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Nr. Ad. 713 din 19.09.2013

Proces- verbal
Încheiat astăzi 19 septembrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliul Local al Municipiului Câmpia
Turzii
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 713 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii
în data de 13 septembrie 2013.
La şedinţă participă 16 consilieri locali, lipsă fiind domnişoara consilier Monica Uiorean şi domnii
consilieri Bretoiu Horaţiu şi Popescu Florin.
Preşedinte de şedinţă este domnul Gal Samoilă.
Domnul Gal Samoilă supune aprobării consiliului local procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data
de 1 august 2013 şi procesul – verbal al şedinţei ordinare din data de 22 august 2013. Fără obiecţiuni, cele două
procese verbale sunt aprobate cu unanimitate de voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele puncte:
1.,, Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
,,Intubare Pârâu Racoşa - pe tronsonul cuprins între str.Laminoriştilor şi str. Salcâmului din Municipiul Câmpia
Turzii,,
2, ,, Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a sălilor de sport din municipiul Câmpia
Turzii de către persoanele juridice susţinute financiar din bugetul local,,
3, ,, Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă despre renunţarea la funcţia de reprezentant în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a d-lui Tătar Adrian Andrei şi
numirea unui nou reprezentant,,
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea, prin transmiterea fără plată a două
piese de artilerie proprietatea privată a Statului Român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,, EXTINDERE ŞI
MANSARDARE CASĂ prin MODIFICARE POT şi CUT,, în municipiul Câmpia Turzii, str. Al. Ioan Cuza, nr.9
A, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,, Introducere în intravilan
a terenului în vederea CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE,, în municipiul Câmpia Turzii,
prelungirea str. Viitorului, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent.
4. Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea regulamentului de pescuit şi de ordine interioară
al Compexului de Agrement ,, LA TREI LACURI,,
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafaţă de
5 mp către
doamna Mărie Hoffenpradli Renatta Corina, în vederea extinderii imobilului proprietate personală situat în
Câmpia Turzii, strada Ghe. Bariţiu, nr.30, bloc L3, apart.2, parter, prin edificarea unei căi de acces.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare de către Consiliul Local Câmpia Turzii al
activităţilor sportive desfăşurate de către Asociaţia Sportivă ,, Rugby Club Arieşul Cluj,,
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii pentru anul 2013.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniul Public Câmpia
Turzii S.A.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
,,Intubare Pârâu Racoşa - pe tronsonul cuprins între str.Laminoriştilor şi str. Salcâmului din Municipiul Câmpia
Turzii,,
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a sălilor de sport din municipiul Câmpia
Turzii de către persoanele juridice susţinute financiar din bugetul local,,
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11. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă despre renunţarea la funcţia de reprezentant în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a d-lui Tătar Adrian Andrei şi
numirea unui nou reprezentant
12. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrarea, prin transmiterea fără plată a
două piese de artilerie proprietatea privată a Statului Român, din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil
Comisia 3
D-l Filip Remus- 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. 112 din 19 septembrie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,, EXTINDERE ŞI
MANSARDARE CASĂ prin MODIFICARE POT şi CUT,, în municipiul Câmpia Turzii, str. Al. Ioan
Cuza, nr.9 A, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil
Comisia 3
D-l Filip Remus- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Pătruţiu Mihail - am venit în şedinţele trecute cu o rugăminte.la Comisia 2, să ni se prezinte
certificatele de urbanism şi documentele care stau la bază ca să le putem studia mai bine că altfel nu ştim ce-i aici.
De exemplu aicea, comisia şi toţi membrii consiliului local suntem de acord să intre în legalitate pentru că
aicea nu s-a specificat faptul că, casa este terminată. Din asta rezultă, inclusiv raportul de informare şi consfătuire
publică zice aşa: ,, extindere şi mansardare casă, modificarea POT-ului şi CUT-ului,,. Ori, nu mi se pare normal
cum se pune problema. Deci, încă o dată, suntem de acord să intre toate casele în legalitate. Prin asta se
dovedeşte că urmărirea în teren nu-i chiar aşa....Sunt case terminate în 2010-2011 şi nu avem autorizaţie de
construire la ele. Deci, rugămintea mea este: un pic de teren. Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism să-şi
facă datoria. Pot să vă spun că mai sunt case care nu au autorizaţie de construire şi sunt terminate din 2010-2011.
Şi încă o dată, rugămintea mea este să primim şi actele care stau în urma raportului ăstuia, că altfel… De
aicea nu rezultă că, casa este terminată.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- acuma pentru dumneavoastră domnule consilier, serviciul de
control sau serviciu urbanism îşi face datoria, controlează, găseşte lucruri de genul ăsta şi rezolvă problemele. Ce
s-a întâmplat până în 2012…tocmai acuma încercăm să le rezolvăm.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu 15 voturi pentru şi un vot împotrivă ( domnul
Pătruţiu Mihai) adoptându-se astfel HCL nr. 113 din 19 septembrie 2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
,, Introducere în
intravilan a terenului în vederea CONSTRUIRII DE LOCUINŢE INDIVIDUALE,, în municipiul Câmpia
Turzii, prelungirea str. Viitorului, judeţul Cluj şi a Regulamentului de urbanism aferent.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil cu un amendament adus de domnul Pătruţiu
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil cu aceaşi menţiune
Comisia 3
D-l Filip Remus- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
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Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil cu aceaşi menţiune
Domnul Pătruţiu Mihail- ce am propus în şedinţa de comisii. Aici la trei nivele P+2 la CUT să se
modifice la 1,05, PUG-ul ne permite, ca să evităm pe viitor să facem şedinţe ca să facem propuneri, ceea ce nu
cred că este cazul. Dacă omul vrea să-şi construiască la P+2 şi conform PUG-ului putem merge până la 1,05 la
CUT maxim, propun să se modifice la 1,05.
Domnul Haiduc Cristian- eu sunt de acord şi este un lucru bun să se modifice extinderea intravilanului,
dar trebuie să avem grijă ce se întâmplă cu partea de utilităţi, pentru că începem ca şi în partea de Şarât, ştiţi foarte
bine, şi în momentul în care se extinde acolo trebuie apă, trebuie canal, trebuie gaz şi curent. Deci, trebuie să
avem o direcţie după care să ştim că după aceea trebuie să intervenim cu reţelele de utilităţi. În momentul în care
aprobăm faţă de PUG, pentru că presupun că prin PUG s-au delimitat anumite direcţii faţă de extinderea zonelor
rezidenţiale, pentru că am înţeles că este o zonă rezidenţială, deci se vor construi case, şi atunci dacă venim cu
altceva, să fim în stare după aceea să putem asigura canal, apă şi aşa mai departe.
Ăsta este singurul lucru, în rest este un lucru bun, suntem de acord şi bine că se face.
Domnul viceprimar Lojigan Nicolae- strada Viitorului are apă şi canalizare. Există o singură problemă,
are şi curent la nivel de şantier. Acum s-au semnat contractele şi pentru extindere reţea electrică, deci, problema
este rezolvată în acea zonă.
Supus votului, proiectul de hotărâre, cu amendamentul propus de domnul Pătruţiu, este aprobat cu
unanimitate de voturi pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 114 din 19 septembrie 2013.
4. Proiect de hotarâre privind modificarea şi completarea regulamentului de pescuit şi de ordine
interioară al Compexului de Agrement ,, LA TREI LACURI,,
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil
Comisia 3
D-l Filip Remus- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Varodi Ioan- domnule preşedinte, la proiectele înscrise pe ordinea de zi la punctul nr.4 şi la
punctul nr.8, mă voi abţine de la vot fiind angajat al societăţii.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin –vreau să fac eu câteva precizări şi vreau să vă spun că la momentul
la care am aprobat regulamentul la şedinţa de consiliu local, dacă vă aduceţi aminte am stabilit că dacă vor apărea
modificări, fiind şi noi la început şi neştiind cum funcţionează acest pescuit sportiv, după trei luni de zile au venit
diverse solicitări din partea cetăţenilor, a pescarilor care folosec lacurile şi considerăm că, completările pe care
noi le aducem astăzi vin de fapt în întâmpinarea dorinţelor dumneavoastră exprimate în şedinţa consiliului local în
care am aprobat regulamentul, în sensul că acum clarificăm anumite aspecte care nu au fost atunci clarificate.
Atunci era grabă mare să-i dăm drumul să poată să deschidă lacurile.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu 15 voturi pentru, şi o abţinere ( domnul Varodi Ioan)
adoptându-se astfel HCL nr. 115 din 19 septembrie 2013.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafaţă de 5 mp
către doamna Mărie Hoffenpradli Renatta Corina, în vederea extinderii imobilului proprietate personală
situat în Câmpia Turzii, strada Ghe. Bariţiu, nr.30, bloc L3, apart.2, parter, prin edificarea unei căi de
acces.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil
Comisia 3
D-l Filip Remus- 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. 116 din 19 septembrie 2013.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare de către Consiliul Local Câmpia
Turzii al activităţilor sportive desfăşurate de către Asociaţia Sportivă ,, Rugby Club Arieşul Cluj,,
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Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil
Comisia 3
D-l Filip Remus- aviz favorabil cu 4 voturi pentru şi o abţinere a subsemnatului.
