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Nr. ad. 110 din 11.02.2016

PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 11.02.2016.
Lucrările şedinţei ordinare 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. 110 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
05.02.2016. 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 18 consilieri în funcție.(Nu participă la ședință dl.Lojigan Dorin Nicolae).
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Niculae.
Sunt prezenți la şedinţă persoane cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate al Primarului, de la societăţile
comerciale şi instituțiile publice de sub autoritatea Consiliului Local, cetățeni și reprezentanţi ai mass-media.
Președinte de ședintă este dna.Uiorean Monica.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - în calitate de inițiator propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de
hotarâre:
1. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea Judeţului Cluj asupra terenului
înscris în CF nr. 53902 Câmpia Turzii, în suprafaţă de 7302 mp, în vederea realizării obiectivului de investiții
,, Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urban neconform din municipiul Câmpia Turzii”.
2. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

municipiului Câmpia Turzii.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot suplimentarea ordinei de zi.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru.Se aprobă suplimentarea ordinei de zi .
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost completată.Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 18 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 01.07.2015 - 31.12.2015.
2. Proiect de hotărâre privind însușirea Contestației în anulare promovată împotriva Deciziei civile nr. 459/2015
din 10.12.2015 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 6512/117/2014*.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Spitalul Municipal “Dr.Conel
Igna“ Câmpia Turzii și Spitalul Municipal Turda.
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A..
5.Proiect de hotărâre privind privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților
în PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia
Turzii SA pe anul 2016
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate
Câmpia Turzii SA pe anul 2016.
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii
SA pentru anul 2016.
9.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de
funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes
local.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii "MODERNIZAREA STRADA LIVEZII, PÂNĂ LA ZONA DE AGREMENT 3 LACURI,
STRADA TEILOR ȘI STRADA TÂRNAVELOR- TRONSOANE NEASFALTATE”, din Municipiul Câmpia Turzii.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.205/01/2463 din
27.05.2008 și tarifului de închiriere a spațiilor proprietatea Telekom România Communications S.A. Utilizate de
Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin reliziliere unilaterală a contractului de concesiune nr.8/909
din 08.08.2008.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.5301 din 07.04.2009.
14. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4000 lei lunar Asociației pentru protecția Consumatorilor
Câmpia Turzii.
15. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea Judeţului Cluj asupra terenului
înscris în CF nr. 53902 Câmpia Turzii, în suprafaţă de 7302 mp, în vederea realizării obiectivului de investiții
,, Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urban neconform din municipiul Câmpia Turzii”.
16. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al

municipiului Câmpia Turzii.
17.Diverse.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Procesele verbale ale şedinţelor anterioare au fost puse, în
prealabil, la dispoziţia consilierilor locali și propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestora, să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele respective.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraodinare din 08.01.2016, care este aprobat cu 18 voturi pentru, fără
nici o observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraodinare din 15.01.2016, care este aprobat cu 18 voturi pentru, fără
nici o observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 21.01.2016, care este aprobat cu 18 voturi pentru.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu atrage atenția secretariatului ca la redactarea proceselor verbale să încerce să reproducă cât
mai fidel ceea ce se spune.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraodinare din 21.01.2016, care este aprobat cu 18 voturi pentru, fără
nici o observaţie.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Raport privind monitorizarea activității asistenților personali desfășurată în perioada 01.07.2015 - 31.12.2015.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–luat la cunoștință
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–luat la cunoștință
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–luat la cunoștință
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–luat la cunoștință
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–luat la cunoștință
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea materialului.Nu sunt intervenții.
2. Proiect de hotărâre privind însușirea Contestației în anulare promovată împotriva Deciziei civile nr. 459/2015
din 10.12.2015 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 6512/117/2014*.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - din punctul nostru de vedere trebuia făcută ședința Consiliului Local înainte de a se
înaint Contestația în anulare, de accea grupul nostru se va abține de la vot.
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Dl. Ștefan Niculae - Secretar UAT- a fost convocată o ședință extraordinară dar nu s-a întrunit cvorumul necesar
pentru că o anumite parte din consilieri au lipsit.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - acesta este o problemă tehnică.
