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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data
de 29.02.2016.
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 1600.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 146 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
29.02.2016. 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 13 consilieri (nu sunt prezenți consilierii locali Andreș Mircea Adrian, Deak Francisc, Filip
Remus, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Varodi Ioan).
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Sunt prezenți la şedinţă persoane cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate al Primarului, cetățeni și
reprezentanţi ai mass-media.
Președinte de ședintă este dna.Uiorean Monica.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - pe ordinea de zi propusă sunt înscrise două proiect de hotărâre,
la proiectul de hotărâre înscris la pct.2 se va înlocui ultima pagină unde se introduce o notă - Lucrările Cap. A, I.
Lucrări de întreţinere a strazilor, se referă la lucrări efectuate în anii 2014-2015 şi nedecontate, de asemenea se
propune suplimentarea ordinii de zi cu încă un proiect de hotarâre - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării
Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 17.12.2015.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot suplimentarea ordinii de zi.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 13 voturi pentru. Suplimentarea ordinii de zi se aprobă.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost suplimentată și cu
modificarea de la pagina din proiectul de hotărâre de la pct.2.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 13 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiul Câmpia Turzii pe anul
2016 și modificarea listei de investiții aferentă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Programului anual de întreținere, modernizare și investiții, conform
Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor,
drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de
mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din
17.12.2015.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiul Câmpia Turzii pe anul
2016 și modificarea listei de investiții aferentă.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții pe marginea proiectului de hotărâre.
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Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 13 voturi pentru,
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 34 din 29.02.2016
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiul Câmpia Turzii pe anul 2016 și modificarea
listei de investiții aferentă
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Programului anual de întreținere, modernizare și investiții, conform
Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor,
drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de
mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016”.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții pe marginea proiectului de hotărâre.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 13 voturi pentru,
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 35 din 29.02.2016
privind aprobarea “Programului anual de întreținere, modernizare și investiții, conform Contractului de
delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor,
podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de
mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din
17.12.2015.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - am solicitat introducerea pe ordinea de zi a ședinței a acestui proiect de hotărâre
pentru că a fost o rundă de licitație pentru ocuparea acestor spații în Piața Mureșului și nu am avut ofertanți pentru
spațiile comerciale închise, și analizând cu d-na Filip, șefa de piață, am ajuns la concluzia că este prea restrictiv ce am
aprobat noi în caietul de sarcini respectiv.Ar trebui să extindem paleta, sunt unii care vor o farmacie, mai sunt magazine
cu produse industriale, ar fi bine să lărgim puțin paleta și să valorificăm comercial spațiile respective.Am exclus din
valorificare, deși a fost o discuție inițială, pentru că exista o solicitare în acest sens pentru un local de alimentație publică,
am exclus un local de alimentație publică pentru motivul că piața are un program până la ora 19 și pentru a nu fi
evenimente, am lăsat numai activitățile pe care le-am solicitat acum să se introducă .
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - am o întrebare, ați spus că solicită cineva spațiu pentru o farmacie, vrea să mute o
farmacie existentă sau vrea să înființeze una nouă? Pentru că din informațiile pe care le dețin, în Câmpia Turzii este mult
depășit numărul de farmacii raportat la numărul de locuitori.De ce trebuie să scriem clar spațiu pentru farmacie? Până la
urmă nu sunt produse alimentare și trebuie exclusă ideea de a menționa spațiu pentru farmacie pentru nu fi acuzați că
favorizăm pe cineva.Și farmacia comercializează tot produse nealimentare.
