ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. _______ din ___________
Nesecret, ex. ___

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 18 septembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 541 emisă de Primarul
Municipiului Câmpia Turzii în data de 11 septembrie 2014.
La şedinţă participă 18 consilieri locali din totalul de 19 consilieri. Lipseste domnul
Bretoiu Horatiu .
Domnul Gligan Mircea intervine pentru ca domnul Giurgiu Ilie să propună următorul
presedinte de sedintă.
Domnul Giurgiu Ilie îl propune ca presedinte de sedintă pe domnul Sălăjean Alin. A
fost votat cu unanimitate.
Se supune la vot procesul verbal nr. 497 de la şedinţa ordinară din data de 21.08.2014.
Presedintele de sedintă, domnul Sălăjean Alin, întreabă dacă sunt obiectiuni .
Domnul Lojigan Dorin întreabă secretariatul dacă procesul-verbal de sedintă are la
bază filmarea pe care ONE TV TURDA o face pentru Primaria Municipiului Câmpia Turzii,
în baza unui contract încheiat cu această societate. Domnul Gligan Mircea răspunde că este un
element al acestui proces verbal.
Atunci, domnul Lojigan Dorin spune că are următoarele obiectiuni cu privire la
procesul verbal al sedintei din data de 21.08.2014:
Domnul Lojigan Dorin- Se arată în preambulul procesului verbal că presedintele de sedintă
solicită suplimentarea ordinei de zi cu trei proiecte de hotărâre si trei informări la punctul
Diverse.Un lucru absulut corect, ceea ce s-a si întâmplat.La minutul 3,39, domnul presedinte
de sedintă Gicu Rece arată că a primit la comisie o suplimentare de trei proiecte de hotărâre
pe ordinea de zi, spune că fiecare le-a parcurs si a întrebat cine este de acord cu suplimentare
ordinei de zi.
Domnul Gligan Mircea- Proiectele de hotărâre sunt făcute în sedinta precedentă. S-a votat
ordinea de zi.
Domnul Lojigan Dorin- Domnul presedinte de sedintă Gicu Rece a arătat că s-au primit
aceste suplimentări.Si zice că cine este de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu cele trei
proiecte de hotărâre.Cine este pentru, împotrivă, abtineri.Veti vedea că la minutul 3,39 din
filmarea ONE TV TURDA.În mod corect se arată că a fost votată suplimentarea ordinei de zi.
Însă, după aceea se arată că s-a votat ordinea de zi, si se însiră ordinea de zi.Nu se arată că
ordinea de zi a fost votată. S-a votat doar cine este de acord cu suplimentarea ordinei de zi cu
cele trei proiecte de hotărâre. As dori ca în procesul verbal al sedintei de astăzi să se
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mentioneze că ordinea de zi de la sedinta din data de 21 august nu a fost votată de catre
Consiliul Local, pe motivele pe care le-am arătat.Mai mult, la minutul 5 si 4 secunde i-am
spus domnului presedinte de sedintă Gicu Rece că prima dată ar trebui votată ordinea de zi si
apoi să se treacă la votarea suplimentării ordinei de zi.Domnul presedinte de sedintă Gicu
Rece a spus că ordinea de zi a votat-o cu suplimentări. Desi asa cum am arătat, nu s-a votat.
Există filmarea de la ONE TV TURD.Aceasta este obiectiunea mea la procesul verbal din
data de 21 august, motiv pentru care nu voi vota procesul verbal în forma în care este
prezentată de executiv.
Domnul Sălăjean Alin- Alte întrebări? Dacă nu, supun la vot procesul verbal nr. 497
din 21.08.2014. S-a votat procesul verbal nr. 497 din 21.08.2014 cu 10 voturi pentru, 6
abtineri si un vot împotrivă.
Preşedintele de şedinţă solicită votarea ordinii de zi cu suplimentările mentionate,
aprobată cu unanimitate de voturi.
Supusă aprobării Consiliului Local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privnd înfiiţarea serviciului de transport public local de persoane prin
curse regulate; aprobare modalităţi de gestiune a serviciului de transport public local de
persoane prin curse regulate;aprobare documentaţie delegare, prin concesiune, a gestiunii
serviciului de transport public local de călători prin curse regulate;numirea comise de evaluare
a ofertelor pentru atriburea contractelor delegare a gestiunii serviciilor de transport public
local, prezentate în cazul procedurii de lictaţie publică deschisă şi de negociere directă.
