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Nr. Ad. 153 din 5 februarie 2014
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 5 februarie 2014 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local
al Municipiului Câmpia Turzii
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr.153 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 4 februarie 2014.
La şedinţă participă 18 consilieri locali, lipsă fiind domnul Ghemeş Sabin-Marcel.
Domnul Tot Vasile-Simion este preşedinte de şedinţă.
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urrmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din excedentul bugetului local rezultat la
închiderea exerciţiului bugetar aferent anului 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii pentru anul 2014
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din excedentul bugetului local
rezultat la închiderea exerciţiului bugetar aferent anului 2013.
Domnul Tot Vasile-Simion- având în vedere că este o şedinţă extraordinară, vă rog să vă
înscrieţi la cuvânt cu privre la acest proiect.
Dacă nu sunt luări de poziţie la acest punct, vă rog să trecem la votarea lui.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr.11 din 5 februarie 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014
Domnul Bretoiu Horaţiu - văd că a trecut un an de zile de când am avut aceaşi discuţie cu
bugetul Municipiului Câmpia Turzii. Intră în consiliul local tot în şedinţă de urgenţă, tot fără comisii
sau probabil că au fost comisii la grupa mică, asta o fi altceva. Aş vrea să vă întreb distinşi colegi
dacă v-aţi pus de mâncare cu voi. Eu propun să stăm aici să discutăm bugetul punct cu punct până
dimineaţă dacă trebuie. Ce părere aveţi?
Domnul Tot Vasile-Simion - suntem de acord cu dumneavoastră domnule Bretoiu,
rugămintea mea este însă dacă aveţi amendamente la buget, concret, pe ce capitole, care sunt
propunerile dumneavoastră.....
Domnul Bretoiu Horaţiu - am întrebări.Vreau să întreb dacă tot trece bugetul ăsta sau e
pregătit să treacă aşa, de exemplu la capitolul drumuri văd că este jumătate suma de anul trecut. În ce
sens a fost gândit aşa? Asta este o întrebare, aştept să mi se răspundă, după care continuăm.
Domnul Haiduc Cristian - cred că domnul Bretoiu are dreptate şi am avut discuţia asta de
fiecare dată. Nu e normal, cel puţin comisia de buget, dacă rolul unei comisii şi ne uităm în
regulament şi în Legea nr.215, dacă nici măcar atunci nu se întruneşte în momentul în care faci
bugetul, totuşi, ce rol mai are o comisie şi munca pe comisii? Practic, comisia de buget ar fi trebuit
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să se întrunească probabil o săptămână pentru că ăsta este cel mai important lucru al comisiei de
buget-finanţe.
Doi la mână, cred că domnul preşedinte, dacă tot am fâcut-o aşa în grabă, ar trebui să dea
cuvântul iniţiatorului dacă are ceva să spună. Cred că ar trebui să ne spună iniţiatorul cum a gândit
filosofia bugetului, de ce scade bugetul, binenţeles sunt cauze obiective, nu vreau eu să intru acuma
să le spun, probabil o să discutăm mai încolo despre ele, dar voiam să ne spună filosofia bugetului.
Aţi putea să ne spuneţi avem majoritate, domnilor a trecut bugetul, nu are rost să ne mai întâlnim,
nici nu are rost să mai venim aici. Haideţi să facem cât de cât cu o aparenţă de normalitate.Cred
domnule preşedinte că ar trebui să respectăm legea şi să daţi cuvântul iniţiatorului.
Domnul Tot Vasile-Simion - cu dragă inimă, eu am întrebat cine vrea să se înscrie la cuvânt,
pentru că iniţiator se ştie cine este, primăria prin primar. Problema este alta domnule Haiduc. La
jumătatea lunii decembrie, aşa cum mă pricem eu pe google, enter şi era acolo bugetul. Eu ce
nelămuriri am avut personal sau partidul din care fac parte, am cerut explicaţii la direcţia economică,
mi s-a spus ce mi s-a spus, am văzut construcţia bugetului şi dacă aveam amendamente le înaintam
către iniţiatori, dacă aveam probleme deosebite le ridicam. Asta este problema noastră. Rugămintea
mea însă este să respectăm şi legea şi să ne spuneţi: capitolul 1 suferă următoarele modificări, de
acolo, banii îi mutăm dincolo, nu ne convine aia vrem să facem aia. Să ne concentrăm asupra a ceea
ce avem de făcut, sigur că da, bugetul trebuie să fie imaginea activităţii executivului pe anul viitor.