Dna. Ghinea Corina - Șef Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului - în urma anunțului pentru licitație au
fost persoane care s-au interesat pentru un spațiu pentru farmacie dar erau menționate spații numai pentru produse
agroalimentare și noi am spus că nu se poate deschide.Noi nu am întrebat dacă vrea să mute o farmacie dar din moment
ce au venit să solicite spațiul am considerat că știu toate regulile din moment ce sunt distribuitori de produse
farmaceutice și făceau parte dintr-un lanț farmaceutic, de aceea am specificat și pentru farmacie pentru a nu exista dubii
cu privire la noțiunea de produse nealimentare.Licitația este pe preț, de aceea, dacă vin pentru produse nealimentare sau
pentru farmacie tot prețul va fi cel ce contează.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - intervin și eu și vă dau dreptate și aș propune să venim să formulăm “mărfuri
alimentare și nealimentare cu excepția alimentației publice”, adică să venim să eliminăm cârciumele din respectivele
spații.
Dl.Pop Petre - pentru cele două spații de jos și așa cum a hotărât Consiliul Local hotărât schimbul cu persoanele
care au avut acolo teren, am înțeles că și acolo au fost solicitate spațiile pentru farmacie.Dacă nu există scrisă chestiunea
acesta poate să existe probleme.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - acelea vor fi spații private, noi ne referim la licitarea unor spații aflate în
proprietatea Consiliului Local, noi nu putem restricționa la Bondor să facem ce vrem noi în spațiile lui.
Dl.Pop Petre - există posibilitatea ca în momentul când se solictă autorizarea pentru spațiile respective să se
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solicite care a fost destinația la un moment dat, am înțeles că este vorba despre autorizarea lor.
Dl Viceprimar Dorin Nicolae Lojigan - aici vreau să-i dau dreptate domnului Primar, pentru că proiectul de
hotărâre face referire la caietul de sarcini pentru licitație, nu are legătură cu schimbul pe care noi vrem să-l facem cu
firma d-lui Bondor.Acolo există un aviz de principiu a Consiliului Local cu privire la cele două spații, cele două spații de
la parter sunt obiectul respectivului schimb, nu face obiectul licitației.Să nu uităm că la toate întâlnirile avute cu cetății,
organizate de către toate partidele politice prezente în Consiliul Local, s-a ridicat problema farmaciei de pe “Șarât”, cred
că dacă am favoriza într-un fel sau altul deschiderea unei alte farmacii în cartierul “Blocuri“ o să avem o mare problemă
cu locuitorii din cartierul “Șarât” care se vor simți discriminați și nedreptățiți, dacă vom prevedea în mod expres acest
lucru în proiectul de hotărâre, de aceea mi se pare binevenit amendamentul formulat în sensul să fie trecute produse
nealimentare, este suficient, și să scoatem “sau pentru farmacie”
Dl. Bene Andrei - dacă vă amintiți acum doi ani cineva a vrut să deschidă o farmacie în cartierul “Șarât” și atunci
am primit o scrisoare foarte frumoasă de la Colegiul Farmaciștilor în care s-a explicat că în municipiului Câmpia Turzii
este depășit cu mult numărul de farmacii raportat la numărul populației, ca atare nu se mai pot deschide farmacii.De
atunci s-au mai deschis trei farmacii.Atunci, pe baza acelei adrese oficiale, nu s-a deschis farmacie în cartierul “Șarât”.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - este interesant dacă s-au deschis de atunci alte farmacii, trebuie să verificăm dacă
am dat noi autorizație.
Dl Viceprimar Dorin Nicolae Lojigan - noi autorizăm numai programul de funcționare.
Dl.Giurgiu Ilie - au am fost la Colegiul Farmaciștilor la Cluj și s-a spus clar că avem șapte farmacii în plus în
condițile în care este permisă o farmacie la 4000 de locuitori, iar noi avem 14 sau 15 farmacii.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - amendamentul formulat este ,,(1) Spaţiile sunt destinate închirierii către persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, organizaţii neguvernamentale, agenţi economici,
pentru comercializarea produselor alimentare de origine animală sau vegetală, produselor agroalimentare și
produselor nealimentare.”
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la amendamentul formulat de dl.Bretoiu.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri? Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 13 voturi pentru.Amendamentul se aprobă
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 13voturi pentru,
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 36 din 29.02.2016
privind aprobarea modificării Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 161 din 17.12.2015.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Monica UIOREAN

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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