Dl. Ștefan Niculae - Secretar UAT- aceasta a fost în data de 15.01.2016, în data de 21.01.2016 s-a propus
suplimentarea ordinei de zi cu acest proiect de hotărâre și s-a respins.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă: 8 voturi pentru și 10 abțineri (Andres Mircea Adrian, Fipip Remus, Pantea Cornelia,
Bretoiu Vasile Horațiu, Varodi Ioan, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Sălăjean Alin
Valentin, Bene Andrei) Proiectul de hotărâre se respinge.
Dl. Nagy Mihai intervine în plenul ședinței pentru a arăta faptul că i-a fost modificat programul de funcționare și
dacă se poate revizui acest program de funcționare.
Dl. Secretar Ștefan Nicolae îl invită să rămână la ședință până la punctul Diverse unde se va discuta acest aspect.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica îl invită să respecte solemnitatea ședinței Consiliului Local urmând
a lua cuvântul la punctul Diverse.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Spitalul Municipal “Dr.Conel
Igna“ Câmpia Turzii și Spitalul Municipal Turda.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea materialului.Nu sunt intervenții.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 20 din 11.02.2016
privind aprobarea încheierii unui contract de comodat între Spitalul Municipal “Dr.Conel Igna“ Câmpia Turzii
și Spitalul Municipal Turda
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al
S.C. PARC INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A..
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Mircea
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Tot Vasile Simion - opinia mea cu privire la comisie de selecție a administratorilor societății pe Ordonanța 109
este constantă.Aș dori să fac un amendament la art.1 alin.(1) - Selecția va fi organizată de către o persoană fizică sau
juridică specializată în recrutari resurse umane.Cheltuielile vor fi suportate de către UAT. Pentru a evita acele discuții
care au fost semnalate de către Prefectura Cluj când am făcut acea comisie pentru selecția administratorilor pe
Ordonanța 109/2011, atunci când Prefectura Cluj ne-a spus că nu am constituit comisia conform prevederilor legale.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot amendamentul d-lui Tot. Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 8 voturi pentru și 10 abțineri(Andres Mircea Adrian, Fipip Remus, Pantea Cornelia,
Bretoiu Vasile Horațiu, Varodi Ioan, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Sălăjean Alin
Valentin, Bene Andrei) Amendamentul se respinge.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - vă rog să faceți propuneri pentru candidați.
Dl. Varodi Ioan - d-na Fazacas Mirela, expert resurse umane.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - d-na Sîmpălean Daniela, fost șef al AJOFM Câmpia Turzii, expert resurse umane,
inspector.
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Dl. Andres Mircea Adrian - propun pe dl.Nițan Marcel,Cab.Ind. de Psihologie Câmpia Turzii, este apolitic,
master în managementul organizațional și al resurselor umane.
Dl.Rece Gheorghe Iulian - propun pe d-na Uiorean Monica.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - să se pregătească buletinele de vot.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Fazacas Mirela - 9 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, Sîmpălean Daniela - 9 voturi pentru şi 7 voturi
împotrivă, Nițan Marcel- 9 voturi pentru şi 1 voturi împotrivă, Uiorean Monica - 16 voturi pentru şi 1 voturi
împotrivă.Un vot a fost nul și d-na Uiorean Monica nu a participat la vot.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 15 voturi pentru și 3 abțineri(Rece Gheorghe Iulian, Giurgiu Ilie, Popescu
Florin)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 21 din 11.02.2016
privind desemnarea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. PARC
INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII S.A.
Dl. Ștefan Niculae - vreau să vă reiterez încă o dată că votul este valabil exprimat dacă barați cu o linie peste
numele persoanei pe care nu o doriți să facă parte.
5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților
în PARCUL INDUSTRIAL CÂMPIA TURZII.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - și aici trebuie făcute propuneri pentru încă trei persoane.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - am o propunere ca în locul d-lui Matei Remus- Director general SC Parc Industrial
Câmpia Turzii SA să figureze președintele în funcție al Consiliului de Administrație al SC Parc Industrial Câmpia
Turzii SA.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - ca amendament?
