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CĂTRE PRIMĂRIA CLUJ-NAPOCA 

Domnul Primar Emil Boc 
Direc iaăGeneral ăPoli iaăLocal  
 
 
Spre informare: 

Domnul Viceprimar Gheorghe Şurubaru 
Doamna Viceprimar Anna Horváth 
Direc iaădeăAsisten ăSocial ă iăMedical ă 
Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca 

 

 

 

SOLICITARE CLARIFICĂRI LA RĂSPUNSUL DIRECȚIEI GENERALE A 
POLIȚIEI LOCALE NR. 127824/488/09.04.2014,  

ȘI ÎNTÂLNIRE DIRECTĂ A DELEGAȚILOR LOCUITORILOR PE STR. 
STEPHENSON NR. 15 CU PRIMARUL MUNICIPIULUI CLUJ-NAPOCA  

 

16.04.2014, Cluj-Napoca 
 

 

 

 

Mul umiriă pentruă aten iaă acordat ă SOLICIT RII noastre DEă INFORMA IIă DEă
INTERES PUBLIC,ă precumă iă SESIZ RIIă CUă PRIVIREă LAă EFECTECTELEă DEă
MARGINALIZAREăSOCIAL ăALEăUNEIăEVACU RIăFOR ATEăPOSIBILEăDEă
PEă STRADAă STEPHENSONă NR.ă 15,ă înregistrateă laă Prim riaă Municipiuluiă Cluj-
Napocaăînă28.03.2014,ăprecumă iăpentruăr spunsulătransmisăc treănoiăprinădocumentulă
emis sub egida Biroului Juridic cu Nr. 127824/488/09.04.2014 prezentat pe hârtia cu 
antet a Direcției Generale a Poliției Locale. Municipiul Cluj-Napoca. Judetul Cluj. 

România,ăsemnatădeăDirectorăexecutivăMinodoraăFriteaă iăPrimarăEmilăBoc.ă 

 

V ă reamintimă c ă adreseleă noastreă deă maiă susă le-amă prezentată nuă doară Direc ieiă
Generaleă aă Poli ieiă Locale,ă ciă iă Primarului Emil Boc, Viceprimarului Gheorghe 
Şurubaru,ăViceprimaruluiăAnnaăHorváth,ăprecumă i,ăspreăinformare,ăConsiliuluiăLocală
al Municipiului Cluj-Napoca.ă Înă continuareă a tept mă iă r spunsurileă dumnealor.ă
Ulterioră vomă aflaă dac ă Prim riaă Municipiuluiă Cluj-Napocaă aă r spunsă complexeloră
noastreă analizeă iă notific riă privindă obliga iileă saleă deă prevenireă aă marginaliz riiă
socialeădoarăprinăacestăsingurăactăelaboratădeăPoli iaăLocal ,ăsauăvaădaăcursăanalizeiă iă
celorlalte aspecte pe care le-amăadusăînădiscu ie.ă 

 

 

mailto:desire_cluj@yahoo.com
http://www.desire-ro.eu/


                                                           

                                                           FUNDAŢIA DESIRE    
                                                     pentru Deschidere şi Reflexie Socială  
                                                           Str. Vîntului nr. 35, 400221 Cluj, România,  
                                                           Tel/Fax: +40-364/143220, +40 -740-137561 
                                                           E-mail: desire_cluj@yahoo.com 
                                                            www.desire-ro.eu  

 2 

 

Adresândă Sesizareaă noastr ă din 28.03.2014. mai multor foruri ale prim riei,ă dară iă
consilierilorălocali,ăamăreiteratăpozi iaăpeăcareăoărepet mă iăcuăaceast ăocazie:ă 

