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PUBLICITATE

Proiectul Familii de sufl et este fi nanțat în Apelul COERENT din cadrul Programului RO10-CORAI, fi nanţat de Granturile 

SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială; Valoarea fi nanţării proiectului:  804.569,40 lei

Data comunicatului: 31 mai 2016 Familii 
de sufletCOMUNICAT DE PRESĂ

“Familii de sufl et” este un proiect al Asociației Alfa Grup, lansat în vara anului trecut şi derulat în 
parteneriat cu DGASPC Cluj și cu Asociația Serviciul de Ajutor Maltez în România.

Benefi ciari ai proiectului sunt 60 de copii institutionalizați din județul Cluj și 40 de copii de etnie 
romă din comuna Dragu, județul Sălaj, pentru care asociaţia caută „părinţi de sufl et”,  care să sprijine şi 
să îndrume paşii acestora pentru o perioadă de timp. Voluntarii  înscrişi în program benefi ciază de cursuri 
gratuite de parenting, care îi pregătesc pentru relaţionarea cu copiii.

Proiectul se adresează şi specialiştilor din domeniul asistenţei sociale, care au putut participa la 
training-uri, rezultatul fi ind 50 de persoane mult mai pregătite să interacţioneze cu copiii.

Campania de informare şi conştientizare va continua,  în următoarea perioadă, în instituţii, companii 
private, biserici, pentru a sensibiliza cât mai mulţi oameni să se alature proiectului. Astfel, cursurile de 
formare pentru «părinţii de sufl et» vor continua până în luna august, în cadrul cărora vor fi  organizate 
întâlniri suport şi seminarii.

Finalul proiectului va fi  marcat de elaborarea unui plan de intervenţie, din care vor face parte 
«Manualul Familiei de sufl et», «Ghidul de bune practici» şi «Metodologia Familiei de sufl et», care va fi  
predat autorităţilor competente, pentru implementare în folosul altor copii defavorizaţi, la nivel naţional. 
Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Asociaţia Alfa Grup pe e-mail: offi ce@alfa-grup.com, la tel. 0729027725.

www.familiidesufl et.ro; www.atelieruldefaptebune.ro
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Câţiva dintre actualii con-

silieri clujeni vor pleca 

din forul local, odată cu 

alegerile din 5 iunie, însă 

majoritatea sunt intere-

saţi de încă un mandat.

Principalele partide politice 

PSD şi PNL au reuşit să “sca-

pe” de unii dintre reprezentan-

ţii incomozi, lăsând loc astfel 

şi altor membri de partid.

Au intrat cu stânga, au 
ieşit alături de dreapta

La ultimele alegeri locale, 

liberalii au intrat în adminis-

traţia locală alături de PSD, 

sub sigla USL, însă îşi vor în-

cheia mandatele în noul ma-

re PNL, alături de foştii PDL-işti 

pe care i-au criticat doi ani de 

zile. Acum cu toţii îl susţin pe 

Emil Boc pentru încă un man-

dat la Primăria Cluj-Napoca. 

Alţii au intrat în Consiliul Lo-

cal sub sigla Partidului Con-

servator şi au ieşit sub sigla 

ALDE, pentru ca acum să sus-

ţină la Primărie un indepen-

dent, alături de PNŢ-CD şi PSD. 

Majoritatea acestora, care aşa 

cum a arătat şi Monitorul de 

Cluj în serialul realizat recent 

Consilierii necunoscuţi ai Clu-

jului nu s-au înghesuit prea 

mult să reprezinte interesele 

clujenilor în forul local, iar lu-

mea nici măcar nu îi recunoaş-

te pe stradă.

Plăcuţele de la intrarea 
în oraş, durerea UDMR

După patru ani de muncă 

împreună, UDMR-iştii rămân 

cu două mari dureri. Clădirea 

pentru Filarmănică şi plăcu-

ţele bilingve de la intrarea în 

oraş.