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - Da.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - asta ca logică, pentru că oricum alegem aici un Consiliu de Administrație și atunci
întotdeauna când va fi comisia, președintele Consiliului de Administrație să fie în comisia respectivă.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - și directorul să nu fie?
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - Directorul se ocupă de gestionarea societății, nu are nici o treabă cu evaluarea
ofertelor.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot amendamentul d-lui Bretoiu.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 10 voturi pentru și 8 abțineri ( Uiorean Monica, Gal Samoilă, Rece Gheorghe
Iulian, Giurgiu Ilie, Popescu Florin,Csutak Ludovic, Deak Franscisc, Tot Vasile Simion).
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - vă rog să faceți propuneri pentru candidați
Dna. Pantea Cornelia - dl. Bretoiu Horațiu.
Dl. Varodi Ioan - propun pe dl. Consilier local Bene Andrei.
Dl. Sălăjean Alin Valentin - propun pe dl. Consilier local Andreș Mircea.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel - propun pe dl.Varodi Ioan, înțelegând că dl. Lojigan Dorin Nicolae a renunțat la
calitatea de membru în comisie, fiind inițiator, mă rog, semnând proiectul de hotărâre.
Dl. Rece Gheorghe Iulian - propun pe dl. Tot Vasile Simion.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - să se pregătească buletinele de vot.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
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Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Varodi Ioan - 10 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, Bene Andrei - 11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă,
Andreș Mircea Adrian - 11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, Bretoiu Vasile Horațiu - 10 voturi pentru şi 8 voturi
împotrivă, Tot Vasile Simion - 8 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 16 voturi pentru și 2 abțineri(Popescu Florin, Uiorean Monica)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 22 din 11.02.2016
privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor pentru accesul rezidenților în PARCUL INDUSTRIAL
CÂMPIA TURZII
Dl. consilier Filip Remus părăsește lucrările ședinței pentru rezolvarea unor probleme personale.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii
SA pe anul 2016
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - având în vedere faptul că este un nou director la societate îl invităm dacă vrea să ne
spună câteva cuvinte despre filozofia bugetului, cum a fost gândit.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - în fața Consiliului de Administrație trebuie să se prezinte în
conform legii, președintele Consiliului de administrație pentru a da anumite explicații, nu știu dacă domnul director are
mandat.Aveți mandat domnule director?
Dl. Uioraș Cristinel - Nu.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - Am zis dacă vrea să vorbească, nu însemnă că este obligat, numai dacă dorește.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - am înțeles, dar eu aș dori să vorbească președintele Consiliului de
Administrație.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - acționarii vorbesc cu administratorii, aceasta este legea, administratorii răspund
în fața acționarului.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - nu este obligat, numai dacă acesta dorește, colega noastră consilier a precizat că are
această obligație președintele Consiliului de Administrație, dânsa poate să ceară în ședința Consiliului Local ca la
următoarea ședintă președintele Consiliului de Administrație să să facă un raport pentru Consiliul Local.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - solicit ca președintele Consiliului de Administrație să prezinte un
raport al societății SC Domeniul Public Câmpia Turzii SA.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 23 din 11.02.2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii SA pe anul 2016
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate
Câmpia Turzii SA pe anul 2016.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - la fel solicit președintelui Consiliului de Administrație să ne
prezinte un raport al societății SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
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În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 24 din 11.02.2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA
pe anul 2016
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii
SA pentru anul 2016.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - având în vedere faptul că este o altă societate a Consiliului Local doresc ca
președintele Consiliului de administrație să prezinte un raport al societății.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 25 din 11.02.2016
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii SA pentru anul
2016
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de
funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes
local.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andreș Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 26 din 11.02.2016
privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de funcții ale
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii "MODERNIZAREA STRADA LIVEZII, PÂNĂ LA ZONA DE AGREMENT 3 LACURI,
STRADA TEILOR ȘI STRADA TÂRNAVELOR-TRONSOANE NEASFALTATE”, din Municipiul Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andreș Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții
Dl.Pătruțiu Mihail Iuliu - același lucru care îl solicit de fiecare dată, am rugămintea ca la indicatorii tehnico
economici să se prezinte și altceva decăt niște cifre.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 16 voturi pentru și 1 abținere (Pătruțiu Mihail Iuliu)
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Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 27 din 11.02.2016
privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
"MODERNIZAREA STRADA LIVEZII, PÂNĂ LA ZONA DE AGREMENT 3 LACURI, STRADA TEILOR ȘI
STRADA TÂRNAVELOR- TRONSOANE NEASFALTATE”, din Municipiul Câmpia Turzii
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.205/01/2463 din
27.05.2008 și tarifului de închiriere a spațiilor proprietatea Telekom România Communications S.A. Utilizate de
Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andreș Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Horațiu Vasile Horațiu - vreau să întreb dacă acest tarif de 4 euro/mp/lună dacă este dintotdeauna și dacă nu
când s-a modificat?