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Filip Remus- aş vrea să spun încă de la bun început că tot timpul am fost şi voi fi de acord cu
toate proiectele axate pe sport, cultură şi tineret, de altfel şi fac parte din această comisie în cadrul consiliului
local, dar, am câteva nelămuriri şi sper ca colegii mei care au fost iniţiatorii acestui proiect să mă lămurească.
Aş vrea doar să nu uităm că noi avem Asociaţia Sportivă Industria Sârmei Câmpia Turzii care are ca
ramură sportivă secţie de rugby dar nu este activă , la care noi consiliul local suntem 100% acţionari şi-i
susţinem, avem Clubul Sportiv Municipal Câmpia Turzii pe care la fel consiliul local îl susţine în totalitate. Acest
club care are 10 secţii sportive, printre care avem şi o ramură activă, secţia de rugby la care avem 26 de sportivi.
Ei, ce se întâmplă acuma, noi facem concurenţă acestui club sportiv sau acestei asociaţii. Ce s-ar întâmpla dacă
mâine ar veni alţi colegi şi ar zice haideţi să facem asociaţia sportivă de volei. Săptămâna viitoare ar veni alţi
colegi şi am face asociaţia sportivă de tenis, deci toate aceste asociaţii le-am face în paralel clubului sportiv,
asociaţiei noastre sportive şi nu prea mi se pare normal. Hai să zic dacă veneaţi cu un proiect de hotărâre prin care
propuneaţi înfiinţarea asociaţiei sportive de balet sau de hipism pe care noi nu le avem la CSM .
Astea ar fi nelămuririle mele. De acea m-am abţinut în comisie şi sper să mă ajutaţi dumneavoastră să
înţeleg mai bine acest proiect de hotărâre. Mai mult, ei vin şi ne cer acolo 4500 lei pe lună, pe când la celelate
secţii şi avem şi popicăria, aş putea spune că avem chiar 11 secţii le dăm 30 000 pe lună. Dacă facem o
împărţeală, nu dă nicicum.
Domnul Spătariu Adrian –am discutat foarte mult pe tema acestui proiect de hotărâre şi domnul Bene
Andrei a venit cu o propunere foarte bună, ca pe viitor, începând cu anul ce vine, să ne formăm noi consiliul local
o vizune mai clară, mai compactă, mai unitară asupra activităţilor sportive pe care le vom susţine începând cu anul
vitor.
Acuma, acest proiect de hotărâre a fost promovat şi are la bază cererea pentru a susţine financiar această
activitate pentru o mai mare perioadă de timp. Eu aş propune eventual să acordăm un sprijin acestui club sportiv,
acuma vedem ce sumă, ei au cerut 4500 lei, doar pe acest an calendaristic, respectiv pe lunile septembrie,
octombrie, noiembrie şi decembrie, urmând ca după aceea, începând cu anul viitor, dacă se vor încadra în
viziunea noastră privind susţinerea financiară a cluburilor sportive să discutăm o continuare sau o întrerupere a
susţinerii financiare pentru acest club sportiv. Însă, acuma eu aş propune să acordăm o susţinere financiară doar
penru acest an calendaristic, respectiv ce a mai rămas septemrie-decembrie 2013.
Domnul Deak Francisc- vedeţi că proiectul este până în celălat an.
Domnul Spătariu Adrian – păi aşa este proiectul ....
Domnul viceprimar Lojigan Dorin – în calitate de iniţiator, îmi însuşesc acest amendament şi înţeleg să
precizez art.1, în sensul că este vorba despre anul calendaristic 2013 septembrie- decembrie.
Domnul Haiduc Cristian- observ că este un proiect care din punctul meu de vedere nu este destul de
bine documentat. Nu ştim exact pe ce periodă, nu ştim exact suma, nu ştim exact dacă începe o competiţie, şi nu
înţeleg de ce acest proiect nu e finanţat de Consiliul Judeţean, pentru că asociaţia are denumirea Cluj. Noi avem
secţie de rugby şi nu putem finanţa două activităţi similare. Nu cred că ne putem permite! Ei sunt o asociaţie a
judeţului Cluj, nu a Câmpiei Turzii! Copii din Câmpia Turzii au unde să meargă la rugby dacă doresc să practice
acest sport şi cred că ar trebui să facem o cerere către Consiliul Judeţean să-i sprijine dânşii pentru că oricum
au buget mult mai mare faţă de noi ca municipalitate astăzi. Din punctul meu de vedere, nu cred că ne putem
permite. Probabil executivul ne va spune de unde sunt sursele şi cum se găsesc banii.dar, din punctul meu de
vedere cred că ar trebui să facem o cerere către Consiliul Judeţean ca dânşii să sponsorizeze această activitate
având în vedere că asociaţia poată denumirea judeţului nostru.
Domnul Filip Remus – domnilor colegi, eu mai am o întrebare. Uitaţi-vă şi dumneavoastră şi o să vedeţi
în material la punctul 6, la probleme organizatorice şi de funcţionare, ei ne spun aicea că pentru a participa la
competiţiile organizate de FRR, structura sportivă are nevoie de certificat de identitate sportivă, iar dacă mai daţi
două pagini o să vedeţi că ei ne anexează programul competiţional şi ne spun că în 29 septembrie joacă la
Timişoara, în 6 octombrie joacă la Baia Mare, etc. Ei, cum s-au înscris în campionat? Cum apar acolo cu un
program competiţional dacă ei încă nu sunt certificaţi la FRR? Sunt câteva semne de întrebare. De acea m-am
abţinut şi sper să mă lămurească cineva. Eu în continuare îmi susţin punctul de vedere şi o să mă abţin la acest
proiect de hotărâre. Cu părere de rău.
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Domnul Tot Vasile- sunt în asentimentul colegilor care vin şi sprijină prin natura funcţiei pe care o au
activităţile sportive pentru copii, activităţi care să le dezvolte aptitudinile şi capacităţile fiecăruia. Sigur, în timp se
cerne valoare fiecăruia, vedem dacă face performanţă sau nu. Propunerea mea este să susţinem acest proiect de
hotărâre atâta timp cât el se adresează unor tineri care optează pentru a se înscrie într-un club sportiv în care pe
lângă faptul că necesită o robusteţe fizică, o rezistenţă, mai necesită şi alte calităţi foarte necesare. Eu am jucat
rugby până în 1981 la CFR Cluj, cunosc ce înseamnă o activitate de acest gen, susţn aceste activităţi. Sigur,
carenţele pe care le-au ridicat colegii mei sunt pertinente, ele trebuie puse în discuţie. Iniţiativa domnului coleg
Bene de a uniformiza , de a unifica activităţile sportive este una pe care trebuie să o avem în vedere dar, dacă
astăzi se vine în faţa noastră pentru a susţine o astfel de activitate eu mă raliez susţinerii acestui proiect, împreună
cu colegul meu Deak.
Domnul Haiduc Cristian- numai puţin vreu să intervin, în sensul în care domnul coleg Tot ne spunea să
susţinem. Binenţeles că susţinem. Avem o secţie activă la CSM, mai există o secţie care poate fi activată la ISCT.
Problema nu se pune de a nu susţine, din contră susţinem. Noi ce încercăm să facem acuma? Să spunem că nu au
nde să meargă copii la rugby? Copii au unde să meargă la rugby. Nu există performanţă să spunem domnule, este
înscrisă, a câştigat campionatul şi acuma trebuie să-şi menţină palmaresul, are jucători legitimaţi de o valoare
extraordinară şi nu se mai pot face transferuri. Deci, nu avem niciunul din motivele astea. Practic ce dorim? Ce
dorim noi? Să susţinem o anumită aociaţie care este a judeţului Cluj nu este a Câmpiei Turzii, care este în
detrimentul până la urmă, că dacă tot avem aceşti bani, în detrimentul celorlalte secţii care aparţin consiliului
local, unde consiliul local este majoritar. Asta facem noi. Deci, dacă tot avem acei bani şi ştim că nu ajung nici la
şcoala de fotbal nci la CSM, dacă tot avem aceşti bani disponibili şi nu ştim ce să facem cu ei, atunci hai să-i
alocăm acolo. Copii se duc la rugby, secţia bine merci funcţionează, dacă trebuie activăm şi cea de-a doua secţie
nicio problemă, dar pentru ce trei secţii?