Nu facem aici propagandă nici la un partd nici la altul, vă rog încă o dată, cei care urmează să ia
cuvântul să se axeze pe acele amendamente care urmează să le discutăm. Văd că sunteţi foarte bine
pregătiţi, mă bucur, puneţi pe foc.
Domnul Haiduc Cristian - domnule preşedinte, cred că noi ne-am înţeles foarte bine...
Domnul Tot Vasile-Simion - v-am dat cuvântul o dată, aţi discutat, aţi spus să dau cuvântul
iniţiatorului, conduc şedinţa, domnul Bretoiu aşteaptă un răspuns, dacă tot vreţi să povestiţi aici până
pe seară...
Domnul Haiduc Cristian- domnule preşedinte am dreptul la replică, eu am spus ceva,
dumneavoastră spuneţi alceva. În primul rând eu am vorbit despre dezbateri nu despre informare.
Conform legii transparenţei, binenţeles că bugetul era pe site, dar vorbim despre dezbateri nu vorbim
de informare.
Doi la mână, am spus că dumneavoastră trebuia să daţi cuvântul înainte de dezbaterea şi
luarea de cuvânt a consilierilor, conform legislaţiei. Nu o întoarceţi domnule preşedinte, nu suntem
în sală aicea la tribunal să spunem altceva. Noi nu vorbim aici de politică. Era vorba de un
regulament de funcţionare al consiliului local pe care noi vrem să-l respectăm. Doar atât. Nu duceţi
discuţia în altă parte.
Domnul Tot Vasile-Simion - cu dragă inimă domnule Haiduc. Materialul îl aveţi în faţă.
Acolo este poziţia iniţiatorului. Ce ar mai fi putut să spună iniţiatorul în plus, că mai avem două
virgule de pus undeva. La interpelările şi obiecţiunile pe care le aveţi de făcut vă răspunde atât
iniţiatorul cât şi aparatul de specialitate din primărie. Aşa este normal.
Domnul Haiduc Cristian - era vorba de procedură domnule preşedinte.
Domnul Tot Vasile-Simion - procedura nu îmi spune şi aştept să-mi indicaţi pentru termenul
viitor la vocea cetăţeanului exact ce articol am încălcat.
Domnul Haiduc Cristian - eu am spus doar că dumneavoastră trebuia să daţi cuvântul
iniţiatorului dacă iniţiatorul avea ceva de spus. Atât. Aşa scrie în regulament. Putea să spună, putea
să nu spună.
Domnul Filip Remus - domnule preşedinte, nu facem propaganda partidelor politice, facem
propaganda bugetului, propaganda administraţiei publice. Dumneavoastră probabil, nu ştiu ce aţi
încălcat ce nu aţi încălcat. Este vorba despre, nu ştiu, aşteptam un răspuns de ce nu s-au făcut aceste
şedinţe de comisii pentru că să stăm acuma şi să răsfoim acest buget, trebuia făcută o şedinţă de
comisie pentru că noi acuma stăm, citim toţi şi punem întrebări, vorba colegului meu, stăm aicea
până diseară, iar dumneavoastră aţi dat-o cumva aşa pe ocolite că de la jumatea lunii decembrie, da
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ştim cu toţii că acolo a fost un draft, orice cetăţean se putea duce să vină cu ceva completări dar, nu
uitaţi, şi v-a zis foarte bine colegul meu Cristi Haiduc, Legea nr.215 spune că trebuie făcută acea
şedinţă de comisie convocată de preşedintele comisiei. Eu mă aşteptam ca cel puţin comisia de
buget-finanţe să se întrunească. Eu am aflat de la colegul meu domnul Bretoiu, că nici această
comisie nu s-a întrunit. Nu v-am acuzat pe dumneavoastră, că sunteţi preşedinte de şedinţă. Am pus
şi noi această întrebare, de ce nu s-a întrunit această comisie, de ce nu ne-am întâlnit la restul
comisiilor.
Domnul Tot Vasile-Simion - domnule Filip, nu pot să vă răspund eu la întrebarea asta, să vă
răspundă cine trebuie dar, această problemă pe care aţi ridicat-o dumneavoastră şi la multe comisii,
nu prea vine lumea. Dacă eraţi aşa de interesat ...
Domnul Filip Remus - domnule preşedinte, dumneavoastră vorbiţi în neştire de cauză.
Avem prezenţa de la şedinţele de comisii şi ne uităm în ultimii doi ani să vedem care cât a lipsit şi ce
a lipsit. Eu am lipsit de două sau trei ori învoit că am fost bolnav, dar acum....