Dna. Ghinea Corina -Șef Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului - Nu este dintotdeauna, acest tarif este de
acum 2 ani, și a scăzut de la 6 euro/mp/lună la 4 euro/mp/lună.
Dl. Horațiu Vasile Horațiu - Mulțumesc.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 28 din 11.02.2016
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere nr.205/01/2463 din 27.05.2008 și tarifului de
închiriere a spațiilor proprietatea Telekom România Communications S.A. Utilizate de Serviciul Public Local de
Evidență a Persoanelor Câmpia Turzii
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin reliziliere unilaterală a contractului de concesiune nr.8/909
din 08.08.2008.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Tot Vasile Horațiu - aș dori să fac un amendament la acest proiect de hotărâre.După discuțiile de la comisie
unde s-a prezentat reprezentantul acestei societăți, dl.Vana, am luat niște date și am văzut că acesta și-a plătit redevența
de 1.300.000.000 lei vechi, pentru toată durata pentru a fost concesionat terenul.Dumnealui a venit cu o rugăminte în
fața nosstră la comisie, să schimbăm destinația din construcția de locuințe în construcție de birouri, dumnealui nu
abandonează ideea de a construi un imobil pe acel teren concesionat. Amendamentul pe care doresc să-l supun atenției
dvs. este legat tocmai de acest aspect, adică dumnealui, astăzi, consideră că nu poate să ducă la bun sfărșit acel obiectiv
construcții de locuințe, pentru că are deja 60% din apartamentele din blocul aferent acelui teren nevândute, dorește să-și
revizioneze cumva planificarea lui economică, dumnealui și-a exprimat personal dorința în cadrul comisiilor de a
construi birouri pe acel teren concesionat.M-am uitat puțin prin lege, este vorba de o fundamentare bazată pe
imprevizionarea riscului, adică la momentul când dumnealui a făcut acea concesiune era un “boom” economic
imobiliar, respectiv anul 2008, atunci când toată lumea cumpăra locuințe, acum acest segment al pieței este deficitar,
problema este și cu bancile care acum nu dau ușor creditele pentru a cumpăra locuințe, situație în care vă rog să
analizați dacă amendamentul pe care eu îl propun la art.1 - Se aprobă achimbarea obiectivului ce urmează a fi amplasat
pe terenul concesionat din bloc de locuințe în bloc de birouri.În acestă situație contractul de concesiune își urmează
valabilitatea, redevența este plătită, nu este nici un prejudiciu pe care noi să-l suferim, din contră se va încasa impozite
pe acel obiectiv și omul își conservă investiția pe care el a înțeles să o facă.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - sunt de părere că această persoană sau societate, ce o fi, minte Consiliul local și
Primăria de 8 ani de zile.Se spune aici de “boom” economic 2008, dar dacă ne uităm în urmă Consiliul Local l-a mai
păsuit o dată, omul acesta în loc să facă construcția a îngrădit terenul și a pus plăcuțe cu proprietate privată. Al doilea
termen pe care l-am dat, dacă țineți bine minte am revenit asupra unei hotărâri de Consiliul și i-am mai dat un termen
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pănă la 30.10.2013.Vreau să știu de ce din 2013 pănă în 2016 acestă persoană nu încercat să facă clădire de birouri și
încearcă doar acum când vine Consiliul Local și spune că este în afara legii. Mai spuneți că a plătit redevență dar timp
de 8 ani de zile a folosit acel teren.Vedeți să nu cumva să cădem înafara legii și să astupăm niște ilegalități.Fiți foarte
atenți la ce votați.