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- domnule consilier, sunteţi într-o foarte mare eroare. De unde ştiţi
că este echipa judeţului Cluj şi nu a municipiului Câmpia Turzii, de unde ştiţi că copii care se antrenează aici nu
sunt din municipiul Câmpia Turzii? Aveţi informaţii în acest sens? Pentru domnul consilier Haiduc am pus
întrebarea. Ştiţi că nu sunt copii din Câmpia Turzii?
Domnul Haiduc Cristian – eu nu am spus că nu sunt copii din Câmpia Turzii.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- ba exact asta aţi spus
Domnul Haiduc Cristian- dacă vreţi, luaţi înregistrarea şi vedeţi că nu am spus....
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- o luăm.
Domnul Haiduc Cristian –eu nu am spus că nu sunt copii din Câmpia Turzii, nu am spus că nu sunt. Am
spus cu totul altceva. Am spus: copii din Câmpia Turzii au unde să facă rugby pentru că există o secţie activă la
CSM. Am spus că asociaţia nu este a Câmpiei Turzii, cu acţionar majoritar sau integral consiliul local. Asta am
spus. Nu am spus că nu sunt copii din Câmpia Turzii. Nu asta am spus. Cred că am fost clar.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin – pentru a clarifica această situaţie este prezent domnul Macra Marius
aicea, unul dintre antrenori, care ne poate da amănuntele de care avem nevoie.
Domnul Macra Marius- îmi cer scuze că am întârziat puţin. Vin de la vizita medicală programată cu
băieţii. Se pare că există o neconcordanţă între informaţiile pe care le-aţi primit şi proiectul pe care vrem să-l
implementăm la Câmpia Turzii.
Domnul Filip Remus- numai o secundă. Dumneavoastră aţi fost aici de la începutul discuţiei noastre, de
când am început să discutăm despre acest proiect de hotărâre. Pentru că ....
Domnul Macra Marius- am prins cred, partea principală.
Domnul Filip Remus –avem nişte întrebări la care dacă vreţi să ne răspundeţi punctual.
Domnul Macra Marius- eu vă spun care este situaţia şi o să vă lămuresc cu totul. În primul şi-n primul
rând, această înscriere în campionat s-a făcut sub denumirea de ISCT 1921 Câmpia Turzii fiindcă secţia de rugby
a ISCT 1921 este afiliată la FRR şi numai aşa se putea face înscrierea în campionat. Altfel, nu se putea face.
Aţi afirmat, şi de fapt acesta este adevărul, că există două secţii de rugby la nivelul municipiului Câmpia
Turzii la ora actuală. Vă întreb pe dumneavoastră ca principali finanţatori ai CSM Câmpia Turzii, aţi verificat
vreodată dacă secţia de rugby are activitate? Aţi verificat vreodată dacă există legitimaţii pe CSM Câmpia Turzii?
Asta vreau să întreb. Nu. Vă spun de ce: pentru că cineva acţionează cu funduleţul în două locuri. Într-un club
privat şi în CSM. Are un număr de sportivi pe care îi mută după bunul plac când acolo, când dincolo.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- domnule Macra, acum nu discutăm despre CSM. Discutaţi despre
problemele d-voastră, despre performanţele pe care le-aţi avut...
Domnul Macra Marius- asta vreau. La ora actuală există 28 de copii legitimaţi pe echipa de copii under
18 dintre care, 70% sunt din Câmpia Turzii. Mai există întradevăr pe lângă ei 5 jucători care vin din Cluj, pe banii
lor şi au optat acum 2 ani să joace pentru Arieşul Mihai Viteazu, care de fapt va dispărea ( brandul Mihai Viteazu)
şi va fi ISCT 1921 Câmpia Turzii. Deci acum dioi ani, acei băieţi au preferat să nu facă junioratul la U Cluj şi au
preferat să vină la noi, spunând că se pare, drumul cu noi este mai performant. Mai sunt trei băieţi din Turda şi doi
din Abrud în grupul de 28, plus încă 10 copii pe care am început deja să-i mişcăm cu toate că în proiectul pe care
5

vi l-am depus spre dezbatere cele două grupe de copii U12 şi U10 urmau să fie formate abia din ianuarie. Noi am
început de acuma.
Domnul Haiduc Cristian – domnule Macra, eu nu înţeleg, dumneavoastră vorbiţi acuma de ISCT 1921,
vorbiţi de Arieşul Mihai Viteazu, dar aicea în proiect se vorbeşte de Clubul Sportiv Arieşul Cluj.
Domnul Macra Marius – este denumirea clubului sportiv.
Domnul Haiduc Cristian- păi eu asta spun.
Domnul Macra Marius –există localitatea Cluj? Denumirea este Cluj Napoca. Dacă vă uitaţi pe ştampila
clubului există trei locaţii: Mihai Viteazu, Câmpia Turzii, Cluj
Domnul Haiduc Cristian- aicea în proiectul de hotărâre spune aşa: ,, se susţine Asociaţia Sporivă Rugby
Arieşul Cluj,, Repet ce aţi spus dumneavoastră, că v-aţi înscris la federaţie sub denumirea ISCT 1921 Câmpia
Turzii. Corect?
Domnul Macra Marius – da.
Domnul Haiduc Cristian- păi bun, dar atuncea de ce nu vine ISCT 1921 Câmpia Turzii să facă cererea
pe asociaţia respectivă. De ce vine ....
Domnul Macra Marius- fiindcă am fost informaţi că bugetul asociaţiei sportive pe anul în curs exista pe
anul 2013 şi nu mai putea să ne finanţeze prin Asociaţia ISCT 1921 Câmpia Turzii. Atunci, propunerea a fost ca
până la sfârşitul anului banii să ne vină prin Asociaţia Mihai Viteazu, urmând ca de la anul viitor să intrăm corect
pe Asociaţia ISCT.
Domnul Haiduc Cristian- asta înseamnă că este doar o modalitate de a ajunge banii la dumneavoastră?
Domnul Macra Marius – exact.
Domnul Haiduc Cristian- este foarte interesant.
Domnul Sorin Rus – sunteţi într-o eroare. Şi colegul meu este într-o eroare. Daţi-mi voie să vă spun
pentru că eu sunt iniţiatorul acestui proiect. De fapt este vorba despre înfiinţarea unui centru de rugby la Câmpia
Turzii. Pentru că Mihai Viteazu a existat până acuma datorită acestor copii de la Câmpia Turzii care practic au
făcut performanţă. Practic, nu sunt 17 ci 21 de copii legitimaţi din Câmpia Turzii care fac performanţă. Noi am
avut cu aceşti copii din Câmpia Turzii un centru la Mihai Viteazu, unde nemaiexistând înţelegere pentru că
majoritatea copiilor erau din Câmpia Turzii, nu au mai vrut să finanţeze echipa de rugby care practic aparţinea de
Câmpia Turzii.
Încet, încet, am găsit înţelegere la unii dintre consilierii din Câmpia Turzii, le-am explicat despre ce este
vorba şi practic nu este vorba de a finanţa această echipă, ci este vorba de a forma un centru de rugby. Nu este
vorba de a avea o dispută cum spunea colegul meu cu CSM-ul, cer scuze că s-a ajuns la a discuta despre o secţie
rivală, ci despre faptul că această secţie nu există, iar noi, ceea ce există la ei vrem să aducem la acest centru de
rugby. Vrem ca acest centru de rugby, sub sigla de ISCT să se unifice. Am cerut şi sprijinul lor, ca ei să vină în
cadrul acestui centru. E inutil, să avem trei secţiii de rugby când putem avea una singură.
Domnul Filip Remus - domnule preşedinte, vă rog să-mi permiteţi să pun şi eu câteva întrebări.
1. .Unde joacă această achipă?
Domnul Rus Sorin - joacă în Câmpia Turzii la Broscuţa.
Domnul Filip Remus - sunteţi siguri?
Domnul Rus Sorin- da.
Domnul Filip Remus - eu ştiam că jucaţi în altă parte.
Domnul Rus Sorin- campionatul trecut am jucat la MIhai Viteazu.
Domnul Filip Remus - ieri am discutat cu cei de la ISCT şi am rămas foarte surprins pentru că ei nu
ştiau nimic. Am discutat cu cei de la CSM, i-am întrebat dacă s-a luat legătura cu ei şi au zis că nu. Haideţi să vă
mai spun ceva. Noi acuma avem o secţie de rugby care acuma activează de două luni în campionat, dacă nu ştiaţi
sâmbătă şi duminică au deplasare la Baia Mare sau la Timişoara, nu ştiu, şi este o secţie activă. Eu vă întreb pe
dumneavoastră dacă aţi fi în locul nostru ce aţi face? Eu unul chiar susţin sportul şi îmi place foarte mult. Ce se
întâmplă dacă săptămâna viitoare eu şi domnul Haiduc venim şi cerem înfiinţarea asociaţiei sportive de volei? Noi
avem o echipă ce activează în liga a doua. Săptămâna viitoare vine domnul Lojigan şi domnul Tot şi propun să
facem o echipă de tenis . Noi unde ne trezim? Noi vorbim de rivalitate între echipele noastre aicea la Câmpia
Turzii?