Domnul secretar Mircea Gligan - deci domnule Filip, dumneavoastră care sunteţi şi student
la Drept şi aţi citit legea şi sunteţi bine documentat, în cazul şedinţelor extraordinare, ar trebui să
citiţi un pic şi să vedeţi că nu sunt absolut necesare şedinţele de comisii.
Domnul Filip Remus - domnule secretar aveţi dreptate. Când se convoacă şedinţele de
îndată. Dar dumneavoastră ştiţi că aici discutăm bugetul? Domnule secretar, discutăm bugetul
oraşului. Nu discutăm dacă dăm la Ivami şi transferăm sau, noi discutăm bugetul aicea.
Domnul Bretoiu Horaţiu - eu am cerut un răspuns aicea şi mai am încă 50- 100 de întrebări,
depinde de răspuns. Ideea este că, până la urmă eu zic că totul este o chestiune de bun simţ. Ce era
aşa de greu să ne adunăm aseară măi oameni? Cum am fost sunaţi toţi ieri la ora trei şi ni s-a spus că
mâine este şedinţă de buget, la patru aveţi materialele. Nu ne puteam întâlni, era chiar aşa greu? Eu o
iau personal ca un afront. Nu mă apuc să fac varză bugetul ăsta că este făcut de nişte oameni care
ştiu ce fac. Am câteva întrebări care mă dor pe mine şi pe oamenii pe care îi reprezint şi alea o să le
pun dar, aş fi putut să fac să luăm tot bugetul ăsta punct cu punct şi să stăm aici până mâine să ne
dăm în cap. Pentru ce? Era aşa de greu să ziceţi hai măi oamenilor până acolo, ne punem la masă şi
discutăm. E o cestie de...chiar aşa ne aruncaţi, consiliul ăsta nu mai are niciun rost? Sunt alte sfaturi?
Iertaţi-mă dar.....
Domnul primar Radu Hanga - păi tocmai voiam să întreb şi eu de ce nu s-au ţinut comisiile?
Domnul Tot Vasile-Simion - domnule primar cred că nu au putut. Nu ştiu.
Pe capitole dacă aveţi ceva de discutat că până acuma am făcut doar teoria şi polemica
chibritului. Acum, poate să-i spună cineva care a fost raţiunea pentru care s-au alocat aceşti bani mai
puţin ca anul trecut?
Domnul primar Radu Hanga - pentru că s-a pus problema cuvântului celui care a introdus
materialul şi pentru că bugetul este o problemă profesională, eu o s-o rog pe Mariana Lazăr –
director economic care a întocmit documentul ăsta profesional, să ne explice liniile directoare de
buget, ea vorbeşte în numele subsemnatului pe domeniul profesiei ei, după ce ea prezintă liniile
directoare de buget, raţiunile şi filosofia bugetului, după aceea putem intra şi în detalii mai adânci.
Doamna director Mariana Lazăr - ceea ce am identificat la partea de venituri a însemnat
doar partea care s-a putut raporta la finalul anului anterior. Anul acesta, în faza de buget iniţial avem
o sumă mai mică faţă de cât am fi putut să estimăm eventual având în vedere acea creştere de
impozite şi taxe care operează în acest an. Dar, pentru că legea îmi spune că dacă nu am avut un grad
de colectare mai mare de 97% în doi ani anteriori nu pot să consider la partea de venituri în bugetul
iniţial decât cel mult realizatul din anul anterior, ne-am limitat la acea prevedere şi a rezultat la
partea de venituri un disponibil de 29.110,4 mii lei. Faptul că este o sumă rezultată din nişte calcule
bazate pe raţionamentul pe care vi l-am spus anterior, această sumă reprezintă cam 80% din cât am
realizat, de fapt din cât am avut bugetul anterior la partea de funcţionalitate. Asta se resflectă şi în ce
spuneaţi dumneavoastră la drumuri. Dacă vă uitaţi în bugetul iniţial anterior la drumuri am plecat cu
2 milione 900. Anul ăsta am făcut 2 milioane 200. Acolo ne-am închis. Am avut în vedere să
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asigurăm partea de personal, cheltuieli materiale, funcţionalitatea curentă, partea de iluminat stradal,
de salubritate, tot ce înseamnă atribuţiile primăriei pe cheltuieli materiale.Din considerentul că banii
nu au fost suficienţi să alocăm şi pentru investiţii din veniturile proprii, am recurs la excedentul din
anul anterior ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare. De asta, în materialul de dinainte a fost
proiectul de hotărâre pentru a vă da acordul să utilizăm excedentul din anul anterior ca să putem să
finanţăm secţiunea de dezvoltare. În linii mari, cam ăsta a fost raţionamentul. Dacă vreţi să discutăm
pe fiecare capitol, sunt oarecum comparabile cu anul anterior, dar sunt un pic mai mici. V-am spus,
resursele pe care le-am putut identifica nu au fost suficiente. Am încercat să asigurăm echitabil şi
realist la fiecare din articolele pe care le-am avut în vedere.
