean  

 

 

Consultanți: 

Cristina Raț (Universitatea Babeș-Bolyai) 

Adrian Răulea (ADI ZMC) 

 

 

*** 
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ANEXE 

 

(1) Strada Cantonului f.n. în PUG   

 

Zona Pata Rât, inclusiv Cantonului f.n. - Reglementări zonificare 
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(2) Str. Cantonului pe harta proprietăților 

 

Zona Pata Rât, inclusiv str. Cantonului pe harta proprietăților 
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(3) Reglementări zonificare Pata Rât cu indicații 
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(4) Reglementări urbanistice - unități terioriale de referință 

 

  

 