Dl.Secretar Ștefan Niculae - vă rog să luați act de următorul lucru, nu se poate schimba obiectul contractului,
fiind una dintre clauzele esențiale ale contractului, deci ori îl revocăm ori vă asumați responsabiltatea de a continua cu
acest contract de concesiune care din punctul meu de vedere, așa cum a spus și domnul consilier, a depășit orice
limite.Vă atenționez că în cazul în care se va schimba obiectul contractului prin hotărâre eu nu voi contrasemna o astfel
de hotărâre a Consiliului Local.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot amendamentul d-lui Tot. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 2 voturi pentru și 15 abțineri(Uiorean Monica, Gal Samoilă, Rece Gheorghe Iulian,
Giurgiu Ilie, Popescu Florin, Csutak Ludovic, Andres Mircea Adrian, Pantea Cornelia, Bretoiu Vasile Horațiu, Varodi
Ioan, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Sălăjean Alin Valentin, Bene Andrei).
Amendamentul se respinge.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 11 voturi pentru și 6 abțineri (Gal Samoilă, Giurgiu Ile, Popescu Florin, Tot
Vasile Simion, Deak Franscisc, Ghemeș Sabin Marcel).Proiectul de hotărâre se respinge.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.5301 din 07.04.2009.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 29 din 11.02.2016
privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.5301 din 07.04.2009
14. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4000 lei lunar Asociației pentru protecția Consumatorilor
Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 9 voturi pentru și 8 abțineri(Andres Mircea Adrian, Pantea Cornelia, Bretoiu Vasile
Horațiu, Varodi Ioan, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Sălăjean Alin Valentin)
Proiectul de hotărâre se respinge.
15.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea Judeţului Cluj asupra terenului
înscris în CF nr. 53902 Câmpia Turzii, în suprafaţă de 7302 mp, în vederea realizării obiectivului de investiții
,, Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urban neconform din municipiul Câmpia Turzii”.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
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Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 30 din 11.02.2016
privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea Judeţului Cluj asupra terenului înscris în
CF nr. 53902 Câmpia Turzii, în suprafaţă de 7302 mp, în vederea realizării obiectivului de investiții
,, Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urban neconform din municipiul Câmpia Turzii”
16.Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului
Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Andres Mircea Adrian
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 31 din 11.02.2016
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Câmpia Turzii
17.Diverse.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - doresc o informare până la ședința următoare de Consiliu cu privire la situația
terenului de la Muzeul “Prima Școală Românească”, am informația că acest teren nu este proprietatea Municipiului
Câmpia Turzii.
Dl.Sălăjean Alin Valentin - în urma unor discuții pe care le-am avut cu agenții economici din Piața Mică s-a
ridicat problema unor piloni care au fost montați acolo, din cauza acestora este obstrucționat accesul celor care aduc
marfă la magazine, la fel este obstrucționat accesul mașinilor de Salvare sau Pompieri dacă este cazul unor intervenții,
dacă se poate face ceva?.O altă chestiune, până nu demult aici la diverse cei din Primărie dădeau și răspunsurile la
problemele ridicate, din păcate de căteva luni nu mai avem răspunsurile la solicitările consilierilor și a cetățenilor care
vin și iau cuvântul aici la diverse și aș ruga pe doamnele și domnii din Primărie care ne dădeau răspunsurile să le avem
înainte de începerea ședințelor Consiliului Local.