Domnul Bretoiu Horaţiu - OK. Vedeţi ce bine sună? Dacă noi am fi făcut asta acolo unde e
locul, în comisie ...
O întrebare am, suma de 48,5 mii lei programată pentru investiţie PSI sirenă, aia e suma 480
milioane o sirenă?
Doamna director Mariana Lazăr – da, este o componentă care vizează partea de combinat.
Acea zonă este descoperită
Domnul Bretoiu Horaţiu - mi se pare suma enormă şi am vrut să văd dacă nu e cumva o
greşeală.
Doamna director Mariana Lazăr – asta este suma.
Domnul Bretoiu Horaţiu - am mai vrut să întreb la şcoli, văd aici Şcoala Mihai Viteazu- 95
mii, Liceul Teoretic Pavel Dan- 86 mii şi Colegiul Tehnic Vicor Ungureanu-22 mii, la anexa 1/5structura cheltuielilor aferente capitolului 65.02- învăţământ. Din câte ştiu eu, Colegiul Tehnic
Victor Ungureanu este cea mai mare şcoală din Câmpia Turzii şi are mari probleme cu banii. De ce i
s-a alocat aşa puţin?
Doamna director Mariana Lazăr- este vorba despre burse.
Domnul Bretoiu Horaţiu- burse? Îmi cer scuze. Am vrut să mai întreb despre salubritate,
dar având în vedere că aţi lămurit problema cu 80%, am lămurit şi această treabă.
Domnul Haiduc Cristian - cât aţi estimat creşterea care a fost aprobată anul trecut pentru
cetăţenii municipiului Câmpia Turzii de 16% a taxelor şi impozitelor care a fost aprobată anul trecut?
Am înţeles că nu puteaţi prognoza în buget pentru că a fost un grad de colectare sub 97%, dar dacă
ar trebui să faceţi estimare şi probabil că aţi făcut-o, cât ar fi fost diferenţa?
Doamna director Mariana Lazăr - să ştiţi că aplicând doar procentul nu este o sumă
generală pentru că gradul de încasare şi mă rog, dificultăţile cu care se confruntă cetăţenii o să se
vadă şi în ritmul în care vin să plătească acele impozite şi taxe. Este o perioadă greu de anticipat cam
cât ar însemna în sume absolute acea indexare. Acum, frecvenţa încasărilor la caserie este de 30 de
mii pe zi. Au fost ani când această sumă era mai mare.
Domnul Haiduc Cristian - am înţeles, dar cât ar însemna un procent maxim de 16%?
Doamna director Mariana Lazăr - cam jumătate după părerea mea, respectiv 8% ar
însemna creşterea efectivă a impozitelor şi taxelor la populaţie. Zic eu.
Domnul Haiduc Cristian - cât este suma care ar fi dacă am aplica prcentul de 16%?
Doamna director Mariana Lazăr - nu pot să vă spun.
Domnul Bretoiu Horaţiu - vreau să întreb ceva ce mi-a scăpat. La finanţări cluburi sportive,
văd 0. Din câte ştiu, noi avem două sau trei cluburi, nu o să-i mai finanţăm?
Doamna director Mariana Lazăr - o să fie o nouă abordare în acest an. Se lucrează şi este
pe site spre consultare un regulament privind distribuirea de sume pe finanţări nerambursabile şi
acolo intră tot ce înseamnă cultură, sport, religie.Pe acest regulament se vor plia şi cei de la sport.
Vor veni cu documentaţie, vor depune un dosar, se vor plia pe regulamentul pe care o să-l aprobaţi
sau nu şi pe crae o să-l prezentăm noi într-o şedinţă viitoare. Se dă drumul la finanţare, se depun
dosarele şi intră în competiţie ca orice alt ONG sau asociaţie nonprofit.de asta nu a mai fost rubrică
directă pentru sport, o să fie suma totală.
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Domnul Tot Vasile-Simion - văd tăcere. Domnul primar şi-a exprimat punctul de vedere,
doamna director a explicat pertinet, mai sunt luări de poziţie?