Domnul Macra Marius- nu este vorba de nicio rivalitate. Referitor la discuţia pe care aţi avut-o cu
domnii de la ISCT, fără ştampila şi semnătura domnilor de la iSCT se putea face o afiliere la FRR?
Domnul Filip Remus - corect, deci eu asta v-am întrebat.
Domnul Haiduc Cristian- problema este cu totul alta. Nu înţeleg de ce totuşi ISCT s-a înscris. Deci,
aicea eu înţeleg foarte clar lucrurile. E o rivalitate între conduceri. Trebuie să fie trei conduceri, trei antrenori şi
aşa mai departe. Deci, nu e nicio problemă de copii, de cine joacă şi unde joacă. E doar o rivalitate între
conduceri. Trebuie să fie finanţate din două locuri, din trei locuri, ceea ce nu mi se pare normal. Dacă s-a înscris
ISCT, trebuia să vină ISCT să spună, domnule mai avem nevoie de 2000 lei, mai avem nevoie de 3000 lei pe lună
ca să ducem activitatea respectivă. Renunţam după aceea la CSM, sau nu ştiu trebuia gândit să rămână la una
singură. E penibil în Câmpia Turzii să avem trei echipe, nu ? De ce trebuie să avem două când poate să existe una
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singură? Avem atâţia bani să facem 10 echipe de rugby, 10 echipe de volei, 5 echipe de fotbal, mi se pare
exagerat. Eu înţeleg mesajul că fiecare antrenor trebuie să aibă finanţarea asigurată, dar nu cred că ne putem
permite. Acesta este punctul meu de vedere.
Domnul Deak Francisc- aş vrea să o întreb pe doamna Boancă, banii aştia 4500 sunt cuprinşi în
rectificarea de buget?
Doamna Boancă Dorina – nu sunt cuprinşi.
Domnul Deak Francisc - şi atunci, de unde plătim?
Doamna Boancă Dorina- din capitolul 66 ....
Domnul Deak Francisc – din moment ce ei încep acum activitatea competiţională, noi am avut la echipa
de fortbal judeţeană. Sunt bănuţi acolo. În cei 400 de milioane vă puteţi incadra liniştiţi.
Domnul Filip Remus- da, pentru că e echipă de liga a II-a.
Domnul Rece Iulian- nu se poate, de la fotbal la .....
Domnul Deak Francisc – de ce? Că sunt 400 de milioane acolo.
Mi se pare suma asta enorm de
mare. La CSM dăm 300 de milioane la 380 de copii şi la ăştia 21 le dăm 450 de milioane.
Domnul Rece Iulian - domnu' coleg, la şedinţa de comisie 80% dintre noi am aflat că există grupă de
rugby la CSM. Nu ne-a anunţat nimeni, nu am ştiut
Domnul Deak Francisc- din moment ce aţi fost atâţia iniţiatori aicea, ar fi trebuit să ştiţi.
Domnul Gal Samoilă – eu zic că trebuie să punem capăt discuţiilor.
Domnul Filip Remus- domnule preşedinte, am legitimaţiile acestor sportivi în mână. Chiar domnul
Macra mi le-a dat şi-i mulţumesc frumos. Sunt înregistrate la FRR pe Asociaţia Sportivă ISCT 1921. Domnul
coleg, ne-a dat o soluţie extraordinară. Din alea 400 de milioane ce le dăm acolo pe lună, că aţi zis că: cum
finanţăm? Păi din alea 400 de milioane ce le dăm pe lună la ISCT, ISCT-ul le dă partea leului, că-s legitimaţi pe
ISCT domnu' consilier, echipă de liga a patra.nu mai avem.
Domnul primar Radu Hanga- daţi-mi voie şi mie puţin Eu cred că proiectul acesta de hotărâre este
insuficient analizat în detaliile de aplicare şi de finanţare. Eu v-aş propune să amânăm decizia, pentru că în
consiliu nu se stabilesc soluţii, în consiliu se aprobă. Discuţiile astea ar fi trebuit să aibă loc înainte de a ajunge cu
proiectul aici .Este suficient timp, nu piere lumea. Mai bine amânăm pentru şedinţa următoare, poate chiar şi la o
şedinţă extraordinară, de ce nu, dar mai bine aprofundăm problema în detaliile ei. Diavolul se ascunde în detalii.
Asta e propunerea mea.
Domnul Rus Sorin- dacă îmi permiteţi şi dacă tot suntem aici, aş vrea să vă spun exact cum s-a pornit
această discuţie. S-a simţit nevoia unificării tuturor secţiilor de rugby din zona respectivă, mai ales că bazinul din
Câmpia Turzii absoarbe toţi jucătorii, adică de aici provin aproape toţi jucătorii. Atunci am spus să facem un
centru de rugby la care nu am spus că Arieşul cedează jucători sau că Şoimii va aduce jucători sau că CSM are sau
nu activitate. Idea era ca toţi antrenorii să ne întâlnim şi să stabilim formarea unui centru de rugby, în care să nu se
mai finanţeze exact aşa cum spunea cineva aicea două sau trei secţii sau să apară rivalitate cu natrenori diferiţi, ci
dimpotrivă, totul să acţioneze în formă centralizată, în care o comisie să stabilească: domnule pentru anul viitor
avem formarea a două grupe, avem performanţă, avem de toate.
Aveţi un proiect, nu ştiu dacă aţi ajuns în posesia lui , în care acest centru este explicat până în anul 2018
inclusiv, când totul se va termina cu o tabără internaţională de rugby, visul mai multor antrenori din zonă, care de
fapt am pornit împreună. Deci, ceea ce se întâmplă aicea, Şoimii, CSM, Mihai Viteazu, sunt nişte fracţiuni care au
apărut datorită unor orgolii, pentru că toţi oamenii au început să lucreze împreună în 2007. Asta cerem noi.
Am luat legătura cu domnii de la CSM, am luat legătura cu antrenorii de la Şoimii. Practic, din ce
informaţii am eu şi vă pot confirma şi ei, la ora actuală ei nu doresc să facă parte din acest centru, fără a renunţa la
identitatea lor. Deci, ei vor să facă parte din centrul de rugby, dar să rămână în continuare Şoimii Câmpia Turzii
sau mă rog, cum îi cheamă. Noi am spus nu, cine face parte din acest centru se va numi, şi soluţia s-a dat ISCT
1921 Câmpia Turzii. Automat, grupa de performanţă pe care am avut-o am transferat-o pe ISCT, ca dovadă că
Arieşul a renunţat la identitatea lui şi vrea să fie unul dintre coordonatorii acestui centru, mai ales că antrenorii
calificaţi provin de aici, eu fiind unul dintre antrenorii cei mai calificaţi din România. Sunt printre primii 5
antrenori din România ca nivel de calificare, cu grad trei internaţional, sunt antrenorul echipei naţionale a
României de U18, deci sunt un om care pot să coordonez acest centru. Atâta am cerut, ca toată lumea să tragă la
aceaşi căruţă.
Domnul Filip Remus- păi asta am spus şi noi.
Domnul Rus Sorin –s-a înţeles cu totul altfel şi acuma ni se spune de orgolii. Da, aceste orgolii există de
ani de zile şi acest centru vine să le desfiinţeze.Cine va dori să facă rugby să facă în acest centru, cine nu, să caute
finanţare în altă parte.
Domnul Deak Francisc-asta nu dumneavoastră hotărâţi cine. Propunerea este binevenită, este
extraordinară. Duneavoastră o să staţi la masa negocierilor, chemaţi şi comisia de cultură pentru că avem comisie
de cultură, unde se stă la negocieri, vedem despre ce e vorba şi după aia, nu hotărâţi dumneavoastră dacă ăia vreau
sau nu vreau. Deocamdată dumneavoastră vreţi ceva,....
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Domnul Lojigan Dorin- domnu' Deak, dacă îmi permiteţi. Nu putem, şi eu aş fi achiesat la ideea
domnului primar, dar nu putem retrage de pe ordinea de zi acest proiect pentru că unul dintre iniţiatori lipseşte şi
nu putem dacă nu suntem toţi. Ca atare, eu aş veni cu o propunere de compromis: să ne însuşim amendamentul
domnului consilier Spătariu în sensul de a se preciza art.1 respectiv faptul că este vorba de anul calendaristic 2013
şi eventual să reducem suma la 3000 lei pentru ca dumnealor să poată să-şi desfăşoare activitatea. În măsura în
care stabilim după aceea că nu este în regulă, revocăm proiectul de hotărâre şi facem aşa cum trebuie.
