
Referitor la dosar nr. 1535/117/2015 

 

Către, 

TRIBUNALUL CLUJ 

Secţia mixtă de contencios administrativ şi fiscal, de conflicte de muncă şi asigurări sociale 

 

Subsemnatul/Subsemnata,........................................................................................................................................

cu domiciliul/reședința în Cluj-Napoca, Str. ................................................nr. ........................ap. ......................., 

CNP.............................................................................adresa de corespondență Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, 

nr. 21, cod poştal 400089, prin prezenta cerere de 

 

INTERVENŢIE ACCESORIE 

 

Prin care înţeleg să susţin pretenţiile reclamantului Asociaţia Minority Rights pentru următoarele 

 

MOTIVE 

 

1.În conformitate cu art. 131 raportat la art. 76 din Legea 215/2001, coroborat cu HG nr.1206/2001, care 

conţine o listă concretă a localităţilor vizate și pe care figurează şi CLUJ-NAPOCA – KOLOZSVÁR, 

autorităţile locale au obligaţia de a inscripţiona denumirea bilingvă a oraşului la intrările şi ieşirile acesteia. 

2.Solicit ca autorităţile locale să fie consecvente cu Hotărârea Consiliului Local nr. 99/2002 care prevede: 

„confecţionarea şi montarea indicatoarelor de inscripţionare a denumirii Municipiului Cluj-Napoca – la 

principalele cinci intrări şi ieşiri – în limba română, maghiară şi germană.” 

3.De asemenea, conform art. 11 alin. 3 din Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale: „În ariile 

locuite în mod tradiţional de un număr substanțial de persoane aparţinând unei minorităţi naţionale, părţile 

vor depune eforturi, […] pentru expunerea denumirilor locale tradiţionale, a denumirilor străzilor şi a 

altor indicaţii topografice destinate publicului, deopotrivă în limba minoritară, acolo unde există o 

cerere suficientă pentru astfel de indicaţii.” 

4.Mărimea comunității maghiare – 50.000 de persoane – este suficientă pentru justificarea realizării dreptului 

pretins prin prezenta cerere. 

5.Solicit în același timp și inscripționarea denumirii germane „Klausenburg”, având în vedere ca aceasta este 

una dintre denumirile istorice ale orașului. 

6.Neamplasarea indicatoarelor oficiale în limbile română, maghiară și germană reprezintă negarea 

caracterului multi- și intercultural al orașului.  

7.Sunt convins că Municipiul Cluj-Napoca va fi demn de câștigarea titlului „Capitala Europeană a Culturii” 

doar în momentul în care Primarul orașului va respecta pe deplin legile care prevăd inscripționarea oficială 

multilingvă a numelui orașului.  

8.Consider că refuzul amplasării indicatoarelor oficiale multilingve este un act de intoleranță și 

discriminare expresă din partea autorităţilor locale față de clujenii care au ca limba maternă limba 

maghiară sau limba germană. 

9.Refuzul respectării legilor invocate este și o încălcare gravă a principiilor statului de drept. 

În drept: Legea 215/2001 art. 76 şi art. 131, HG 1206/2002 şi Anexa1, Convenţia Cadru pentru Protecţia 

Minorităţilor Naţionale art. 11 alin. (3), Cod de Procedură Civilă art. 63. 

 

Pentru aceste motive solicit admiterea pretenţiilor formulate de reclamantul Asociaţia Minority Rights:  

expunerea indicatoarelor oficiale multilingve la intrările şi ieşirile din Municipiul Cluj-Napoca.   

 

Data ................         Semnătura ...................... 

 