- Situa iileălocativeăprecumăceleădeăpeăstradaăStephensonănuătrebuieă iănuăpotăfiă
solu ionateă prină Soma iiă deă demolareă emiseă deă c treă Direc iaă General ă aă
Poli ieiăLocale.ăÎnăfa aăunorăastfelădeăsitua iiăesteănevoieădeăcorelareaăac iuniloră
diverseloră direc iiă iă serviciiă aleă Prim rieiă Municipiuluiă Cluj-Napoca pentru 
evitareaăagrav riiămarginaliz riiăsocialeăprinătransformareaăunorăpersoaneăcareă
auăoălocuin ăînăpersoaneăf r ăad post.ă 

- Demolareaă“construc iilorăilegale”ăaleăfamiliilorăvulnerabile,ăcumăsuntă iăceleă
deă peă str.ă Stephensonă nr.ă 15ă (careă nuă auă accesă laă locuin ă adecvat ă iă laă
siguran ălocativ ),ăa aăcumăesteăeaăordonat ăprinăSoma iaătrimis ăoamenilor,ă
transform ă demolareaă înă evacuare,ă iară evacuareaă înă evacuareă for at ă dină
urm toareleămotive: 

o nuăesteăprecedat ădeăconsultareaăreal ăaăpopula ieiăînăcauz ăprinăcareăseă
caut ăsolu iiăînăvedereaăevit riiăevacu rii,ă 

o nuă esteă completat ă deă punereaă laă dispozi iaă celoră evacua iă aă unoră
locuin eă alternativeă adecvateă şiă accesibile,ă astfelă încâtă persoaneleă
c roraăliăs-arăd râmaălocuin aă iăarăfiăevacuate arădeveniăpersoaneăf r ă
ad post, 

V ă reamintim:ă conformă reglement riloră interna ionaleă laă careă Româniaă esteă
semnatar ,ă astfelă deă ac iuni,ă careă conformă criteriiloră deă maiă susă devină ac iuniă
administrativeă deă evacuareă for at ,ă ă suntă interziseă iă înă cazulă unoră aşez minteă
informaleăsauăilegale,ăprecumăcumăleăspune iăDvoastr ,ăprecumă iăînăcazulăînăcareăseă
recurge la evacuare dinămotiveădeă“regenerareăurban .”ă 

 

 

R spunsulăDumneavoastr ăcuăNr.ă127824/488/09.04.2014ăreflect ămaiămulteălucruri, 
careătoateăimpugnăni teăclarific ri: 

1) Dvoastr ă considera iă c ,ă precumăspune i,ă “verific rileă efectuateă laă adresaă str.ă
Stephensonă nr.ă 15”ă nuă aveauă nevoieă deă referateă i/sauă dispozi iiă emiseă deă
PrimarulăsauădeăPrim riaăMunicipiuluiăCluj-Napoca,ăc ciăeleă“s-au realizat în 
conformitateăcuăprevederileăLegiiănr.ă155/2010ărepublicat ă iăauăavutăcaăobiectă
aspecteă privindă ordineaă iă siguran aă public ,ă cur enieă iă disciplinaă înă
construc ii”ă – prină acestă r spunsă omite iă s ă oferi iă explica iiă laă celă pu ină
urm toarele:ă 

o De ce s-auă f cută verific riă iă laă apartamenteleă asupraă c roraă locatariiă
de ină acteă deă proprietate?: Legitim riă aleă persoanelor,ă revendic riă
legateădeădocumenteăfinanciareăcareăs ăatesteăplataăcurentuluiă iăapei,ă
marcareaă iăacestorăapartamenteăcuănumereăvopsiteăpeăpere iiăexterioriă
asemeneaă celorlalteă apartamente,ă careă suntă înă eviden aă Dvoastr ă caă
fiindă“construc iiăilegale”.  
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o Care este statutulăSoma ieiă162/481/18.10.2013,ă iă aăComunic riiă dină
25.02.2014ă emiseă deă Serviciulă controlă urbanismă şiă disciplin ă înă
construc ii,ăadresateălocatarilorădeăpeăstradaăStephensonănr.ă15ăprivindă
obliga iaălorădeă“aăluaăm surileădeădesfiin areăaăconstruc iilor amplasate 
laăaceaăadres ”ă– peăbazaăc rorăreferate,ăanalizeăs-au eliberat ele? Fiind 
semnateă iădeăc treăPrimarulăEmilăBoc,ăacesteădocumenteăpotăs ăpar ăaă
fiă dispozi iiă aleăPrimarului.ă Înă acesteă condi ii,ă înă continuareă a tept mă
l muririă cuă privireă laă îndeplinireaă obliga iiloră prev zuteă prină art.ă 115ă
alină 2ă iă 7ă dină Legeaă nr.ă 215/2001,ă conformă c roraă “dispozi iileă
primaruluiă seă comunic ă înă modă obligatoriuă prefectuluiă jude ului,ă înă
celmultă5ăzileălucr toareădeălaăsemnareaălor”.  