Domnul Filip Remus- faceţi cum doriţi dumneavoastră, oricum sunteţi majoritari. Domnul primar a
înţeles foarte bine despre ce este vorba. Şi aţi văzut că nici domnul antrenor faţă de care am tot respectul , nu ştiu,
dar aicea sunt câteva lipsuri pe care le-aţi avut şi dumneavoastră în vedere. În proiectul de hotărâre scria că nu vaţi certificat la federaţie, acuma îmi arătaţi că sunteţi înregistraţi pe ISCT, deci proiectul de hotărâre nu e foarte
explicat. Nu aţi venit nici la comisia de cultură, niciunul din colegii mei nu, nu aţi venit la noi să discutăm un pic.
Pentru că, dacă dumneavoastră ne spuneaţi performanţele sportive noi am fi încercat să găsim calea legală să vă
sprijinim. Dumneavoastră spuneţi că vreţi să acaparaţi tot. Păi noi ce facem, la copii noştrii le dăm cu piciorul în
fund, la cei de la CSM? Că sunt ai noştrii.la asta nu vă gândiţi? Dacă am acapara tot sub sigla CSM-ului nu sub
sigla dumneavoastră?
Domnul Gal Samoilă – astea sunt discuţii care nu....Noi trebuie să aprobăm un proiect.
Domnul Filip Remus- corect, dar trebuie să avem discuţiile astea pentru că în comisie dânşii nu au fost.
Dacă erau, nu mai ajungeam la aşa ceva. Deci chiar îşi au rostul.
Domnul Haiduc Cristian- cred că are dreptate domnul primar. Noi putem face o extraordinară după
câteva zile. Dar ar trebui puse la punct. Până la urmă consiliul local finanţează anumite activităţi Este şi interesul
finanţatorului să-i unifice. Nu poate să spună unul, măi dacă nu vreţi să veniţi aicea, faceţi invers. Până la urmă şi
finanţatorul spune: domnule finanţăm activitatea respectivă, renunţăm la secţia de rugby la CSM sau renunţăm la
ISCT, rămâne una singură, pentru că oriunde în lumea asta cel care plăteşte pune şi condiţii.
Domnul Sălăjean Alin- de ce oare dragi colegi numai la noi totdeauna trebuie să fie două conduceri,
două echipe, doi directori, şase subalteri, 4 echipe? De ce oare numai în România se întâmplă lucrurile astea? Stau
şi mă întreb eu ca tânăr politician. Eu sunt tânăr politician şi poate că am altă viziune faţă de politica românească.
Şi aşa ca tânăr politician, de ce trebuie să avem două echipe în Câmpia Turzii? De ce trebuie să avem 2 echipe de
rugby? Ca să mă duc la meci şi să spun: oare cu cine ţin astăzi, cu CSM sau cu ISCT? Oare cu cine să ţin ca şi
consilier local care este plătit din banii oamenilor din Câmpia Turzii? Mă întreb aşa, ca tânăr politician, mă repet,
care nu are experienţa necesară, dar are corectitudinea unui tânăr politician, rară poate în ziua de astăzi, fără să
atac pe nimeni. Întrebările acestea o să mi le pun încă trei ani de zile cât voi fi în consiliu sau poate două sau trei
luni, sau depinde că în politică e cam greu să stabileşti dacă eşti corect sau nu.
Cam asta este concluzia dragi colegi. Am 28 de ani, dar am intrat în politică de puţin timp
Domnul Rece Iulian- eu mai am rugămintea ca unii colegi să mai treacă şi pe la şedinţele de comisie să
discutăm lucrurile în comisie. Nu sunt prezenţi mulţi dintre ei şi după aceia zic că nu se discută.
Domnul Filip Remus- corect, dar ne putem uita în procesele verbale ale comisiei care nu sunt prezenţi.
Domnul Sălăjean Alin- şi poate alţii trebuie să meargă şi la muncă şi nu au timp. În anul 2013 mai avem
şi e-mailuri, mai citim şi materiale.
Domnul Rece Iulian- şedinţele de comisie sunt obligatorii.
Domnul Sălăjean Alin- hai să fim serioşi, se mai lipseşte că acuma nu toată lumea e corectă. Să nu
vorbim de moralitate şi de corectitudine. Vă rog din suflet.
Domnul Lojigan Dorin – domnule secretar, din punct de vedere legal putem să retragem acest proiect de
pe ordinea de zi dacă lipsesc doi dintre iniţiatori?
Domnul secretar Gligan Mircea – da.
Domnul Lojigan Dorin- în această situaţie, eu înţeleg să retrag proiectul de pe ordinea de zi. Şi cred că
sunt în asentimentul colegilor semnatari prezenţi astăzi aici Urmează să-l discutăm la o şedinţă următoare.
Domnul Gal Samoilă- trecem la următorul punct de pe ordinea de zi.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil
Comisia 3
D-l Filip Remus- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
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Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, adoptându-se astfel
HCL nr. 117 din 19 septembrie 2013.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al S.C. Domeniul Public
Câmpia Turzii S.A.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihail- aviz favorabil
Comisia 3
D-l Filip Remus- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu 15 voturi pentru, şi o abţinere ( domnul Varodi Ioan)
adoptându-se astfel HCL nr. 118 din 19 septembrie 2013.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii ,,Intubare Pârâu Racoşa - pe tronsonul cuprins între str.Laminoriştilor şi str. Salcâmului din
Municipiul Câmpia Turzii,,
Domnul Ghemeş Sabin- o întrebare am. Văd aicea că stiudiul se face pentru 73 metri liniari. Se are în
vedere optimizarea întregului curs al pârâului până la ieşirea din oraş?
Domnul Lojigan Dorin- în primă fază doar pentru cei 73 metri.
Domnul Ghemeş Sabin- pentru că aşa cum este focar în zonă, aşa este şi în continuare la capătul
grădinilor la cei care locuiesc pe strada Fluturilor, strada Laminoriştilor, autogară, cimitir ş.a.m.d.
Domnul Lojigan Dorin –vom avea în vedere anul viitor. În momentul acesta venim până acolo. Este un
pas mare dacă reuşim să facem acest lucru pentru locuitorii cartierului Insulă.
Domnul Ghemeş Sabin- studiu pentru ceea ce înseamnă ieşirea din combinat a pârâului Racoşa s-a
făcut?
Domnul Lojigan Dorin- s-a făcut, există şi avizul de la Apele Române Mureş, există şi documentaţia
tehnică, totul este pregătit. Mai trebuie doar avizul d-voastră pentru a putea da drumul la lucrare.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, adoptându-se astfel
HCL nr. 119 din 19 septembrie 2013.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii cu titlu gratuit a sălilor de sport din municipiul
Câmpia Turzii de către persoanele juridice susţinute financiar din bugetul local,,
Domnul primar Radu Hanga- aici, daţi-mi voie să vă fac nişte precizări. Am introdus cam intempestiv
proiect ăsta pentru că s-a întâmplat un incident la o şcoală în care era activitate programată în viziunea echipei
sportive şi în viziunea antrenorului şi nu era activitatea programată în viziunea directorului şcolii. A fost o mică
divergenţă între conducerea şcolii şi echipa respectivă, copii s-au dus la antrenamentul care era programat, acolo
uşa era închisă, antrenorul nu avea cheia. Au început nişte discuţii oarecum deplasate, au ajuns discuţiile până la
subsemnatul şi am constatat că nu există un cadru clar, un regulament de utilizare a acestor spaţii. Atunci, pentru
că au fost discuţii între conducerea şcolii, subsemnatul şi antrenor, am ajuns la concluzia că este bine să
reglementăm printr-o relaţie contractuală modul de utilizare a spaţiului, plecând de la idea că echipele sportive
sunt finanţate de consiliul local, imobilele şcolilor sunt proprietatea consiliului local, consiliul local suportă toate
cheltuielile de întreţinere, de reparaţii, cu utilităţi a acelor spaţii şi atunci, se cuvine ca echipele finanţate de
consiliul local să beneficieze de serviciile spaţiilor care sunt proprietatea consiliului local şi în întreţinerea lui.
Pentru că au fost discuţii cine răspunde de copii în timpul activităţilor respective, şi au fost discuţii gen: să
ne plătiţi chirie, după ce noi plătim întreţinere, reparaţii, căldură, să mai plătim şi chirie în spaţiile proprietatea
consiliului local, am zis să introducem un act normativ prin care să spunem că în spaţiile consiliului, echipele care
sunt finanţate de consiliu, au acces gratuit şi printr-un contract de comodat, mai nou contract de împrumut de
folosinţă după codul civil nou, să se reglementeze raporturile şi răspunderile între cel care pune la dispoziţie
spaţiul şi cel care utilizează spaţiul. Discuţia a fost cu directoarea şcolii cine răspunde de copii. Păi când te duci cu
copii într-o tabără la 200 de kilometrii într-un hotel, nu proprietarul hotelului răspunde de siguranţa copiilor, ci cel
care organizează activitatea.
