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PROCES- VERBAL

Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de
15.01.2016.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala
de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii , începând cu ora 1300.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 22 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în
data de 13.01.2016. În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum si ordinea de zi propusă
a se discuta, conform prevederilor legale. Convocarea consilierilor locali s-a făcut prin e-mail și SMS.
La şedinţă participă un număr de 8 consilieri.Lipsă sunt consilierii Bretoiu Vasile Horațiu, Deak Francisc,
Filip Remus, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Lojigan Dorin Nicolae, Pantea Cornelia, Pătruțiu
Mihail Iuliu, Sălăjean Alin Valentin și Varodi Ioan .
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință, domnul Ștefan Nicolae - secretar UAT Câmpia Turzii.
Sunt prezenți la şedinţă persoane cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate al Primarului și
reprezentanţi ai mass-media.
Președinte de ședintă este dna. Uiorean Monica.
Dl. Ștefan Nicolae - din cei 18 consilieri locali sunt prezenți 8, ședința Consiliului Local nu este este
statutară și nu pot fi discutate proiectele înscrise pe ordinea de zi.
Dna.președinte de ședintă Uiorean Monica - vreau să mulțumesc colegilor care s-au prezentat la ședință
și au fost alături de noi și îmi pare rău că alți colegi nu se prezintă la ședintă pentru a rezolva probleme ce
privesc municipiul.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - Doamna Blag explicați vă rog colegilor care era rostul acestei ședințe.
Dna. Blag Ioana - Șef Serviciul R.I.A.P - Scopul acestei ședințe este să se aprobe acest proiect de
hotărâre privind afilierea Municipiului Câmpia Turzii la Bursa Română de Mărfuri, în vederea achiziționării
de energie electrică și gaze naturale.Contractele de achiziție publică se încheie până la data de 31 ale anului,
cu posibilitatea de prelungire, conform legislației cu încă 4 luni. Datorită faptului că funizorul de energie
electrică ne-a notificat că nu dorește până la 31.12.2015 să încheie contractul cu noi, nu până la 30.04.2016
până când se putea prelungi contractul prin act adițional, procedura cea mai simplă și cu termenul cel mai
scurt era achiziționarea prin procedura fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare și cea mai simplă
procedură este prin Bursa Română de Mărfuri, la care termenele sunt foarte scurte, de exemplu evaluarea
ofertelor depuse de către operatorii economici de rezolvă în 7 zile, atunci am zis să rezolvăm această problemă
prin inițierea acestui proiect de hotărâre, mai ales că este o piață concurențială, cu cerere, cu oferte, cu
operatori economici cu experiență care practică prețuri reduse în raport cu alții.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - care este consecința neaprobării proiectului de hotărâre și ce avem de
făcut în continuare? ca să știe și publicul și presa.
Dna. Blag Ioana - chiar dacă până la 31.01.2016 nu se încheie un contract cu o altă firmă de furnizare,
automat conform legislației în vigoare suntem preluați de către un furnizor de ultimă instanță, provizoriu, până
se va încheia contractul de achiziție publică cu furnizorul desemnat câștigător în urma achiziției.
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Dl. Primar Radu Ioan Hanga - să înțeleg că ne întâlnim la ședința ordinară?
Dna. Blag Ioana - cum doriți.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - nu cum doresc, am întrebat dacă ne întâlnim la ședința ordinară sau
convoc o ședință extraordinară de îndata, luni, marți sau în fiecare zi.
Dna. Blag Ioana - noi avem documentele pregătite și ar fi foarte bine să se rezolve acestă problemă cât
mai repede.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - dacă vom fi în ședința ordinară este vreo problemă?
Dna. Blag Ioana - Nu este.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - atunci nu trebuia să convocăm ședință astăzi atunci.
Președinte de ședintă este dna. Uiorean Monica -Vă mulțumesc

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Monica UIOREAN

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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