ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. _______ din ___________
Nesecret, ex. ___

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 02 octombrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 605 emisă de Primarul
Municipiului Câmpia Turzii în data de 02 octombrie 2014.
La şedinţă participă 15 consilieri locali din totalul de 19 consilieri. Lipseste domnul
Filip Remus, domnul Bretoiu Horatiu, domnul Pătrutiu Mihail si doamna Pantea Cornelia.
Domnul Sălăjean Alin este preşedinte de şedinţă.
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi.
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de revocare a Hotărârii nr. 96/2014 si
nr. 97/2014 a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii privind schimbarea din functie
a viceprimarului, domnul Dorin Nicolae Lojigan si alegerea ca viceprimar a domnului Avram
Marius Gal
Domnul Sălăjean Alin - Dacă sunt discutii?
Domnul Haiduc Cristian – După cum s-a prezentat ordinea de zi, constat că acum avem un
alt proiect de hotărâre ce nu corespunde cu cel de pe ordinea de zi. În ordinea de zi este
prevăzută dezbaterea cererii de revocare iar în proiectul de hotărâre este trecută respingerea
cererii de revocare. Proiectul de hotărâre trebuie să aibă acelasi titlu cu punctul de pe ordinea
de zi.
Domnul Stefan Nicolae- Nu este o problemă de fond dacă în proiectul de hotărâre este
trecută respingerea cererii de revocare si în dispozitie dezbatere.
Domnul Haiduc Cristian- Nu este problema noastră cum este corect din punct de vedere
juridic. Ne-ati chemat pentru ordinea de zi prezentată sau plecăm?
Domnul Pop Petre- Este un proiect de hotărâre prin care se respinge cererea dec revocare.
Domnul Haiduc Cristian- Eu citesc titlul.
Domnul Popescu Florin- Facem o altă sedintă de îndată.
Domnul Lojigan Dorin- Secretarul trebuie să fie aici. Nu suntem pusi aici să vă învătăm cum
trebuie să faceti.
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Domnul primar Radu Hanga- Proiectul de hotărâre este făcut de mine. Am voie să modific
un act făcut de mine?Dacă modific actul putem pune în discutie proiectul de hotărâre cu
modificarea mentionată.
Domnul Lojigan Dorin- Conform Regulamentului de Organizare si Functionare al
Consiliului Local .........
Domnul primar Radu Hanga- Discutia era că în dispozitie era trecută dezbatere iar în
proiectul de hotărâre este trecută respingerea. Este simplu să modific eu si să fac un alt
document.
Domnul Lojigan Dorin- S-a votat ordinea de zi.
Domnul Gal Samoilă- Se pot face amendamente.
Domnul Lojigan Dorin- Modificati proiectul de hotărâre.
Domnul Haiduc Cristian- Modificăm proiectul de hotărâre.
Domnul primar Radu Hanga- Vă solicit să acceptati o variantă din cele două propuse.
Modificăm dispozitia sau modificăm proiectul de hotărâre.
Domnul Stefan Nicolae- Legal este să apara „dezbatere”.Pentru ca executivul nu se poate
pronunta apriori asupra unui aspect ce tine de consiliul local.Numai consiliul local dezbatand
poate lua o hotarare: de acceptare saude respingere a contestatiei.
Domnul primar Radu Hanga- În proiectul de hotărâre modificăm respingerea cu
dezbaterea.Am tăiat si am semnat modificarea.
Domnul Stefan Nicolae- Ceea ce discutăm este forma problemei si nu fondul.Din punctul
meu de vedere corect este dezbatere si puteti modifica in acest sens.
Domnul primar Radu Hanga- Asa este,eu nu pot să anticipez dacă se respinge sau nu,
si,prin urmare, supun dezbaterii.
Domnul Haiduc Cristian- Suntem aici tot pentru o problemă de formă.
Domnul Sălăjean Alin- Supun la vot, cu modificarea propusa, proiectul de hotărâre Cine este
pentru respingerea contestatiei domnului Dorin Lojigan?
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu 11 voturi pentru respingerea contestatiei
domnului Dorin Lojigan si 4 voturi pentru admiterea contestatiei domnului Dorin Lojigan
fiind adoptata astfel HCL nr. 120 din data de 02.10.2014. Preşedintele de şedinţă declară
închise lucrările şedinţei extraordinare a consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Alin SĂLĂJEAN

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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