Era nevoie şi de acest lucru, pentru că au fost nişte discuţii şi pentru că este început de an şcolar, pentru a
nu mai fi astfel de discuţii, vă propun să aprobaţi acest proiect de hotărâre.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, adoptându-se astfel
HCL nr. 120 din 19 septembrie 2013.
11. Proiect de hotărâre privind luarea la cunoştinţă despre renunţarea la funcţia de reprezentant în
Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. a d-lui Tătar Adrian
Andrei şi numirea unui nou reprezentant
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Domnul Spătariu Adrian- este vorba despre reprezentantul nostru. Vreau să o fac precizare. Practic
reprezentantul nostru a intrat la şcoala de poliţie şi se impune să renunţe la această calitate de reprezentant
Domnul Giurgiu Ilie- propun să facă parte doamna Ciurtin Angelica Ana. O cunosc de foarte mult timp,
fiind absolventă de drept, cred că poate foarte bine să facă parte din AGA
Domnul Gal Samoilă- dacă nu mai sunt alte propuneri, până se vor completa buletinele de vot, propun să
trecem la , diverse,,
12. Diverse
Domnul Tot Vasile- aş fi vrut să intervin la punctul 7 de pe ordinea de zi, şi m-aş referi în mod special la
problema Spitatului Municipal Câmpia Turzii. Acolo de la raparaţii s-au luat 40 000 lei şi se dau la investiţii
pentru modernizarea centralei termice. Am avut o discuţie cu domnul coleg Sabin Ghemeş care are o pregătire
tehnică mai bună decât mine. Eu aş dori ca pe viitor să se găsească soluţii viabile pe termen lung pentru a reduce
cheltuielile la această instituţie, cheltuieli care sunt şi aşa foarte mari, instituţie care se află şi aşa într-un deficit
foarte mare legat şi de personal şi de întreţinere şi de mai multe aspecte care la un moment dat au fost prezentate
de către domnul primar Hanga, şi dacă nu avem astăzi iniţiativa de a propova proiecte pe termen mai lung, acuma
când ne apropiem de construcţia bugetară pentru anul 2014, ne vom trezi că în fiecare an va trebui să cârpim câte
puţin fără să avem o eficienţă şi o optimizare a acestor activităţi, care, sigur că da, implică costuri foarte mari la
nivelul executivului.
Pe de altă parte, vreau să apreciez efortul făcut de executivul nostru, în a aduce în stare optimă de
funcţionare a instituţiilor de învăţământ care şi-au început activitatea săptămâna trecută. Noi am vizitat câteva
dintre ele, împreună cu domnul Deak, acolo unde am fost invitaţi sigur că eforturile sunt vizibile, cheltuielile au
fost pe măsură, şi cu această ocazie vreau să aduc la cunoştinţa celor din oraş că aceste cheltuieli nu se vor opri
aici. Am avut discuţii la nivelul primăriei ca acolo unde nu s-au finalizat lucrările să se aibă în vedere aceste
activităţi.
Domnul DeaK Francisc- am două întrebări pentru domnul viceprimar.
1.
Ce se va întâmpla cu strada Ialomiţei care ne-aţi promis că va fi asfaltată în 2013?
2.
Ce se întâmplă cu loturile de pământ care s-a promis că se dau la tineri. A trecut vara. Vine
toamna şi părintele se plimbă prin Israel, dar pământul e al lui.
Domnul Lojigan Dorin- mă aşteptam la amândouă întrebările aşa că m-am pregătit.
În ceea ce priveşte strada Ialomiţei, astăzi am fost acolo. Avem trei mari lucrări în lucru la acest moment.
Toate forţele de la Domeniul Public sunt concentrate în aceste locuri. Este vorba despre strada Luncii, strada
Daciei şi strada Traian, inclusiv Dobrogeanu Gherea. La momentul în care se vor finaliza aceste trei lucrări, cei
de la Domeniul Public au ordin de începere a lucrărilor pe strada Ialomiţei. Fiţi liniştit că în toamna aceasta care
încă nu s-a terminat se va finaliza şi strada Ialomiţei, acea fundătură de fapt.
În ceea ce priveşte loturile de teren pentru tineri, vreau să vă spun că de la momentul discuţiei noastre de
la şedinţa de consiliu local de luna trecută, am inventariat dosarele. Erau vreo două sute şi ceva de dosare depuse
de către tineri, multe dintre ele depuse cu mulţi ani în urmă. Am făcut adresă şi notificare către toţi cei două sute
şi ceva de solicitanţi pentru a-şi completa dosarele la zi. Dintre acestea au fost completate 31 de dosare, care au
fost punctate şi în şedinţa de consiliu local din luna octombrie vom intra cu un proiect de hotărâre privind
atribuirea conform punctajelor care s-au stabilit de către comisie. Deci, pentru şedinţa din luna octombrie o să
aveţi acest proiect de hotărâre, dar vă spun din 200 de dosare doar 31 sunt complete.
Domnul secretar Gligan Mircea- a apărut Legea 165 şi până când nu se termină aplicarea ei, este
interzisă orice mişcare, indiferent de natura ei.
Domnul Lojigan Dorin- lista se poate aproba domnule ssecretar, cu punctajele. Nu are nicio legătură.
Domnul secretar Gligan Mircea – dacă aprobăm odată lista şi după aceea nu le putem da la oameni să
se apuce de treabă, o să avem probleme
Domnul Lojigan Dorin- ne asumăm noi, domnule secretar.
Domnul Sălăjean Alin – pentru că este început de an şcolar şi-l văd şi pe domnul Rotaru aici de faţă cu
noi, mă interesează foarte mult siguranţa copiilor în şcoli.Avem ciclurile pregătitoare şi vreau să ştiu dacă şcolile
din Câmpia Turzii, sunt sigure din toate punctele de vedere, adică dacă avem jandarmi la şcoli, dacă aceşti
jandarmi îşi fac datoria, sau dacă trebuie să avem jandarmi la şcoli. E început de an şcolar şi vreau să ştiu dacă
acei copii care merg la şcoală, acum când se întâmplă din păcate atâtea lucruri în şcolile din România, dacă sunt în
siguranţă. Asta este întrebarea mea şi dacă poate cineva să-mi răspundă, să ştie şi părinţii din Câmpia Turzii care
îşi trimit copii la şcoală, că de la şcoală vin în siguranţă acasă. Cam atât. Dacă puteţi să îmi răspundeţi la această
întrebare.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin – dumneavoastră aţi pus o întrebare domnule consilier de genul,,
dacă mă plimb pe stradă oare sunt în siguranţă?,,
Dacă vreţi să vă răspundă cineva dacă în toate şcolile din Câmpia Turzii este siguranţă, nu poate să vă
răspundă nimeni în mod concret. Pot să vă spun că jandarmi nu avem, avem fie gardieni publici fie paznici în
funcţie de fiecare şcoală cum şi-au întocmit bugetele. Majoritatea şcolilor sunt dotate cu sisteme de supraveghere
video, sisteme de alarmă, sunt şcoli în care se intră doar pe bază de cartelă sau la interfon. Asta putem să vă
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spunem. Însă dacă există siguranţă, eu nu pot să garantez că nu se întâmplă ceva rău. Sper să nu fie cazul. Ştiţi
bine, la Câmpia Turzii nu au fost astfel de cazuri niciodată, noi ne dorim nici de acum încolo să nu fie. Aşa ca o
garanţie, să jur cu mâna pe biblie, nu pot.
Domnul Sălăjean Alin- vă daţi seama că nu am cerut o garanţie domnule viceprimar. Nu putem fi siguri,
că nu se ştie ce se poate întâmpla, dar voiam să fie ceva preventiv până la urmă, să fim atenţi şi la aceste lucruri,
pentru că avem atâtea exemple care s-au întâmplat.
Domnul primar Radu Hanga- în legătură cu spitalul, vreu să vă dau primele informaţii.
Spitalul este într-o mare problemă. Problema este în discuţie de vreo două luni aproape. Eu m-am ocupat
un pic de problema asta, încercând să-i îndrum metodologic pe cei din conducerea spitalului, pentru a-şi face o
analiză şi a-şi căuta surse de acoperire a deficitului de finanţare.
Spitalul are două surse de finanţare: asigurările sociale care plătesc anumite cheltuieli în exclusivitate –
fondul de salarii şi cheltuielile cu medicamente şi materiale tehnico-sanitare, restul de cheltuieli, de funcţionare,
de întreţinere şi aşa mai departe, se pot asigura de către consiliul local prin anumite viramente aprobate de
consiliu..
Consiliul local nu poate să dea bani pentru salarii, nu poate să dea bani pentru medicamente. Şi atunci
apare problema. Avem pentru salarii şi medicamente o sumă de bani alocată de asigurările sociale în care trebuie
să ne încadrăm. Le-am spus de la bun început că problema nu este la consiliul local. Noi vom propune consiliului,
mă rog, suplimentări, vom propune ce gândim noi că este just şi este de competenţa consiliului local. Problema nu
constă în finanţarea de la consiliu ci în corelaţia în acoperirea cheltuielilor finanţate de la CAS, cu banii care îi
primesc de acolo. Acolo este problema. Altfel spus, ei primesc o sumă de bani de la CAS şi cheltuielile lor
depăşesc această sumă.