Domnul Haiduc Cristian - domnule preşedinte, puteam să încheiem de la început. Dacă asta
credeţi dumneavoastră, haideţi să încheiem. În două minute puteam să aprobăm bugetul, văd că vă
deranjează.
Domnul Tot Vasile-Simion - pe mine nu mă deranjează, dar stă presa.....
Domnul Haiduc Cristian - păi stă presa, dar ai văzut undeva o şedinţă de buget să se
termine în 3 minute? Ar trebui să ne fie jenă nouă. Noi ca şi consilieri, terminăm o şedinţă de buget
cum aţi pornit-o dumneavoastră să o terminăm în 30 de secunde, cred că ar fi trebuit să ne fie jenă la
fiecare să ne uităm în oglindă. Să ne fie jenă de oamenii ăia care ne-au votat. Înţeleg că vă distrează
şi probabil că e distractiv dar ar trebui să nu fie distractiv.
Domnul primar Radu Hanga - pot să spun şi eu ceva?
Domnul Haiduc Cristian - spuneţi domnule primar. Aveţi dreptul.
Domnul primar Radu Hanga - şedinţa asta durează cât vreţi voi. Nu spune domnul Tot
când se încheie.
Domnul Haiduc Cristian - nu, dar văd că aşa merge discuţia.
Domnul primar Radu Hanga - bine acuma, hai să ne uităm la buget, vă dăm răspunsuri, la
care mă pricep dau eu, la care se pricepe şi este mai documentată Mariana Lazăr răspunde ea: vreau
să spun numai un lucru. Anul trecut am avut mai mulţi bani pentru că s-au făcut nişte plăţi restante la
Mechel, plăţile pentru salariile restante la Mechel au adus nişte vărsăminte la bugetul local pe care
nici nu le-am anticipat. De aia la drumuri era prevăzută o sumă prin buget şi după aceea ne-am dus
cu sume mai mari, pentru că am avut de unde, anul acesta au dispărut acele încasări din sume
suplimentare plus că a scăzut numărul angajaţilor de la Mechel şi suntem mai săraci ca atare, noi am
axat bugetul pe venituri din sursele proprii şi din discuţiile pe care le-am avut cu colegii, contăm să
mai aducem nişte bani de la Consiliul Judeţean Cluj. În lucrările pe care le-am prevăzut, aţi văzut.
Şi noi am mai discutat puţin ieri, avem nişte finanţări parţiale, nu am mers cu lucrări pe care să
zicem că le şi terminăm anul acesta pentru că din fondurile pe care le avem s-ar putea să nu putem, şi
atunci, am mers pe nişte finanţări parţiale gen: piaţă, clădirea unde lucrează personalul nostru de la
impozite şi taxe, capelă, deci s-a mers pe nişte finanţări parţiale, ori mai aducem fonduri şi
completăm şi terminăm lucrările, ori dacă nu, le începem mai spre sfârşitul anului şi prelungim pe
anul viitor. Căutăm nişte soluţii în aşa fel încât să împăcăm şi capra şi varza. Să şi atacăm şi să
executăm nişte lucrări de interes public ţinând seama de resursele pe care le avem şi de eforturile pe
care dorim să le facem pentru a atrage bani de la consiliul judeţean. Noi trebuie să acceptăm totuşi
ideea că Câmpia Turzii este un oraş mai sărac acuma decât era înainte.
Domnul Haiduc Cristian - în regulă, eu nu asta voiam să spun. E bine să discutăm pentru că
sunt lucruri importante şi s-a văzut că trebuia alocat un milion de lei pentru cumpărarea terenului
pentru crearea parcului industrial. Oamenii trebuie să mai afle că bugetul se alocă cum aţi spus şi
oamenii trebuie să înţeleagă că se fac nişte eforturi şi că noi nu suntem nişte oameni care chiar nu
gândesc nimic, au aprobat bugetul şi mai vin la anul şi se mai uită la buget.
Domnul primar Radu Hanga - avem un milion prevăzut pentru cumpărarea terenului
necesar parcului industrial, nu ştiu dacă ne vom înscrie dar vom propune în negocierea pe care o
vom avea o plată eşalonată, în aşa fel încât să ne asigurăm ...