Prezintă: Initiator, - Primar, Radu Ioan HANGA
- Servicul Polita Locală
- Comisle nr. 1-5
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strămutării „Bisericii de lemn Ghiris-Aries” de pe
teritoriul adminstrativ al comunei Călărasi pe teritoriul adminstrativ al municipiului Câmpia
Turzii.
Prezintă: Initiator, - Primar, Radu Ioan HANGA
- Servicul Evidenta si Gestiunea Ptrimoniuli
- Comisle nr. 1-5.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării si a protocolului de colaborare dintre
municpiul Câmpia Turzii, prin Consiliul Local si Agentia pentru Agenda Digitală a României
(prescurtat A.D.R).
Prezintă: Initiator,
- Primar, Radu Ioan HANGA
- Servicul Juridic
- Comisle nr. 1-5
4. Proiect de hotărâre privnd aprobarea repartizării a două locuinţe pentru tineri destinate
închirierii în municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2014.
Prezintă: Initiator, - Primar, Radu Ioan HANGA
- Servicul Evidenta si Gestiunea Ptrimoniului
- Comisie nr. 1-5
5.Proiect de hotarâre privind infiintarea societatii comerciale “PARC INDUSTRIAL
CAMPIA TURZII”.
Prezinta:Initiator,-Primar, Radu Ioan HANGA
- Servicul Juridic
- Comisle nr. 1-5
6.Informare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli a Spitalului municipal
“DR.CORNEL IGNA” Campia Turzii, aferent lunii august 2014 .
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Prezintă: Spitalul municipal “DR.CORNEL IGNA” Campia Turzii
7.Proiect de hotarâre privind aprobarea unor măsuri de functionare a Asociatiei “POLUL
AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIES” Câmpia Turzii.
Prezinta:Initiator,-Primar, Radu Ioan HANGA
- Servicul Relatii Internationale si Achiziti Publice
- Comisle nr. 1-5
8.Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de functii
ale Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
9.Proiect de hotarâre privind înlocuirea din calitate de membru in Adunarea Generală a
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Ariesului” si desemnarea unui nou
membru.
10. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privnd înfiiţarea serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate; aprobare modalităţi de gestiune a serviciului de transport public
local de persoane prin curse regulate;aprobare documentaţie delegare, prin concesiune,
a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate;numirea
comise de evaluare a ofertelor pentru atriburea contractelor delegare a gestiunii
serviciilor de transport public local, prezentate în cazul procedurii de lictaţie publică
deschisă şi de negociere directă.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Lojigan Dorin– aviz negativ
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Giurgiu Ilie – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Domnul Sălăjean Alin- Domnule Lojigan aveti cuvântul.
Domnul Lojigan Dorin- Am studiat cu atentie proiectul de hotărâre.Teoretic este un proiect
bun pentru municipalitate. Există o problemă pe care nu stiu dacă primăria a luat-o în
calcul.Mă refer la aproximativ 100 de taximetristi , pentru că fiecare dintre ei, prin activitatea
pe care o prestează îsi întretin o familie. Există sansa ca acesti taximetristi sau majoritatea lor
pot rămâne fără un loc de muncă.Întrebarea mea este, dacă s-a efectuat un studiu de
oportunitate pentru a se vedea dacă un astfel de serviciu de transport este viabil pentru
municipiul nostru, dacă pune în pericol activitatea taximetristilor ce-si desfăsoară activitatea
pe raza municipiului Câmpia Turzii, să ne spuneti dacă există o solicitatre a unei firme de
transport si care este aceea, si după aceea ne vom exprima si noi votul.
Domnul primar Radu Hanga- Vă voi spune eu câteva cuvinte, chiar dacă nu stăpânesc toate
detaliile.Există o reglementare legală prin care se oferă si abonamente de transport unor
categorii de cetăteni: invalizi, pensionari, însotitori.Corect este, doamna director?
Doamna director Mariana Lazăr- Categoriile sunt: veterani de război, persoane cu
handicap.