Ca să evităm situaţia asta, le-am propus externalizarea unor activităţi care nu ţin de partea profesională
spitalicească, adică activitatea de bază a spitalului este producerea de îngrijiri medicale. Lucrătorii direct
productivi din spital sunt medicii, asistentele, personalul calificat pentru actul medical, restul sunt personal axiliar.
Nu intru eu în analiza dacă au prea mulţi medici sau prea multe asistente. Au 15 medici în structura de 180
angajaţi ai spitalului, ceea ce înseamnă că personalul medical este puţin, dar au personal auxiliar excesiv de mult
care mănâncă fondul de salarii al activităţii şi care ar putea fi tratate în alt fel.
Problema cu centralele este că au 5 fochişti. La 1800 lei lunar cheltuială pe persoană cu salariile, sun 9000
lei, 90 de milioane lei pe lună, se duc pe o activitate care ar trebui modernizată tehnologic în aşa fel încât această
cheltuială să nu mai existe. 90 de milioane pe lună înseamnă un miliard şi ceva pe an.
Au activităţi de spălătorie de rufe pentru care plătesc o sumă sub formă de salarii. Noi putem să preluăm
de exemplu activitatea asta la Compania de Salubritate şi atunci, nu mai este plată de cheltuială salarială cu
salariile de la CAS, ci este cheltuială comercială. Îi dai comandă pentru spălatul rufelor, îi plăteşti factura pentru
spălat rufe. Din aproape în aproape, inventariind activităţile care se pot externaliza, şi ca să nu intre lumea în
panică că vai de mine ne dau afară, am zis că le preluăm noi la societăţile noastre, pe de o parte Domeniul Public
- activităţi de întreţinere, de zugrăvit, de instalaţii electrice, de instalaţii sanitare, le putem prelua cu oamenii pe
care îi avem în altă parte. Deci, eliberăm o parte din fondul de salarii care se consumă de la activităţi auxiliare, dar
banii rămân la spital pentru că cei de la asigurări sociale suma o dau. Ei nu dau o sumă pe cap de om ci dau o
sumă pentru activitate. Deci, ei eliberează o parte din fondurile de personal şi le dau pentru cheltuieli sanitare şi
medicamente, nu mai cheltuiesc bani pentru salarul fochistului, ci pe acest salar cumperi medicamente şi asiguri
activitatea medicală.
Aicea a fost o discuţie destul de lungă, există un deficit să zic eu de experienţă în probleme
administrative. Doctorul Vedeanu este medic. Meseria de medic e una, meseria de conducător de afaceri este alta.
Are o directoare economică cu care, mai avem nişte discuţii. O să încerc să-i ajut şi să venim în faţa consiliului
local cu nişte propuneri
După ce am avut discuţiile cu dânşii, am constatat că există un ordin al ministrului sănătăţii din 2006, care
prevede externalizarea de activităţi şi condiţiile în care acestea se pot face.
Una peste alta, se pare că au avut unele derapaje în ceea ce priveşte angajarea de personal auxiliar care nu
este strict necesar pentru actul medical şi care consumă resursele care trebuie dirijate spre actul medical.
Le-am făcut o machetă de formular pe care să-l completeze în aşa fel încât să venim cu un document
coerent în faţa dumneavoastră. Pentru că timpul trece şi noi tot facem socoteli şi dincolo se adună deficite, l-am
rugat pe domnul Ghemeş care este de meserie să ne ajute cu nişte idei privind modernizarea sistemului de
încălzire. Probabil că reducând acele costuri, vom ajunge să amortizăm investiţia în 6 luni şi în rest, după aia, am
eliberat fondurile şi aşa mai departe.
Am avut o discuţie cu dânsul ca să modernizăm instalaţiile, vedem cât costă, şi a doua opţiune este să
cumpărăm centrale termice noi, pe fiecare zonă şi vedem cât costă. Noi trebuie să rezolvăm problema asta rapid,
ţinând seama de costul operaţiunii şi de durata ei Aicea este deja o problemă profesională. Poate ne spune
domnul Ghemeş două vorbe, ca să fiţi informaţi că în spital sunt probleme şi nu sunt uşor de rezolvat.
Domnul Ghemeş Sabin- din punct de vedere al utilajului care există la spital, sunt nişte centrale termice
fabricate în 1995, deci au o vechime şi alea. Am găsit nişte oameni care se ,, leagă,, să facă o automatizare, pentru
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că trebuie să ştie lumea că o centrală termică poate să funcţioneze cu fochişti aşa cum funcţionează în momentul
de faţă şi are o automatizare mai scăzută, sau poate să funcţioneze fără fochişti, deci fără supraveghere. Asta
implică un proiect care trebuie autorizat de autorităţile statului, gen ISCIR, şi să găsim echipamentul
corespunzător în ceea ce priveşte compatibilitatea, arzător automat, vană şi aşa mai departe care să se poată adapta
la respectiva centrală termică.
Binenţeles, ideal ar fi fost, să se separe efectiv pe paliere, pe secţii, pentru că aşa se făcea economie. Însă,
deocamdată, soluţia cu automatizarea este soluţia cea mai la îndemână şi cea mai puţin costisitoare vis-a-vis de
amortizarea ei, până trece sezonul ăsta de frig, după care, oricum va trebui să gândim o retehnologizare în funcţie
de, cum aţi zis şi dumneavoastră, dacă se externalizează spălătoria sau altceva acolo, binenţeles că acel spaţiu nu
va mai trebui şi atuncea se va restrânge.
Spitalul a făcut de-a lungul timpului investiţii acolo, poate unii nu ştiu, dar în momentul în care s-a făcut
trecerea de la sistemul de încălzire cu sobe de teracotă, dau un exemplu chirurgia, şi s-a trecut pe energia
centralizată, factura efectiv în metri cubi a scăzut cu 30%.
În momentul în care o să ajungem acolo, poate că, consiliul local o să ajute Spitalul Câmpia Turzii, se
poate trece la următoarea etapă de descentralizare a sistemului. Ce se va face se va putea folosi în continuare şi,
efectiv să se facă economie acolo în viitor.
Domnul primar Radu Hanga- este în regulă. Nouă ne trebuie un studiu de soluţie acolo făcut, dar la
repezeală pentru că problema este urgentă. În rest, o să venim cu nişte propuneri către consiliu să vedem cum
rezolvăm problema de ansamblu a stabilităţii financiare a spitalului.
Domnul Spătariu Adrian – în legătură cu problema spitalului, nu ştiu dacă cunoaşteţi, încă de la
începutul anului când s-a semnat contractul cu Casa de Sănătate, pe tot judeţul Cluj, nu s-au aprobat sumele
solicitate de către unităţile spitaliceşti. Toate contractele cu Casa de Sănătate au fost semnate cu obiecţiuni,
inclusiv contractul semnat de către domnul doctor Tibi Vdeanu.
S-a cerut o anumită sumă de bani şi s-a dat o altă sumă, dar asta este o problemă la nivel naţional cu
subfinanţarea sistemului medical. Cunoaştem cu toţii că s-a anunţat chiar şi o grevă generală a medicilor din toată
ţara.
Acuma, eu am salutat intervenţia domnului primar, şi întradevăr, a propus nişte soluţii pentru depăşirea
momentelor critice ale spitalului. În virtutea relaţiilor de prietenie cu domnul doctor Vedeanu am şi lucrat pe nişte
planuri de reorganizare care să ducă la reducerea cheltuielilor, însă, comunicarea în opinia mea între primărie şi
spital poate a fost, în opinia mea, un pic deficitară.
Eu v-aş propune domnule primar, că este în interesul tuturor, cu toţii ştim că acum câţiva ani spitalul era
pe cale să fie desfiinţat şi ne-am luptat atunci, sau cei care au fost s-au luptat şi au reuşit să salveze spitalul, eu
propun, la iniţiativa dumneavoastră, să constituiţi o comisie, cu participanţi din partea spitalului: director
economic, manager, din partea consiliului local şi specialiştii din primărie şi să căutăm să facem îmreună un plan
de reducere a cheltuielilor. Aceasta ar fi cea mai bună metodă. Pentru că dacă ne punem toţi la masă şi spunem
asta trebuie făcut, aşa, aşa, aşa, găsim o soluţie şi putem să reducem deficitul bugetar al spitalului. Ăsta ar fi cel
mai bun lucru, să ne punem toţi la masă. Interesul tuturor este să reducem şi să menţinem spitalul şi să oferim
servicii medicale tuturor cetăţenilor din municipiul Câmpia Turzii şi din împrejurimi.
