ROMÂNIA
Judeţul CLUJ
CONSILIUL LOCAL CÂMPIA TURZII

Str. Laminoriştilor, Nr.2
Telefon: 0264368001; 0264368002; 0264368004 Fax: 0264365467
http://www.campiaturzii.ro e-mail:primaria@campiaturzii.ro ;

Nr. Ad. 784 din 17.10.2013
Proces- verbal

Încheiat astăzi 17 octombrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 784 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 10 octombrie 2013.
La şedinţă participă toţi cei 19 consilieri locali.
Domnul Haiduc Cristian este preşedinte de şedinţă.
Supus votului, procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 19 septembrie 2013 este
aprobat cu unanimitate de voturi, fără obiecţiuni..
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi.
Supusă aprobării consiliului local,
cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur” în anul
2013
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania de
Salubritate Câmpia Turzii S.A.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia
elevii din învăţământul preuniversitar în unităţile şcolare din municipiul Câmpia Turzii pentru anul
2013-2014
4. Proiect de hotărăre privind completarea art.3 din HCL nr.74/10.04.2013 privind aprobarea
participării Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii la înfiinţarea ASOCIAŢIEI ,, POLUL
AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ PAZIA,,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea furnizării informaţiilor din anexa 1 în scopul
întocmirii unui studiu de analiză a resurselor, nevoilor şi aşteptărilor locale la nivelul municipiului
Câmpia Turzii.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al
Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2013.
8. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind premierea cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur”
în anul 2013
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
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Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 124 din 17 octombrie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Compania
de Salubritate Câmpia Turzii S.A.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 125 din 17 octombrie 2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot
beneficia elevii din învăţământul preuniversitar în unităţile şcolare din municipiul Câmpia
Turzii pentru anul 2013-2014
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 126 din 17 octombrie 2013.
4. Proiect de hotărăre privind completarea art.3 din HCL nr.74/10.04.2013 privind
aprobarea participării Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii la înfiinţarea
ASOCIAŢIEI ,, POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIEŞ PAZIA,,
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 127 din 17 octombrie 2013.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea furnizării informaţiilor din anexa 1 în scopul
întocmirii unui studiu de analiză a resurselor, nevoilor şi aşteptărilor locale la nivelul
municipiului Câmpia Turzii
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
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Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Haiduc Cristian- am văzut la primul punct şi mi se pare foarte ciudat. Cred că
dacă reţin bine, era scris următorul lucru: ,, în Câmpia Turzii nu există resurse agricole şi turistice
neexploatate,, Cu asta începe. Cred că sunt primele cuvinte dacă reţin bine. Nu am materialul în
faţă dar citez din memorie. După aceea, toate programele inclusiv dacă ne uităm la punctul dinainte
care am hotărât astăzi spunem ce dorim noi să facem. Deci, Polul Agro-Zootehnic-Industrial Arieş,
nu? Cum putem să scriem aşa ceva? Ne ducem după aceea la Consiliul Judeţean şi spunem că
dorim bani pentru sectorul zootehnic, că dorim bani pentru turism, că vrem să facem Complexul La
Trei Lacuri, putem să facem mai multe proiecte.
Eu dacă aş fi tehnic sau preşedintele Consiliului Judeţean, aş spune că nu aveţi nevoie
pentru că dumneavoastră spuneţi că nu aveţi resurse turistice şi agricole neexploatate.
Domnul Rece Iulian- aici scrie ,, neutilizate,,
Domnul Haiduc Cristian- neutilizate, şi mai bine.Nu avem neutilizate? Vă spun eu câteva:
care sunt neutilizate, aşa la prima strigare: vorbim de fosta casă a pionierilor...
Domnul secretar Mircea Gligan- aia nu-i a noastră
Domnul Haiduc Cristian- OK pe suprafaţa municipiului, la fel o să spuneţi că şi şcoala
veche de la Liceul Pavel Dan nu este a noastră. Corect dar exploatarea turistică dacă reuşim şi
facem nişte proiecte, şi la Consiliul Judeţean a fost preluată dacă ne aducem bine aminte de la
Câmpia Turzii, din patrimoniul municipiului, a fost preluată de Consiliul Judeţean, au făcut un
proiect european prin care practic au distrus faţada, dar ce a fost a fost dar ştim că acela s-a
terminat şi 5 ani durează monitorizarea, deci poate fi anul acesta sau anul viitor, dacă socotim
putem să punem în valoare această clădire din punct de vedere turistic. Din punct de vedere agricol,
la fel, cred că sunt multe oportunităţi şi dacă îmi aduc foarte bine aminte, cred că un punct din
campania electorală a majorităţii care stăzi conduce a fost exploatarea resurselor agricole. Corect
şi de asta şi vedem punctul dinainte. Nu vreau să facem politică aicea, dar cineva, cumva ar trebui
ca în momentul în care scrie să fie mai atent la ceea ce scrie pentru că mai sunt şi unii care citesc.
Asta am vrut să zic, mai mult nu am. În rest proiectele sunt OK, se solicită sume importante,
bine ar fi să avem susţinere să putem să ducem la capăt măcar unele dintre ele.
Domnul primar Radu Hanga- eu mă simt dator să intervin puţin, nu facem noi polemică,
Afirmaţia de la punctual 1 sună: ,, În municipiul Câmpia Turzii nu există resurse agricole şi turistice
neutilizate,, Asta nu înseamnă că există resurse agricole şi turistice prost utilizate sau insuficient
utilizate, deci mesajul şi măsurile care se propun inclusiv prin PAZIA şi aşa mai departe, prevăd o
valorificare superioară a unor resurse existente şi pentru a căror utilizare este mult loc pentru mai
bine. Dacă în proiectul de hotărâre s-a trecut în felu ăsta, putem să corectăm, să spunem că nu
există neutilizate dar este posibilă şi de dorit o îmbunătăţire, o creştere a gradului de utilizare a
acestor resurse.Ăsta ar fi cred eu mesajul correct şi exprimarea corectă. Nu sunt neutilizate dar
este loc de mai bine pentru utilizarea mai eficientă.Dacă consilierii sunt de accord, putem completa
documentul în spiritul a ce v-am propus.
Domnul Spătariu Adrian- în sensul că sunt utilizate dar se impune optimizarea
Domnul primar Radu Hanga- propunem o îmbunătăţire, o creştere a gradului de utilizare .
Nu există resurse zero valorificate, adică lăsate în afara circuitului, dar, este loc de mai bine.O să
reformulăm în sensul îmbunătăţirii documentului, dacă sunteţi de acord.
Domnul Haiduc Cristian- dacă sunteţi de acord să supunem la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentul propus.
Supus votului, proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus, este aprobat cu unanimitate
de voturi pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 128 din 17 octombrie 2013.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Primăriei Municipiului Câmpia Turzii
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Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil cu modificările şi completările din materialul suplimentar
primit la şedinţa de comisie. A fost o mică problemă la transmiterea informatică a întregului material.
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil cu menţiunile care s-au făcut anterior
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, cu modificările aduse, este aprobat cu unanimitate de
voturi pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 129 din 17 octombrie 2013.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii la 30.09.2013.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 130 din 17 octombrie 2013.
8. Diverse
Domnul Haiduc Cristian- dacă domnul primar, domnul viceprimar au ceva de comunicat?
Domnul primar Radu Hanga- nu.
Domnul Haiduc Cristian- dacă nu, cineva dintre consilieri care doreşte să ia cuvântul?
Dacă nu este nimeni, declar închisă şedinţa consiliului local, o lună bună, ne întâlnim data viitoare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Cristian HAIDUC

Mircea GLIGAN
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