Domnul primar Radu Hanga- Sunt categorii pe care nu-i dau banii afară din casă. Noi,
primăria, am plătit si în trecut sume de bani pentru transportul acestor categorii de persoane.
Trebuie să tinem seama că acesti bani nu pot fi cheltuiti decât pentru transport urban, nu
interurban. Pentru transport urban trebuie să ai un operator căruia să îi delegi serviciul si care
să fie specializat pentru transport în interiorul localitătii. Aceste drepturi sunt date prin
lege.Nu cred că este util sau sunt abilitat să judec dacă acesti invalizi, handicapati, categorii
defavorizate trebuie să-si primească acest drept. Eu propun Consiliului să accepte delegarea
unui serviciu public aprobat prin lege.Eu cred că acesti oameni, care nu sunt clientii
taximetristilor, ar putea fi ajutati printr-un serviciu public finantat de la buget. Dacă va fi
eficient sau nu, vom vedea.Asa cum îl înfiintăm acum, dacă vom vedea că nu este eficient,
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vom veni cu un alt proiect de hotărâre si îl vom desfiinta. Iar taximetristii nu trăiesc de pe
urma invalizilor si a orfanilor, ci de pe urma oamenilor ce se deplasează încolo-încoace si o
vor face si de acum.
Domnul Sălăjean Alin- Alte discutii?Domnule Haiduc.
Domnul Haiduc Cristian - Domnul primar are dreptate.Sunt niste categorii de populatie ce
au acest drept prin lege, asta în momentul în care la nivelul Municipiului Câmpia Turzii există
un serviciu public de transpot persoane. Dacă nu, poti să aloci suma respectivă unui transport
interurban. Dar domnul Lojigan a întrebat dacă s-a făcut un studiu de impact, în sensul în care
această categorie reprezintă 20,30,50,100,200 de persoane, care va fi suma care va pleca,
pentru ei, de la bugetul local, o estimare de pret.Am înteles că s-a gândit un traseu. Dar
aparatul propriu al primăriei să-mi răspundă la câte persoane ne referim, la ce pret mediu pe
bilet să ne asteptăm. Cred că un studiu de impact ar trebui să se facă pentru a sti la ce să ne
asteptăm.
Domnul Rotar Cozmin- Politia Locală a întocmit acest proiect de hotărâre, în calitate de
autoritate de autorizare pentru transport public local din cadrul Primăriei Municipiului
Câmpia Turzii. Acest proiect de hotărâre a fost supus dezbaterilor publice timp de o lună, plus
o lună până la aprobarea ordinei de zi. Nu au fost aduse corectii la proiectul de hotărâre. În
ceea ce priveste numărul de persoane ce beneficiază de aceste facilităti si suma necesară,
doamna Prahoveanu poate da detalii. Acest serviciu îl înfiintăm si se aprobă delegarea lui unei
societăti, deoarece Primăria Municipiului Câmpia Turzii nu poate să sustină un astfel de
serviciu din punct de vedere tehnic.
Domnul primar Radu Hanga- Le putem reduce cheltuielile acestor oameni defavorizati.
Domnul Deak Francisc- Va fi un grafic de transport.Taximetristii nu vor fi defavorizati.
Domnul Rotar Cozmin- Se face legătura între zonele îndepărtate si Parcul Industrial, există
un program din oră în oră. Si persoanele din cartiere mărginase au dreptul să beneficieze de
un transport în comun, probabil mai ieftin.
Domnul primar Radu Hanga- Acesti oameni nu se plimbă toată ziua. Ei vor sti că dacă se
prezintă în statie la anumite ore, au o masină ce îi duc de acasă la locurile respective.
Domnul Haiduc Cristian - Eu am întrebat numai dacă există un studiu de impact.
Doamna Prahoveanu Floriana- În momentul de fată, în baza noastră de date, persoanele ce
pot beneficia de acest transport, cele cu handicap sunt în jur de 300 de persoane, iar din
celelalte categorii în jur de 240 persoane(veterani, refugiati etc.). În total sunt în jur de 500
persoane. Acesta este grupul tintă ce poate fi deservit de acest serviciu.