2) Pentru a justifica controaleleăf cuteădeăDvoastr ă laătoateăapartamenteleădeăpeă
adresaă str.ă Stephensonă nr.ă 15ă v ă referi iă laă “nenum rateleă sesiz riă aleă
cet enilorădinăvecin tateaăterenului”ă(f r ăaăprecizaănum rulălorăexactă iămasaă
critic ă aă reclama iiloră deă laă careă înă susă a iă decis efectuarea controalelor), 
precumă iălaă“proximitateaăpropriet ilorăprivate”.ăAstfel:ă 

o Îiă trata iă peă to iă locatariiă deă peă str.ă Stephensonă nr.ă 15ă laă fel,ă
inferiorizându-iă caă grupă înă fa aă cet eniloră presupusă respectabiliă
datorit ăfaptuluiăc ăauăpropriet i private. 

o Considera iăc ătoateăproblemeleăreclamateăde vecini auăaceea iăvaloareă
dină punctulă deă vedereă ală gravit iiă loră careă ară justificaă controaleleă
repetateă iă demolarea,ă f cândă confuzieă întreă controale,ă verific riă iă
soma iaădemol rii.  

o Problemele despreă careă afirma iă c ă auă stată laă bazaă controaleloră
efectuateă deă c treă Dvoastr ă nuă leă trata iă punctual, nuă identifica iă
concretăveciniiăcareădepunăreclama iiă iănuăc uta i s ămodera iărela iileă
tensionate între vecini pentruă aă restabiliă astfelă paceaă social  înă zon ă
(astfelă “tulburareaă ordiniiă publice”,ă “cur enia”,ă “poluareaă aerului”,ă
“extindereaă construc iiloră ilegale”ăpară aă fiă toateămotiveăaleă formul riiă
Soma ieiădeădemolare,ă sau,ă altfelă spus,ă aă evacu riiă persoanelorădintreă
care unele locuiesc acolo din aniiă1970ă iăcareăazi au devenit persoane 
nedorite într-oăzon ăcuă“propriet iăprivate”).  

F r ăs ăcontest mădreptulălaăproprietateăprivat ă iărespectareaăacestuia,ăneăexprim mă
opiniaăferm ăcuăprivireălaăfaptulăc ărespectândăproprietateaăprivat ăaăunora,ănuătrebuieă
s ă neglij mă drepturileă sociale,ă printreă eleă celeă locative,ă aleă persoaneloră apar inândă
unorăgrupuriăvulnerabileă iădezavantajate.ăReprezentan iiămunicipalit iiăauăreiteratăînă
fa aă multoră organiza iiă iă foruriă interna ionaleă inten iileă loră deă aă asiguraă condi iileă
necesareă incluziuniiă socialeă iă locative pentru categoriile marginalizateă dină ora ulă
Cluj.ă Neă exprim mă speran aă c ă peă plană local,ă cuă ocaziaă tuturor situa iilor de genul 
str ziiăStephensonănr.ă15, vor pune în practic ăaceast ăbun ăpractic ăpromis .ăăăăăăăăăăăăăăăăă 
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Amă luată laă cuno tin ă faptulă c ă Dumneavoastr ă justifica iă toateă ac iunileă Poli ieiă
Locale derulate pe str. Stephenson nr. 15, referindu-v  laăLegeaănr.ă155/2010.ăTotu i,ă
neăpermitemăs ăv ăsuger măînăcontinuare ca, armonizândăac iunileăDirec ieiăGeneraleă
aăPoli ieiăLocale cu cele ale altor Direc iiă iăServiciiăaleăPrim rieiăMunicipiuluiăCluj-
Napoca, subăcoordonareaădomnuluiăPrimar,ăs ăc uta iăsolu ii institu ionale,ăceă inădeă
gestionareaăvie iiăsocialeăaămunicipiului Cluj-Napoca:   