Domnul Haiduc Cristian - corect, sunt nişte lucruri şi trebuie să spunem lucrurile astea. Eu
aş fi aşteptat dacă nu am reuşit să ne întâlnim, măcar o prezentare cum a făcut-o doamna directoare
şi aţi mai venit dumneavoastră cu completări, şi să spunem: domnilor, avem un buget mai mic
pentru că Industria Sârmei a redus personalul, au scăzut cotele defalcate din impozitul pe venit, dar
se fac nişte eforturi pentru a aloca bani pentru a crea un parc industrial pentru a aduce noi locuri de
muncă, se încearcă se se facă nişte investiţii, la capitolul dezvoltare avem o sumă alocată care va
aduce nişte locuri de muncă în oraş prin investiţiile care urmează a se realiza.
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Domnul primar Radu Hanga - domnule Haiduc, în mod normal, eu sunt de acord cu
domniile voastre că era bine ca noi să fi definitivat toată treaba asta mai repede, să avem confortul
necesar de a fi discutate în comisii şi de a se lămuri fiecare problemă în parte. Am fost într-o
oarecare întârziere, ne prezentăm cu bugetul în condiţiile astea. Încercăm să vă dăm răspunsuri la
întrebări cât se paote de corect, de just şi cu bun simţ la întrebările pe care le aveţi acuma. Alceva nu
mai am ce spune.
Domnul Haiduc Cristian - nu a fost nicio discuţie, nu a zis nimeni că ugetul nu-i bun, că nu
e făcut bine, că nu-i necesar, deci nu asta a fost discuţia. Discuţia a fost că trebuie să facem cât de cât
să ştie lumea despre ce e vorba. OK. Am lămurit câteva lucruri.
Domnul primar Radu Hanga - şi la spital a fost o discuţie, Mariana dă nişte detalii, şi
acolo finanţările au crescut de-a lungul timpului
Doamna director Mariana Lazăr – în ceea ce priveşte finanţarea pentru spital, anul trecut a
fost de 860 de mii din care 151 mii s-au alocat pentru reparaţii. În anul acesta noi am propus în faza
de buget iniţial 600 mii lei cu rezerva că 150 mii merg pe reparaţii iar restul merg pe cheltuieli
materiale care nu pot fi susţinute din ceea ce obţin ei din contractul cu Casa de Sănătate. Dacă pe
parcurs, odată cu semnarea contractului vedem cam care este situaţia că poate se reglementează,
poate nu o să mai fie nevoie de intervenţia noastră aşa de masivă, poate banii aceştia pe care i-am
alocat pentru materiale putem să-i dirijăm pentru aparatură performantă care să ridice calitatea
actului medical.
Domnul primar Radu Hanga – în principiu, mergem pe un buget oarecum flexibil.
Neavând surse clare şi îndestulătoare, ne-am propus mai multe obiective şi probabil că pe parcursul
anului, mergând pe principiul ,, văzând şi făcând,, ne vom reorienta. S-ar putea ca obiectivul cutare
să-l abandonăm, mai bine terminăm unul şi-l lăsăm pe celălalt şi-l terminăm anul viitor. situaţia este
incertă, nu este un buget pe certitudini construit ci pe probabilităţi.
Domnul Bretoiu Horaţiu - două cuvinte şi cu asta închei. Ştiţi ce m-a deranjat domnule
primar? Poate că nu-i chiar la subiect. Atitudinea. Când am intrat, un distins coleg zice, că l-am
întrebat, mă voi ştiaţi ceva de comisii, s-au făcut comisii? Zice: tu nu ai fost ieri la 1 ?
Inseamnă că ieri la 1 cineva s-a întâlnit. Noi am considerat că pentru consiliul Local Câmpia
Turzii am avut atitudine de colegi. Nu am sărit politic, nu am făcut circ aicea deşi puteam să facem.
în alte consilii se întâmplă, dar am avut o atitudine pro proiectelor de hotărâre care vin din partea
dumneavoastră şi v-am ajutat, de fiecrae dată le-am votat. Măcar atâta să se fi întâmplat, mă
nenorociţilor, haideţi măi şi voi până acolo.
Domnul primar Radu Hanga - domnule Bretoiu, eu îmi cer scuze din partea colectivului
de oameni ai muncii din Primărie dacă v-am produs anumite deranjamente sau nemulţumiri. Nu am
spus niciodată că nu sunteţi buni colaboratori, nu ma spus niciodată că atmosfera din consiliul local
nu e o atmosferă de oameni sănătoasă care îşi fac treaba cu simţ de răspundere. În rest, că o fi fost un
dialog între dumneata şi cineva, asta este o problemă strict personală între cei doi şi angajează
răspunderea nostră.