Domnul Lojigan Dorin- Eu spun că proiectul de hotărâre este bun, dar aveam anumite
întrebări.La două dintre ele nu mi s-a răspuns. Din discursul domnului primar se mai naste a
treia intrebare.1) Dacă s-a făcut un studiu de impact? 2) Dacă există o firmă care a depus
solicitarea la primărie? 3) Domnul primar a spus că s-au făcut anunite plăti. Ati venit să
precizati că nu se poat face plăti doar pe urban si nu pe interurban. S-au făcut plăti pe
interurban?
Doamna director Mariana Lazăr- După cum stiti, domnule Lojigan, în perioada anterioară
a existat un contract cu firma ALIS, ce efectua transport în regim interurban. Am mers pe
considerentul că tranzitează si urban Câmpia Turzii, aveau tarife pe Câmpia Turzii, s-a
decontat doar abonamente interior si atât.
Domnul Lojigan Dorin- Ce înseamnă anterior? Până când?
Doamna director Mariana Lazăr-Anul acesta nu a intrat în discutie.
Domnul Lojigan Dorin- Deci, anul trecut.
Doamna director Mariana Lazăr- Da.
Domnul Popescu Florin- Am participat la o sedintă a Consiliului de Administratie la liceul
Victor Ungureanu. Una din problemele ridicate de doamna director a fost aceea că dacă se
mai poate să se dea un autobuz scolar, deoarece sunt foarte multi elevi ce tranzitează orasul si
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pierd foarte mult timp pe traseu. Am informat acest serviciu de transport de această problemă.
Deci, nu sunt doar persoane defavorizate care doresc să beneficieze de acest transport.
Domnul Varodi Ioan- Prin doamna director de la Victor Ungureanu s-a transmis o dorintă a
elevilor, ca serviciul public de transport local să aibă în orar incluse anumite ore, astfel încât
să faciliteze prezenta elevilor la scoală tur-retur.
Domnul primar Radu Hanga - Firma ce va prelua serviciul de transport poate să ia orice
călător pe care să-l taxeze conform rutei pe care o parcurge. Să plătim în schimb transportul
gratuit al elevilor, nu este legal. Să aranjăm ruta si programul care să coincidă cu venirea si
plecarea de la scoală a elevilor, nu este nicio problemă.
Domnul Tot Vasile - Mi-a plăcut foarte mult ce s-a discutat. Mă surprinde foarte mult
amnezia domnului coleg, Lojigan Dorin, pentru că până acum a fost viceprimar. Să înteleg că
nu ati fost consultat?N-am venit să vă solicităm dumneavoastră un raport , cum ati pus în
aplicare unui proiect de hotărâre pe care l-ati gândit? Astăzi să fii lovit de amnezie si să pui
întrebări ce au trecut prin mâna ta, mi se pare deplasat .
Domnul Lojigan Dorin- Da domnule consilier, asa să întelegeti, că nu am fost consultat.
Domnul Sălăjean Alin- Alte discutii? Să trecem la vot. As vrea să se consemneze că s-a
schimbat numărul de consilieri. A venit si domnul Deak. Suntem 18 consilieri.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 108 din data de 18.09.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea strămutării ,Bisericii de lemn Ghiris-Aries” de
pe teritoriul adminstrativ al comunei Călărasi pe teritoriul adminstrativ al municipiului
Câmpia Turzii.
Domnul Sălăjean Alin- După cum stiti, materialul s-a distribuit luna trecută. Mă adresez
colegilor care au părăsit sedinta.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 109 din data de 18.09.2014.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării si a protocolului de colaborare
dintre municpiul Câmpia Turzii, prin Consiliul Local si Agentia pentru Agenda Digitală
a României (prescurtat A.A.D.R).
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 110 din data de 18.09.2014.
4. Proiect de hotărâre privnd aprobarea repartizării a două locuinţe pentru tineri
destinate închirierii în municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2014.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 111 din data de 18.09.2014.
5. Proiect de hotarâre privind infiintarea societatii comerciale “PARC INDUSTRIAL
CAMPIA TURZII”.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Lojigan Dorin- Si acest proiect de hotărâre îl vom vota chiar dacă eu cred că este
prematur introdus.Trebuia să se astepte să se achizitioneze terenul si după aceea la Registrul
Comertului, în trei zile se rezolvă problema înfiintării societătii comerciale.Nu-i văd utilitatea
până la momentul în care se achizitionează terenul pentru înfiintarea Parcului Industrial, dar
cu această precizare voi vota acest proiect de hotărâre.