1. Înă vedereaă evit riiă unoră acteă iă ac iuniă administrativeă careă aducă prejudiciuă
morală iămaterialăcelorăviza iădeăacesteăacteă iăac iuni,ă f cândăastfelăvinovat ă
Prim riaă înă producereaă unor prejudicii aduse categoriilor sociale oricum 
vulnerabile,ădezavantajateă iămarginalizate. 

2. Pentruă evitareaă demol rii,ă iă pentruă legalizareaă locuin eloră careă nuă auă
autoriza ieădeăconstruc ieădarăofer ăad postămaiămultorăpersoaneăvulnerabileăceă
tr iescă subă risculă excluziuniiă sociale,ă printreă eleă copii, b trâniă iă persoaneă
suferinde de boli cronice (de ex. pe baza Art. 15 al Legii 52/2006 care permite 
concesionareaă unoră terenuriă f r ă licita ieă public ă cuă scopulă realiz riiă deă
obiectiveă deă utilitateă public ă sauă de binefacere, cu caracter social; sau prin 
HCL-uri, aduseăpeăbazaădeclara iilorăunorămartoriăprinăcareăseăaduceădovadaăc ă
persoaneleă vizateă auă locuită acoloă deă maiă bineă deă 10ă aniă iă caă atareă potă fiă
împropriet ri i;ă sau,ă dac ă terenulă deă laă Stephensonă nr.ă 15ă nuă apar ineă
domeniului public, printr-un schimbă deă terenuriă ceă ofer ă posibilitateaă
concesion riiă i/sauăîmpropriet ririi;ăutilizareaăfonduluiădeăurgen eăînăvedereaă
asigur riiăunorălocuin eăsocialeăadecvateăpentruăfamiliileăvulnerabileăaleăc roră
locuin eăseădemoleaz ,ăcareădevinăvictimeăaleăevacur riloră iă r mânăpersoaneă
f r ăad post;ăsauăprinăalteămodalit iăpeăcareăleăpute iăidentificaăînăcolaborareă
cuă direc iaă deă patrimoniu,ă direc iaă deă asisten ă social ,ă cuă juri tiiă iă al iă
speciali tiă aiă prim riei,ă punândă astfelă expertizaă municipalit iiă înă slujba 
incluziuniiăsocialeă iălocative).ăăăă  

3. Pentruă caă persoaneleă iă familiileă apar inândă unoră categoriiă dezavantajateă s ă
aib ăaccesălaălocuin eăsocialeăadecvateă iăs ăbeneficiezeădeăserviciiăasisten ialeă
deăprevenireăaămarginaliz riiăsociale (cu referire la Legeaăprivindăprevenireaă iă
eliminareaămarginaliz riiăsociale,ălaăLegeaălocuin elor,ăsauălaăArt.ă2ăalin.ă4ădină
Ordonan aădeăGuvernănr.ă137/2000ăprivindăCombatereaăşiăsanc ionareaătuturoră
formeloră deă discriminareă careă permiteă implementareaă m suriloră pozitive ce 
vizeaz ăprotec iaăgrupurilorădefavorizate înătoateădomeniileăvie ii).ă 