„Nu am reuşit să ajungem 

la un consesns politic, mă re-

fer aici la toate partidele po-

litice din Cluj în ce priveşte 

aplicarea multilingvismului, 

mă refer la plăcuţele de la in-

trarea în oraş. Cred că este hi-

lar ca într-un oraş cum este 

Clujul să existe asemenea pro-

bleme, nu înţeleg de ce de-

ranjează limba maghiară, de-

numirea de Koloszvar există 

de foarte mult timp. Au fost 

şi proiecte care au trecut, de 

exemplu am reuşit să avem 

creşe în limba maghiară, o 

şcoală profesională în limba 

maghiară. Am reuşit să avem 

pe monumente plăcuţe în 5 

limbi”, a spus consilierul 

UDMR Csoma Botond.

Claudia Anastase 
deschide lista la CJ

Fosta social democrată Cla-

udia Anastase îşi doreşte să 

revină în administraţia locală, 

din partea unui alt partid în-

să. De altfel, ea deschide lista 

la Consiliul Judeţean şi face 

parte şi din lista pentru Con-

siliul Local, din partea Parti-

dului Mişcarea Liberală repre-

zentat la Cluj de Liviu Alexa. 

Claudia Anastase a plecat din 

Consiliul Local după ce a de-

misionat din PSD. Colegii i-ar 

fi  reproşat acesteia că nu ar fi  

făcut sufi cient opoziţie în CL.

“Îmi pare rău că am lipsit 

de la 3 şedinţe, pentru că am 

plecat din partid şi am plecat 

şi din Consiliul Local. Cred că 

m-am califi cat onest, într-o zo-

nă de podium în ce priveşte 

activitatea mea şi sper şi îmi 

doresc să revin. Îmi doresc să 

construiesc în continuare şi să 

fi u utilă, să construiesc pe ce-

ea ce am consolidat”, a spus 

Claudia Anastase.

Bîldea, hotărât să nu 
facă un pas în spate

Consilierul PNL Ioan Bîl-

dea, unul dintre cei mai acivi 

consilieri locali este hotărât să 

nu se retragă din administra-

ţie, chiar dacă partidul l-a dis-

ciplinat, lăsându-l pe dinafara 

listei pentru Consiliul Local, 

pentru că nu lucra în echipă.

„A fost o onoare să fac par-

te din Consiliul Local al mu-

nicipiului Cluj-Napoca şi voi 

face tot ce voi putea în admi-

nistraţia locală din postura de 

simplu clujean şi de membru 

de partid. Cât am fost în opo-

ziţie tot ce era proces admi-

nistrativ era îngreunat, în sen-

sul că din 10 iniţiative de exem-

plu, treceau 3 sau 4. Ulterior, 

când s-a realizat noul PNL si-

gur că lucrurile au fost mai 

simple. Au rămas nerealizate 

proiecte precum modifi carea 

stemei, încă nu avem treceri 

de pietoni luminate”, a decla-

rat Ioan Bîldea.

Indolenţa consilierilor 
locali continuă

În urmă cu aproximativ do-

uă luni, Monitorul de Cluj a 

scris despre indiferenţa con-

silierilor locali în ceea ce pri-

veşte rapoartele de activitate. 

La acea dată, niciun consili-

er local nu publicase pe si-

te-ul Primăriei Cluj-Napoca 

raportul de activitate pe anul 

2015, în timp ce majoritatea 

colegilor de la Consiliul Jude-

ţean îşi făcuseră publice ra-

poartele. În acest moment doar 

şapte consilieri din 27 au un 

raport publicat pe site-ul Pri-

măriei. Este vorba despre Ioan 

Bildea, Loredana Pop, Clau-

dia Anastase, Iuliu Mirel Ţâgo-

rean, Flavius Milăşan, Marcu 

Valtăr, Ligia Bocșe. 

Ultima întrunire a consilierilor 
locali clujeni, în actualul mandat
Astăzi este ultima şedinţă de Consiliu Local din acest mandat.