Domnul Lojigan Dorin- Trebuie propusi administratorii.
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Domnul Sălăjean Alin- Am rugămintea să se facă propuneri.
Domnul Gal Samoilă - Îl propun pe domnul Biris Cosmin.
Domnul Gal Avram- Îl propun pe domnul Spătariu Adrian.
Domnul Bene Andrei- Îl propun pe domnul Sasz Miklos.
Domnul Haiduc Cristian- Îl propun pe domnul Liviu Dolha.
Domnul Deak Francisc- Îl propun pe domnul Bara Flaviu.
Domnul Sălăjean Alin- Se supune la vot pentru cele cinci propuneri.
Conform procesului verbal încheiat de comisia de validare, cei cinci propusi pentru functia de
administrator la societatea comercială “PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII”, au fost
votati dintr-un număr total de 18 voturi, astfel:domnul Biris Cosmin-15 voturi pentru, domnul
Spătariu Adrian16 voturi pentru, domnul Sasz Miklos-17 voturi pentru, domnul Liviu Dolha17 voturi pentru, domnul Bara Flaviu-14 voturi pentru.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 112 din data de 18.09.2014.
6. Informare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli a Spitalului municipal
“DR.CORNEL IGNA” Campia Turzii, aferent lunii august 2014 .
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – am luat la cunoştinţă
Comisia 2 – domnul Lojigan Dorin – am luat la cunoştinţă
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – am luat la cunoştinţă
Comisia 4 – domnul Giurgiu Ilie – am luat la cunoştinţă
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – am luat la cunoştinţă
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea unor măsuri de functionare a Asociatiei
“POLU AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIES” Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Sălăjean Alin- Dacă sunt discutii pe acest proiect?
Domnul primar Radu Hanga - Domnul Hârceagă are căteva precizări de făcut.
Domnul Hârceagă Ioan- Asociatia PAZIA este primul proiect făcut pentru a sprijini
agricultura. Asociatia PAZIA a avut în vedere sustinerea si informarea producătorilor agricoli,
pentru ca acestia să poată să acceseze fonduri pentru a se dezvolta. Activitatea PAZIA, ca
asociatie neguvernamentală nonprofit, se bazează pe interventia legislativă, astfel încât fiecare
producător să se dezvolte. Ne-am desfăsurat activitatea pe trei etape: activitatea de informare
(am informat agricultorii de posibilitatea de a se asocia). Am ajuns la un număr de 40
asociati.Acestia trebuie să se specializeze, să se califice. PAZIA va organiza cursuri pentru
micii producători, fiind si solicitări în acest sens.Consider că a sprijini în continuare această
asociatie a producătorilor este necesară pentru că alături de proiectul de înfiintare a
depozitului de legume si fructe si PAZIA constituie modulul de sprijin si de aparitia de noi
producători. Este important ca noii producători să fie informati si tehnic si pe proiecte.
Trebuie să luati în calcul că în Câmpia Turzii s-a încetătenit o piată agro-alimentară bine
organizată, în sensul că s-a realizat hala agro-industrială. Există ofertă de productie si prin
crearea acelui depozit se poate veni cu produse pe o perioadă mai lungă din an.
Domnul primar Radu Hanga - Dumneavoastră trebuie să aprobati niste bani pentru ceva.
Pentru a face si a atinge niste obiective. Domnul Hârceagă va spus care este cadrul în care îsi
desfăsoară activitatea. Eu personal cred că este loc pentru mai bine. Dar ca să termini ceva ,
trebuie să începi. Sper ca activitatea dânsilor să se intensifice. Socotesc că este bine să facem
un efort în directia educării, îndemnării oamenilor către o agricultură ce să fie si mijloc de
existentă pentru o parte din locuitorii Municipiului Câmpia Turzii.
Domnul Sălăjean Alin- Dacă sunt discutii?