Peă lâng ăobserva iileădeămaiăsus,ănot măcuămareăsatisfac ieăobserva iaădinăr spunsulă
pe care ni l-a iătransmis,ăconformăc reiaă“Prim riaăMunicipiuluiăCluj-Napoca nu a pus 
niciodat ăînădiscu ieăproblemaă‘evacu riiăfor ate’ăaăpersoanelorăcareălocuiescăînăzonaă
str.ăStephensonănr.ă15”.ăÎnăacestăcontext,ăavemărug minteaăs ăclarifica i:ă 

- ceăîn elege iăDumneavoastr ăprinăevacu riăfor ate;ă 

- cumătrata iărela iaădintreăSoma iaăprivindădemol rileăconstruc iilorăneautorizateă
dinăaceast ăzon ă iăevacu rileăfor ate,ădinămomentăceăceleădintâiăseăvorăfiăpusă
înă aplicareă f r ă consultareaă celoră viza iă iă f r ă oferireaă unoră alternativeă
locative,ădeciăsuntăelementăalăproceduriiăevacu rilorăfor ate.  
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În accep iuneaănoastr ,ă ideeaă c ă “nuăseăpuneă înădiscu ieăproblemaăevacu riiă for ate” 
echivaleaz ăcuărenun areaălaăideeaădemol rii construc iilorădinăaceast ăzon ăcare nu au 
autoriza ieădeăconstruc ie.ăPresupunândăc ă iăDvoastr ăaprecia iălucrurileălaăfel, asta ne 
face s ă credemă c ă a iă începută deja sauă ve iă daă cursă înă timpulă celă maiă scurtă unoră
consult riăadecvateăcuălocatariiădeăpeăstr.ăStephensonănr.ă15 pentruăg sireaăunorăsolu iiă
locativeăadecvateăpeătermenăscurt,ămediuă iălung.  

Rug minteaănoastr ăc treăDumneavoastr ,ădomnuleăPrimarăEmilăBoc,ăesteădeăaăprimiă
delega iiăcomunit iiăStephensonălaăoăîntrevedereăcuăDumneavoastr ,ăocazieăcuăcareăs ă
clarifica iă toateă acesteă aspecteă înă modă directă cuă ace tiă cet eniă aiă ora uluiă iă s ă
demara iă procedurileă participativeă necesareă lu riiă unoră deciziiă adecvateă ( i)ă înă acestă
caz.  

 

Cu respect, 
Prof.ăuniv.ădr.ăEnikőăVincze  
Pre edintaăFunda ieiăDesireăăăăă      

 

  

Profitândădeă aceast ăocazie,ă ata eză aiciă continuareaă listeiă sus in torilorădemersuriloră
noastre formulate în SESIZAREA CU PRIVIRE LA EFECTECTELE DE 
MARGINALIZAREăSOCIAL ăALEăUNEI  EVACU RIăFOR ATEăPOSIBILEăDEă
PE STRADA STEPHENSON NR. 15, prezentat ă subă egidaă Funda ieiă Desire,ă iă
înregistrat ă la Prim riaă Municipiuluiă Cluj-Napoca înă dataă deă 28.03.2014.ă Peă lâng ă
semn turile deja prezentate la acea dat ,ăSesizareaăaămaiăfostăsemnat ăde:ă 
 
Prof. univ. dr. Maria Roth, UBB,  
Prof. univ. dr. Livia Popescu, UBB 
Andrei Szántó 
RobertăVaszi,ăAsocia iaă anseăEgale 
MirelaăF ta ,ăAsocia iaă anseăEgale 
GabrielaăPop,ăAsocia iaăUmanitar ăÎmpreun ăPentruăEi 
AlinaăOnchi ,ăFunda iaăRuhama 
Mihaela Preda 
AndreeaăFier str u 
Iuliaă andor 
CarmenăGheorghe,ăAsocia iaăE-Romnja 
Ioan Florin Tala 
Andreea Braga, Centrul Filia 
Ciprian Bogdan 
Hajnalka Harbula  
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