Dl.Crișan Mircea - felicitări pentru publicarea în ziar a problemei legate de contestația în anulare, să știe toată
lumea să nu se mai vorbească pe la colțuri, am înțeles că acestă contestație în anulare nu a fost acceptată pentru a fi
trimisă, pentru păstrarea a ceea ce se cheamă legalitate și mai ales fair play trebuia mers până la capăt.Vă invit pe data
de 25.02.2016 la ora 17 în Sala Mică unde personal împreună cu domnul Popescu vom prezenta o carte legată de
strămoșii noștrii reali dacii, ilirii, tracii, geții, va fi o discuție pentru că această chestiune este importantă.Am citit într-o
publicație locală despere proiectul Casei pensionarilor și am înțeles că pensionarii PSD doresc realizarea acestui proiect,
nici o problemă ne trebuie și această Casă a pensionarilor, vă întreb Casa tineretului sau Casa pionierilor nu
trebuie?Dacă avem așa o clădire așa cum puține localități din țară au, nu se pot organiza acele acțiuni ale pensionarilor
și ale tineretului într-un program non stop astfel încât să nu trebuiască să construim.Mă adresez domnului Primar cu
privire la situația din tarlaua “Pomiște”, am scris și în ziar, vă rog să acceptați să discutați cu cetățenii, pentru că acolo
este o chestiune de lucru pentru Primărie, pentru administrație, dacă cetățenii vor declara că nu le mai trebuie pământul
atunci Primăria îl va prelua.
Dl. Nagy Mihai - îmi cer scuze pentru că am acuzat Consiliul Local că ar fi dat o hotărâre prin care s-a modificat
orarul de funcționare dar de fapt este vorba de dl.Lojigan care vrea să modifice programul printr-o dispoziție.Am
aprobare notarială a vecinilor pentru a avea acest orar, vreau să se revină la orarul inițial, este vorba de singura
discotecă din Câmpia Turzii, am fost singurul autorizat să organizez discotecă.Am depus o sesizare la Oficiul
Concurenței pentru a se face dreptate.
Dl.Bașca - pensionarii și lumea din oraș îl felicită pe domnul Primar că nu a mărit impozitul pe proprietăți.S-a
vorbit de Parcul Industrial că se vor crea locuri de muncă.
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Dl.Șandor Vasile - ridic o veche problemă referitor la restricționarea tonajului greu, domnul Primar știe problema,
nici în ziua de astăzi nu s-a rezolvat.Încă o problemă care deranjează cetățenii este că s-a spart drumul pe str. Lucian
Blaga înspre str.1 Decembrie și nu s-a mai acoperit conducta canal.Asociația SC DAN a făcut decopertări, s-a scos
balastru și nu s-a mai acoperit, există filmare cum a rămas locul acolo, în toamnă nu am putut merge să aduc porumbul
pentru că nu a rămas o cale de acces.A cui era datoria sau cine a dat aviz sau autorizație de mediu pentru decopertarea
terenului?.
Dna Onișor Ioana - Șef Serviciul ATU - de câte ori am fost la fața locului acolo am găsit numai un muncitor care
lucra pe utilajul de excavare, care a spus că lucrează la firma lui Sorin Petrovan, noi am făcut măsurătorile și l-am dat
în debit pentru a se recupera suma pentru suprafața excavată.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - ce competențe avem, ce putem noi face?
Dna Onișor Ioana - noi putem solicita numai să prezinte o autorizație de excavare care implică permis de
exploatare, aviz de la Mediu, el nu s-a conformat, am format o comisie și ne-am deplasat la fața locului pentru a măsura
terenul afectat de excavări pentru a fi dat în debit, el contestă.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - dacă a excavat fără autorizație este de competența noastră?
Dna Onișor Ioana - noi asta avem, partea de autorizare de excavare, domnul se poate adresa la Mediu, la Agenția
pentru Resurse Minerale, noi i-am controlat, am făcut adresă la Agenția pentru Resurse Minerale și am primit răspuns
că au permis de exploatare pentru o suprafață mai mică.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - o să reluăm acest subiect după ce vom face verificări despre ce este vorba și vom
da un răspuns oficial.
Dl.Șandor Vasile - și cu privire la restricția de tonaj?