Domnul Haiduc Cristian- Poate ar trebui mai multă atentie la unitătile administrativteritoriale, astfel comuna Triteni se numeste Tritenii de Jos si nu Triteni Colonie. Nu stiu ce
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interventie legislativă poate face POLUL AGRO-ZOOTEHNIC-INDUSTRIAL ARIES. Poate
propuneri legislative? Am înteles la comisie că Municipiul Câmpia Turzii, are cea mai mare
cotizatie de 0,117 lei/persoană, 3000 lei/lună, restul comunelor având o populatie mai mică au
o contributie mai mică. Mă interesează să stiu căte persoane din Câmpia Turzii ar putea intra
în asociatie, să câstige mai bine? Ce profesionisti aveti în asociatie care să facă o deslusire a
termenilor pentru accesarea fondurilor? Mi-ati răspuns că aveti 8 înscrisi din Câmpia Turzii în
asociatie, fiind 4 asociatii mari. Cât teren din Câmpia Turzii este lucrat in asociatii? Cât teren
este lucrat de micii producători individuali? Câti producători îsi lucrează cu adevărat terenul
sau îl au dat în arendă?Care este suprafata medie a parcelei pe care o lucrează? Ce sanse sunt
ca de pe această parcelă să poată beneficia de sprijinul programului national de dezvoltare a
agriculturii rurale? Vom putea vedea la câti oameni ne putem adresa. Eu nu vă critic,
dumneavoastră sunteti profesionist si poate că ar trebui să analizati datele mai practic si noi să
putem iesi cu niste gânduri pe care să putem să le transmitem si altora. De exemplu: pe
segmentul respectiv, pe parcela respectivă se pot face salarii de pe 50 de arii. Partea de piata
este un lucru bun, pe care îl gestionează primăria si stie să-si facă foarte bine treaba. Partea de
produse accesibile, tin să vă amintesc că suntem o economie de piată si indiferent cu ce pret
vin producătorii, piata reglează cererea si oferta, reglează nivelul pretului.
Domnul Gligan Mircea- Domnule Haiduc, tin să mergem la centru si să vă furnizăm datele
solicitate.
Domnul Haiduc Cristian- Domnule secretar, nu am întrebat pentru mine. Ci doar am ridicat
niste probleme care sunt în sprijinul a ceea ce s-a discutat. Dacă ne trezim peste 3 ani că
plătim cotizatia si nu se întâmplă nimic?
Domnul Hârceagă Ioan- Privitor la datele pe care le solicitati, trebuie să ne pregătim si o să
le spunem. Ne adresăm micilor producători. Conditiile pentru dezvoltarea sectorului
legumicol sunt bune pentru Câmpia Turzii. Producătorii mici se gândesc cum să se dezvolte
pentru a avea un loc de muncă. Noi am venit în ajutorul lor pentru a relansa sectorul de
legume. Vom face un simpozion cu tema ferma de familie. Este nevoie ca în paralel să se
dezvolte si sectorul zootehnic.
Domnul primar Radu Hanga - PAZIA trebuie să aplice niste politici, trebuie să segmenteze
piata- una pentru productia mare de cereale, alta este legumicultura, alta este cresterea vitelor,
a porcilor. Ar trebui gândite politici pe domenii care să stimuleze si să încurajeze pe cei care
produc. Trebuie să furnizăm linii directoare, nu trebuie să ne amestecăm în administrarea
proprietătii cuiva. Vă propun să asteptăm în continuare si să-i sustinem pe oamenii acestia
pentru a face ceva.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 113 din data de 18.09.2014.
8. Proiect de hotarâre privind modificarea si completarea Organigramei si a Statului de
functii ale Spitalului Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 115 din data de 18.09.2014.
9. Proiect de hotarâre privind înlocuirea din calitate de membru din Adunarea Generală
a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Ariesului” si desemnarea unui
nou membru.
Domnul viceprimar Gal Avram- Propun pe domnul primar Radu Hanga să ocupe acest post.
Domnul Sălăjean Alin- Până când se împart buletinele de vot tin să fac o precizare. Dacă la
data de 03.07.2014, când s-au împărtit materialele pentru sedintă, în proiectul de hotărâre
privind înfiiţarea serviciului de transport public local de persoane, domnul Lojigan era
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viceprimar fiind numit în functia de presedinte al comisiei de acreditare, acum fiind schimbat
din functia de viceprimar, domnul Gal Avram preia functia de presedinte al acestei comisii.