Domnul Rece Gheorghe – mai consultaţi-vă şi liderii, eu atât vreau să vă spun.
Domnul Haiduc Cristian - era vorba de comisii nu de lideri
Domnul primar Radu Hanga - am început într-o atmosferă cam încărcată, sperăm să
terminăm într-o atmosferă normală.
Domnul Pop Petre - ar trebui să facem câteva specificaţii, să nu se înţeleagă greşit.A existat
o dezbatere pe buget. Noi am discutat la un moment dat şi aţi fost şi dumneavoastră domnule Haiduc
invitat la discuţii cu ceilalţi lideri de partide politice. Noi ma considerat că toate partidele politice au
dreptul să spună, toţi liderii au fost convocaţi să-şi spună părerea despre buget. S-a întâmplat acest
lucru? Când ne-am despărţit aţi spus în felul următor, că am o memorie foarte bună, ,, o să discut cu
colegii mei, să vedem ce putem să,,,..
Domnul Haiduc Cristian - corect
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Domnul Pop Petre - acuma îmi pare rău dacă, nu vreau să lăsăm totuşi impresia că nu au
existat discuţii. Au existat discuţii. Toţi liderii. Mi se pare normal pentru că până la urmă este o
chestiune, fiecare partid politic a venit cu o platformă politică, are o anumită orientare, o anumită
gândire, cu ce credeţi că ar trebui să ne punem de acord. Hai să ne consultăm pentru că este poate
pentru prima dată când se face lucrul ăsta în administraţie. Nu am vrea totuşi să dăm o imagine că nu
s-au întâmplat lucrurile astea. Întradevăr, ce spune Puiu, poate că ar fi trebuit să existe o întâlnire pe
comisii, dar astea era o chestiune care ţine până la urmă şi de voinţa liderilor care sunt imlicaţi. Eu
cred în cuvântul colegilor mei şi în momentul în care ni se spune, da, o să discut cu colegii mei asta
pe mine mă face să cred că a fost o discuţie, acuma dacă nu v-aţi întâlnit, îmi pare rău.
Domnul Haiduc Cristian - să lămurim puţin lucrurile.Lucrurile s-au întâmplat în felul
următor. Discuţia a fost anunţată ieri la ora 10 pentru ora 2. OK, am avut o întâlnire cu liderii, ce e
un lucru bun, dar acest lucru nu exclude întâlnirea comisiilor şi dacă ţineţi minte, la întâlnirea aceea
am şi spus că este în viteză şi domnul primar a fost acolo, şi poate confirma faptul că şi dânsul a
recunoscut că era bine dacă se puteau face comisiile înainte. Nu am acuzat pe nimeni de lipsă de
transparenţă, nu am spus nimic că bugetul nu a fost conceput corect, am spus că ne puteam organiza
mai bine astfel încât fiecare consilier şi mai ales comisia de buget-finanţe să-şi poată face treaba.
Asta era toată discuţia.
Domnul Pop Petre - ştiţi foarte bine că noi practic discutăm doar pe o anumită sumă din
buget pentru că în mare parte, în procent considerabil, lucrurile sunt deja clare.Sunt nişte prevederi
legale, sunt anumite sume care sunt transmise prin consiliul local, deci, practic noi discutăm pe o
anumită sumă care din păcate în fiecare an este mai mică. Nu erau nişte discuţii super sau nu trebuia
să dureze nu ştiu cât pentru că nu era prea mult la un moment dat de discutat dacă luăm aşa în
considerare voinţa noastră asupra a ceea ce hotărâm la buget. Ştiţi foarte bine că bugetul este făcut
de nişte oameni care au experienţă de ani de zile, discuţia a fost deschisă...
Domnul Tot Vasile-Simion - domnule Haiduc, puteţi să faceţi un comunicat de presă dacă
vreţi să daţi informaţii la oameni.Vreau să-l rog pe domnul viceprimar care a participat la construcţia
bugetului să spună câteva cuvinte, nu tot ne dăm cu părerea şi vorbim pe lângă subiect.