Dl.Rotar Cosmin - Șef Serviciul Poliția Locală - s-a dat comandă pentru confecționarea indicatoarelor de
restricție de tonaj.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - deci s-a dat comanda pentru indicatoare de limitare a tonajului, pentru că nu noi le
facem, urmând ca după montarea acestora Poliția de circulație să constate dacă se încalcă această restricție.Am să
încerc să dau răspunsuri la problemele ce s-au ridicat aici.Referitor la terenul de la Muzeul “Prima Școală Românească”
acolo este o dispută, după toate informațiile care există în Primărie terenul este în patrimoniul instituției, așa ne-au
informat cei de la Patrimoniu, fiind în inventarul oficial, noi am început demersurile pentru a realiza un proiect de
reabilitare a Muzeului “Prima Școală Românească”, care un proiect ce trebuie realizat, după părerea mea.Când am
terminat proiectul am primit o solicitare prin care se spunea că terenul nu este al nostru, am fost somați să eliberăm
terenul.Am zis să verificăm care este situația terenului respectiv, lucrurile nu s-au terminat aici, este vorba de 360 mp
nu de tot terenul care este peste 800 mp.Am avut o discuție cu cei care au revendicat, am spus că sunt 3 soluții respectiv
se poate da terenul pe care nu este construit, există posibilitatea să-l cumpărăm la prețul oficial stabilit în urma unui
raport de evaluare și a treia variantă este să-l dăm după care să îl închiriem.Indiferent de varianta aleasă trebuie să vin
în fața dvs. să vă prezint un proiect de hotărâre pentru ca dvs. să luați decizia de cedare a dreptului cu privire la
suprafața de teren.încă nu au fost terminate toate investigațiile.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - cine revendică terenul?
Dl.Pop Petre - Administrator public - Parohia Ortodoxă nr.1, și acolo mai sunt căteva chestiuni de clarificat.Sunt
de părerea că este terenul Municipiului Câmpia Turzii, va fi și o expertiză din partea instituției abilitate.Prin 1854
comunitatea din Câmpia Turziia pus la dispoziție un teren pentru a se construi o școală din contribuția obștească.Din
contribuția obștească a fost zidită din cărămidă acestă școală fiind înscripționată pe frontispiciu data edificării
20.09.1879.La acea vreme nu exista învățământ de stat românesc, era doar confesional organizat pe lângă Biserica
Greco Catolică, singura comunitate religioasă.În 1919 toate proprietățile școlilor au trecut prin Decret în proprietatea
Statului Român.Imobilul a fost declarat Prima Școală Românescă.În anul 1958 apare pe foaia de proprietate, în baza
unei adeverințe eliberată de Episcopia Cluj, în baza Decretului nr.358 de expropriere a Bisericii Greco Catolice apare
suprafața de 386 mp - loc de casă.Din investigațiile pe care le-am făcut în anul 1959 am găsit în inventarul Comunei
Câmpia Turzii respectiva proprietate, în consecință este vorba de o inadvertență.În anul 1980 există procese verbale ale
Comitetului Executiv prin care toată zona a fost expropriată fiind propuse pentru demolare.S-a produs o eroare pentru
că este probabil ca numărul topo respectiv să fie în altă parte.În consecință în perioada imediat următoare vom face
toate demersurile necesare pentru rezolvarea situației, o să fie o lucrare întocmită de experți. Noi am încercat să
rezolvăm problema mai simplu, pe cale administrativă, să facem o grănițuire.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - am discutat cu cei care au revendicat terenul și am întrebat de ce au stat 26 de ani
pentru a formula revendicarea.Este vorba de teren care este proprietatea Statului, nu este de joacă cu acest aspect și este
a treabă destul de sensibilă fiind vorba de culte, nu avem nevoie de discuții.Atunci când vom veni în fața Consiliului
Local trebuie să venim cu o documentație completă și lămuritoare, încă nu este finalizată, noii am dat dovadă de
bunăvoință în rezolvarea acestei situații prin cele 3 soluții propuse.
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Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - mulțumesc dosmnule Primar, am făcut public acest lucru pentru că mai multe
persoane care m-au întrebat.