Dintre cei care au publicat un raport de activitate pe site-ul 
Primăriei Cluj-Napoca, Ioan Bîldea (PNL) este cel mai mu-
nuţios, raportul său pe anul trecut având nici mai mult nici 
mai puţin de 11 pagini. De exemplu, în ultima lună a anu-
lui trecut, Bîldea a propus înfi inţarea unei parcări sub podul 
din cartierul Mărăști, a avut mai multe propuneri pentru 
decongestionarea sensului giratoriu din Mărăști, o propu-
nere privind construirea unui trotuar lipsă de pe strada 
Năsăud sau înlăturarea gheretelor abandonate de pe do-
meniul public.

Loredana Pop (PNL) a iniţiat 15 proiecte împreună cu pri-
marul și cu consilierii locali și a avut 5 intervenţii. De ase-
menea, a participat la sedinţe de consiliu local și ale consili-
ilor de administraţie ale școlilor și grădiniţelor.

Claudia Anastase (PSD) a avut 457 intervenţii și a iniţiat 
29 de proiecte, dintre care 20 cu primarul și consilierii lo-
cali una cu primarul și membrii Comisiei Tehnice pentru 
evaluarea locuinţelor din fond locativ de stat, șase cu pri-
marul și membrii Comisiei pentru spaţii cu altă destinaţie 
și două cu membrii Comsiei mixte pentru spaţii cu altă 
destinaţie.

Radu Ţâgorean (UNPR) precizează în raportul său de activi-
tate că a avut mai multe intervenţii, luări de cuvânt alături 
de ceilalţi consilieri locali. Flavius Milășan (PSD) a participat 
la iniţierea a 28 de proiecte – 25 cu primarul și consilierii, 
unul cu primarul și cu membrii Comisiei Tehnice mixte pen-
tru evaluarea locuinţelor din fondul locativ de stat și două 
cu primarul și membrii Comisiei pentru sănătate și a avut 
10 intervenţii.

Marcu Valtăr (PNL) a avut 7 intervenţii și a aprobat împreu-
nă cu primarul și forul local peste 400 de proiecte, dintre 
care 4 au fost iniţiate de el. Proiectele sale au vizat domeni-
ile educaţie și sport.

Ligia Bocșe (PNL) a avut 18 intervenţii și a contribuit la 34 
de proiecte- 29 cu primarul și consilierii și cinci cu consilierii.

Ce au muncit anul trecut consilierii locali

Csoma Botond Claudia Anastase
Ioan Bîldea
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Considerată de unii speci-

alişti cea mai anostă şi 

„leşinată” campanie 

post-decembristă, campa-

nia electorală pentru ale-

gerile locale se încheie 

peste doar câteva zile.

 Noua lege electorală şi le-

gea privind fi nanţarea partide-

lor a permis foarte puţine în ce 

priveşte publicitatea electora-

lă. Dacă în alţi ani, campania 

era mai vie, acum lucrurile s-au 

schimbat, mai exact nu ne-am 

împiedicat de afi şe şi bennere 

ale candidaţilor, la tot pasul.

Nu au lipsit în schimb, acu-

zaţiile de campanie murdară 

dintre competitorii electorali: 

săptămâna trecută liberalii i-au 

acuzat pe social democraţi că 

fac o campanie murdară, iar 

social democraţii i-au acuzat 

pe liberali că folosesc asistaţii 

social în această perioadă.

De asemenea, nu este ex-

clus ca în următoarele zile să 

se încingă spiritele, aşa cum 

prefi gurau recent şi politolo-

gii clujeni, pentru că- spuneau 

aceştia- de obicei, pe ultima 

sută de metri apare spectaco-

lul şi sondajele de opinie.

Astfel, clujenii sunt aştep-

taţi în 5 iunie să îşi aleagă re-

prezentanţii pentru încă pa-

tru ani de acum încolo.

Vă reamintim cei zece can-

didaţi pentru Primăria Cluj-Na-

poca: Emil Boc, Liviu Alexa, 

Octavian Buzoianu, Bruno 

Roschnafschy, Anna Horvath, 

Mircia Giurgiu, Adrian Gur-

zău, Erno Fancsali, Irina Pop 

și David Ille.

A început numnărătoarea inversă
Am intrat în ultima săptămână de campanie electorală pentru alegerile locale.