Domnul Gligan Mircea- În momentul în care proiectul de hotărâre de schimbare a
viceprimarului a fost adoptat, ati spus că toate functiile detinute de domnul Lojigan vor fi
preluate de domnul Gal Avram. Greseala a fost că s-a trecut nominal.
Domnul primar Radu Hanga- Atunci când se trec în documentele oficiale, când se dau
sarcini, se dau sarcini functiei, nu se dau sarcini persoanei. De aceea îi spun domnului Gligan,
când face astfel de documente, când dăm sarcini functiei să nu mai treacă numele persoanei,
pentru că primarii se schimbă dar sarcinile rămân.
Domnul Haiduc Cristian- Dacă era trecut în document doar viceprimarul, atunci nu mai era
nicio problemă.
Domnul Ghemes Sabin - Domnul Lojigan a fost ales presedinte de comisie din calitatea de
consilier, nu de viceprimar.
Domnul Gligan Mircea- Consiliul este legislativ, executivul este executiv.
Domnul Filip Remus- Nu avem nicio problemă să-l schimbăm, nicio problemă să-l lăsăm.
Cum doriti dumneavoastră.
Domnul Sălăjean Alin- Să trecem la vot pentru propunerea făcută de domnul Gal Avram.
Comisia de validare dă citire procesului verbal încheiat cu ocazia alegerii unui nou membru în
Adunarea Generală a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară “Apa Văii Ariesului”. Din
totalul de 18 voturi exprimate, domnul Radu Hanga a fost ales noul membru cu 11 voturi
pentru si 7 abtineri.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 114 din data de 18.09.2014.
Domnul Sălăjean Alin- Mai avem punctul ,,Diverse,, . Dacă se înscrie cineva?
Domnul Pop Petre - Venim cu propunerea ca să fiti de acord ca activitatea ,, Ziua Recoltei,,
să se desfăsoare pe mai multe zile- 1-5 octombrie, iar suma maximă pe care am propus să o
cheltuim este de 15.000 lei. Am venit în fata dumneavoastră să ne dati acordul pentru cele
propuse.
Domnul Lojigan Dorin- Domnule presedinte, doresc să se prezinte un proiect de hotărâre.
Domnul Pop Petre - Doresc un aviz de principiu.
Domnul Lojigan Dorin- Conform Legii 215/2001, Consiliu Local adoptă hotărâri si nu dă
avize.
Domnul Sălăjean Alin- Supun la vot. 16 voturi pentru si 2 abtineri, din total de 18 voturi.
Tinând cont că am primit, în calitate de presedinte de sedintă, o solicitare de la domnul Crisan
Mircea de a vorbi în sedintă, as dori să citesc înainte art. 68(6) din Regulamentul de
Organizare si Functionare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii:
,,Preşedintele de şedintă oferă invitatilor şi persoanelor care participă din proprie
initiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problememle aflate pe ordinea de zi .,,
Domnule Crisan, dacă doriti să interveniti pe proiectele de pe ordinea de zi, cuvântul vă
apartine, dacă nu o să vă opresc.
Domnul Crisan Mircea - Ce am de făcut? Să încep să vorbesc sau să vă spun că nu ati făcut
altceva decât să-mi oferiti ceva ce domnul primar s-a ferit să vorbească la instantă.
Domnul Sălăjean Alin- Mă repet domnule Crisan. Dumneavoastră vă referiti la proiectele de
pe ordinea de zi? Da sau nu?
Domnul Crisan Mircea- Punctul ,,Diverse,, este pe ordinea de zi. Atunci vă rog să-mi
răspundeti si dumneavoastră. Am venit să vă spun că m-ati umilit un an de zile. Dar vreau să
vă spun că la Curtea de Apel ati pierdut si vă obligă să-mi dati cuvântul.
Domnul Sălăjean Alin- Am fost anuntati că am pierdut procesul, nu trebuie să ne explicati
dumneavoastră si să dezvoltati. Aveti ceva de spus pentru ordinea de zi?
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Domnul Crisan Mircea- Eu pot să vorbesc la ,,Diverse,,.
Domnul Sălăjean Alin- Declar închisă sedinta.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Alin SĂLĂJEANU

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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