Dl.Secretar Ștefan Niculae - aș vrea să mai adaug ceva, nu înțeleg în ce calitate reprezentanții Parohiei Ortodoxe
nr.1 au formulat această revendicare pentru că în Cartea Funciară la nr. top 209 apare înscrisă Parohia Ortodoxă
Română, am pus o întrebare foarte simplă și anume dacă sunt continuatorii de drept a Parohiei Ortodoxe Române, nu
vreau să vă spun ce răspuns mi-au dat, această construcție și terenul aferent au fost trecute în proprietatea publică a
Municipiului Câmpia Turzii printr-o hotărâre a Consiliului Local, se află în proprietatea publică conform unei Hotărâri
de Guvern, iat proprietatea publică este inalienabilă, imprescriptibilă și insesizabilă .
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - problema cu stâlpișorii este de când s-a pus în funcțiune piața,am dispus să se
pună stâlpișori pentru a nu se intra cu mașinile acolo.Asta nu impiedică aprovizionarea cu marfă,oamenii de acolo au
intrat peste borduri pentru a avea acces acolo.Au făcut și o sesizare la Primărie, am verificat cu dl. Rotar și am văzut că
este trecut accesul în proiectul avizat de ISU am dispus să se înlăture acei stâlpi cei de la Domeniul Public urmând a
scoate acei stâlpi, a fost vorba de o întârziere.Cu privire la răspunsurile la interpelări am discutat cu dl. Secretar să
inventarieze întrebările puse, să le prezinte și vom răspunde punctual.Cu privire la Contestația în anulare la care a făcut
referire dl.Crișan, noi ne-am făcut datoria, peste noi vine Curtea de Conturi, vreau să vă spun că suma nu este 550 de
milioane, ci se mai adaugă și alte cheltuieli salariale a angajatorului si astfel se mai adaugă încă vreo 300 - 400 de
milioane. Statul nu poate plăti doi slujbași pentru același scaun, înseamnă că undeva este o greșeală.Am întrebat cine
răspunde? Consilierii?Consilierii votează cum le dictează conștiința și nici nu trebuie să-și motiveze votul.Cine plătește
totuși paguba?Pentru că, hai să ne amintim, domnul Viceprimar m-a somat public în presă să iau măsuri de recuperare
de la vinovați, să nu se plătească bani de la bugetul local.Am întrebat pe dl. Secretar care mi-a spus că mai este o
soluție - Contestația în anulare, drept pentru care executivul trebuie să epuizeze toate căile de atac.Am introdus
materialul de două ori în Consiliul Local, termenul de judecată a fost stabilit fix înaintea ședinței Consiliului Local, de
aceea am zis să aducem ședința de Consiliu Local mai devreme pentru a avea o decizie.Am depus materialul în fața
Consiliului Local de trei ori.În ceea ce privește invitația d-lui Crișan ne-am mai prezentat și ne vom prezenta, acesta
este un subiect care mă bucură, este un subiect care incită și pe care-l consider important.În ceea ce privește Casa
Pensionarilor sunt o mulțime de soluții, aici a fost o problemă de a pune la dispoziție un spațiu dedicat pensionarilor,
este o opțiune, oricum nu vom cheltui nici un ban până nu se obține o aprobare din partea Consiliului Local care va
decide cu privire la realizarea investiției. În ceea ce privește tarlaua “Pomiște” dreptatea se poate obține numai în
justiție, am întrebat dl.Secretar și pe d-na Mia înainte, care este soluția legală.Eu sunt de acord să discutăm cu oamenii
toți care sunt implicați, vă putem ajuta cu tot ceea ce este legal.Cu privire la solicitarea d-lui Nagy, după cum ați văzut
nu eu am semnat dispoziția, am lipsit și eu două zile, și eu am dreptul la concediu.Propun să discutăm acest subiect de
față și cu reprezentanții Poliției, având în vedere că au fost primite numeroase sesizări, este o problemă de disciplină a
oamenilor să nu deranjeze vecinii.Mâine dimineața la ora 8 vă aștept la birou pentru discuții.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Monica UIOREAN

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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