Domnul Lojigan Dorin-Nicolae – eu nu vreau să intervin pe structura bugetului penru că
direcţia econimică a făcut-o mult prea bne şi în opinia mea, fără discuţie, acest buget este bine
gândit. Vreau să vă spun domnule consilier că nu are rost să ne ascundem după deget şi să spunem
că toţi am fost trimişi aicea în baza unui mandat politic ca în orice consilu local sau în Parlament sau
unde vreţi dumneavoastră, în momentul în care ia fiinţă un consiliu local, apare o tabără a opoziţiei
şi o tabără a puterii. Dacă noi, cei din tabăra puterii ne-am înţeles să ne întâlnim să discutăm bugetul
şi priorităţile bugetului, probabil că şi dumneavoastră, cei care faceţi parte din opoziţie, ar fi trebuit
să vă întâlniţi şi să-l discutaţi, să veniţi cu nişte amendamente conrete atâta timp cât acest buget a
fost publicat încă de o lună jumate pe site-ul primăriei şi puteaţi liniştiţi să vă întâlniţi, să discutaţi şi
să veniţi cu propuneri concrete. Nu îmi aduc aminte ca niciunul dintre dumneavoastră să fi venit la
mine, la domnul primar, la doamna director economic, la domnul administrator şi să fi ridicat
probleme vis-avis de buget. Mai mult de atât, o să-l contrazic pe Petre Pop, nu este pentru prima dată
când se face aşa ceva, este a doua oară pentru că şi anul trecut am invitat pe toţi liderii partidelor
politice din municipiu pentru a discuta problema bugetului.Deci, întâlnirea la care Puiu Bretoiu face
referire, a fost o întâlnire a membrilor coaliţiei de guvernământ, dacă vreţi să o luaţi aşa, în care neam înţeles şi ne-am spus fiecare punctul de vedere, lucru pe care puteaţi să-l faceţi şi dumneavoastră
de la ora 1 şi după aceea de la ora 2 să ne întâlnim preşedinţii de partide să stabilim problemele pe
care le putem sau nu rezolva.
Domnul Bretoiu Horaţiu - proiectul care a fost pe site a fost o propunere de buget. Eu nu
aveam de unde să ştiu că este acelaşi lucru cu ăsta. Ăsta ne-a apărut la poartă la primărie la ora 16,00
ieri. Despre ce discutăm?
Domnul Lojigan Dorin-Nicolae - la ora 16,00 l-aţi ridicat dumneavoastră
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Domnul Bretoiu Horaţiu- nu,nu. La ora 15,00 am fost sunat şi mi s-a spus că materiale sunt
gata la ora 16,00
Domnul Filip Remus - după ora 16,00
Domnul Lojigan Dorin-Nicolae - colegul Haiduc, l-a avut la ora 2 când a ajuns în primărie.
Domnul Bretoiu Horaţiu - poate are pile, eu n-am.
Domnul Lojigan Dorin-Nicolae- ei, are pile.
Domnul Rece Gheorghe - domnule Bretoiu, dumneavoastră sunteţi secretar de comisie de
buget-finanţe. Dacă aveaţi nelămuriri, puteaţi să convocaţi comisia. Eu, ca şi preşedinte, consultânumă cu ceilalţi colegi, nu am avut nelămuriri sau alte propuneri la bugetul respectiv.
Domnul Bretoiu Horaţiu - mulţumesc domnule preşedinte. Eu propun să desfiinţăm comisia
asta pentru că de doi ani de zile niciun punct economic pe bugetul ăsta, comisia nu l-a discutat.
Domnul Rece Gheorghe - domnule Bretoiu, nu aţi avut amendamente nici anul trecut, nici
anul ăsta. Aveţi doar nişte întrebări. Nu aveţi ceva concret cu care să veniţi.
Domnul primar Radu Hanga - eu mă gândeam cu groază că nu am mâncare şi ce mă fac.
Domnul Bretoiu Horaţiu – vorbesc cu o firmă de catering
Domnul primar Radu Hanga - dacă tot discutaţi, hai să vorbim despre buget. Nu discutaţi
discuţii de genul ăsta, că acuma asta e. Eu v-am spus, îmi pare rău că am fost obligaţi să scurtăm
termenul de dezbatere, mi-am cerut scuze în numele colectivului, hai să trecem la obiectul discuţiei
dacă putem.
Domnul Filip Remus- domnule primar, trebuie să vedeţi partea bună. O să votăm bugetul.
Domnul primar Radu Hanga - totu-i bine când se sfârşeşte cu bine.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru,adoptându-se astfel HCL nr. 12 din 5 februarie 2014.
Domnul Tot Vasile –Simion- am rugămintea ca presa care ştiu că toacă bine, să ia
înregistrarea acestei şedinţe şi să vadă când s-a discutat despre buget, pe capitole, pe amendamente
şi cât au fost discuţii de pe Arieş. Să apară frumos acolo în presă să se ştie că am discutat bugetul.
Declar închisă şedinţa consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile-Simion TOT

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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