Domnul primar Radu Hanga- ideile s-au cam lămurit. Problema este punerea în pagină şi prezentarea la
consiliul de adminstraţie, pentru că există o filieră a aprobărilor. Spitalul are un consiliu de administraţie. Trebuie să
te duci la consiliul de administraţie cu un document pe care ei trebuie să îl aprobe. După ce aprobă documentul
respectiv, vin în consiliu şi vă cer să aprobaţi dumneavoastră măsurile. După aceea trebuie mers la Ministerul
Sănătăţii. Deci, este o procedură legală pe care nu o poţi face dacă nu ai documentul bine făcut.
Domnul Spătariu Adrian – pentru personalul acela pe care noi am propus să-l preluăm la consiliul local
prin cele două companii, acele două funcţii, nu se supun avizării Ministerului Sănătăţii, pentru că avizul
Ministerului Sănătăţii este necesar numai în cazul personalului medical. Deci, noi putem să facem chestia asta,
însă noi am aprobat organgrama şi orice reducere a statului de funcţii trebuie să fie trecută prin consiliul local. De
aceea spun că ar trebui să ne întâlnim la masă.
Domnul primar Radu Hanga- aprobă consiliul de administraţie al spitalului şi consiliul de administraţie
vine la consiliul local, că de-aia este consiliul de administraţie.
Domnul Spătariu Adrian- eu am văzut dispoziţia cu consiliul de administraţie şi în opinia mea nu ar
trebui, dar este bine să fie. Asta este o altă chestiune.
Domnul primar Radu Hanga- o rezolvăm noi pentru că ne-am angajat pentru rezolvarea ei.
Domnul Spătariu Adrian- dacă am sta mai mulţi la masă am găsi soluţii pentru spital.
Domnul Haiduc Cristian- vreau să intervin şi eu puţin pe tema spitalului.
În primul rând trebuie să lămurim următorul lucru: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate decontează
servicii medicale pe care Spitalul Municipal Câmpia Turzii le oferă populaţiei.
Din păcate, ceea ce spunea şi domnul primar, există o discrepanţă să zicem, între ceea ce decontează casa
şi ceea ce are necesar spitalul ca buget de cheltuieli în acest moment. Aici sunt câteva motive care trebuie să fie
rezolvate de conducerea operativă a spitalului în sensul să facă o pondere mult mai apropiată de ziua de astăzi a
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celor care lucrează în serviciul medical, medici, asistenţi, infirmieri şi aşa mai departe şi ceea ce lucrează în
auxiliar, ceea ce a şi spus domnul primar că s-ar putea externaliza.
Doi, se poate intra pe o creştere a veniturilor, penru că noi nu avem toate specialităţile medicale, nu avem
toate operaţiunile unde să poţi să-ţi creşti veniturile pentru că, această Casă Naţională de Asigurări de Sănătate,
fiind singura deocamdată, pe viitor probabil că vor fi şi private, îţi decontează doar servicii medicale. Deci, dacă
tu nu faci anumite servicii medicale, nu are cum să ţi le deconteze.
Mai există şi problema deficitului cronic care trebuie asigurat de consiliul local, pentru că de ani de zile
ştim că sunt probleme, în momentul în care se negociază tariful pentru o operaţie , sau pentru o consultaţie, sau
pentru o zi de spitalizare, Casa Naţională de Sănătate nu acceptă deoarece nu are la dispoziţie suficienţi bani: nu
sunt bani suficienţi la nivel naţional, vedeţi că acuma guvernul a introdus CSASS-ul la chirii, ceea ce este o
inepţie din punct de vedere economic dar, nevoia de a aduna bani pentru Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
este foarte mare şi probabil a dus şi la această soluţie.Viitorul nu va arăta bine din punctul acesta de vedere. Nu
cred că o să se adune sau să crească numărul de angajaţi astfel încât CSASSS-ul care se adună să-i permită casei
de sănătate să crească tariful. Şi atunci, va rămâne o sumă care va trebui să fie asigurată prin consiliul local.
Vorbim aici de ceea ce se poate din punct de vedere legal, vorbim aici de utilităţi, etc. Vorbim aici de o sumă
limitată căci şi consiliul local are un buget, nu poate să susţină activităţi să spunem, nelimitate.
Eu salut implicarea domnului primar, sunt convis că dacă se va analiza, cu riscurile şi cu durerile de
rigoare, pentru că trebuie să înţelegem că în momentul în care renunţi la personalul auxiliar, acolo nişte oameni o
să-şi piardă locul de muncă, dar asta este, nu poţi să fi şi cu una şi cu alta. Trebuie să ştim care sunt riscurile.
Logic, exemplul relatat cu fochiştii sau spălătoria , nu poţi să ţii 5 fochişti care să se uite dacă arde flacăra sau nu
arde flacăra. Nu poţi să ţii o spălătorie care poate salariile oamenilor reprezintă de trei ori costul la o spălătorie
externă. Aceste măsuri trebuie luate şi sper să fie eficient, pentru că până la urmă, la noi a fost un argument în
momentul în care Spitalul Municipal din Câmpia Turzii a fost pus pe lista spitalelor care trebuiau să se închidă,
noi am avut nişte argumente atuncea când a fost propus să se închidă, câţiva sau unii ne-am zbătut ca acest spital
să rămână şi a rămas având şi rezultate.
Pentru respectivele cheltuieli, ar trebui să avem şi o discuţie cu comunele învecinate, pentru că acest spital
şi dacă ţinem minte în momentul în care a fost propus spre închidere, toţi spuneau că vor susţine acest spital şi
doresc să participe. Ar trebui să avem nişte discuţii pe tema asta întrucât ei şi-au exprimat atunci dorinţa de a
participa la susţinere. Să vedem dacă astăzi o să mai dorească acelaşi lucru.
Domnul primar Radu Hanga- nici ei, nici noi consiliul local, nu putem da bani pentru salarii şi
medicamente. Or, problema este exact acolo unde trebuie să te aliniezi la suma pe care o primeşti de la asigurări.
Restul sumelor, se pot obţine. Am omis ceva, pentru că nu mă doare prea tare deocamdată. Discuţia cu spitalul e
nu numai pentru reducerea costurilor şi acoperirea cheltuielilor decontate de la asigurări ci şi pentru tehnolohia
medicală. Au echipamente vechi. Au aparatură radiologică veche de nu ştiu câţi ani şi dacă ar cumpăra
echipamente noi, prin efectul legii automat le-ar creşte veniturile. Ai aparatură mai modernă, casa de asigurări îţi
dă mai mulţi bani. Menţinerea unui echipament învechit te face să pierzi mai mulţi bani. Atunci, le-am cerut şi o
listă de echipamente şi o avem pregătită o listă pentru îmbunătăţirea activităţii medicale şi a complexităţii actului
medical. Vorba aceea, dacă ai o pădure nu e totuna dacă vinzi buştean, vinzi scândură sau vinzi mobilă. Ei trebuie
să vândă servicii medicale la casa de asigurări la cea mai bună valorificare, dar pentru asta va trebui să le mai
acordăm nişte fonduri pentru investiţii.Acestea nu vin de la asigurările sociale ci de la noi. Pentru asta ar trebui să
discutăm cu cei de la Luna şi aşa mai departe, că toţi vin aicea la noi.
Deci, noi vom veni cu un pachet de măsuri pentru punerea sub control a cheltuielilor finanţate în
exclusivitatea de la asigurări şi cu un pachet de propuneri pentru investiţii pentru creşterea complexităţii şi
îmbunătăţirea actului medical.
Domnul Ghemeş Sabin- rog comisia de validare, să ne retragem pentru numărarea voturilor.
Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.
Domnul Gal Samoilă- până ce comisia de validare va număra voturi, sunt nişte cetăţeni prezenţi la
şedinţă, să-i ascultăm.
Domnul Haiduc Cristian- domnule preşedinte, potrivit regulamentului consiliului local, vă rog să-mi
permiteţi să mă retrag.
Domnul Haiduc părăseşte sala de şedinţe.
Domnul Başca- dacă îmi permiteţi să spun şi eu câteva puncte de vedere în faţa dumneavoastră, a
domnului primar, a domnului secretar, al preşedinteluid e şedinţă şi al tuturor celor care suntem aici.
Aş vrea să fac câteva recapiturări din urmă, a ceea ce s-a discutat aici, nu înainte de a atinge puţin cu
zilele oraşului Câmpia Turzii. Ce vreau să spun şi cum vreau să intervin pe tema asta cu zilele oraşului: a fost
foarte frumos pentru unii, chiar am scris aici aşa, dar pentru unii nu au fost decât nişte plimbări şi aşa, şi lumea s-a
dus înspre casă şi având în vedere numai că au fost curioşi şi ei să se plimbe pe acolo.
Lumea din Câmpia Turzii este foarte săracă. Au început şcolile, din tineretul care a mai rămas pe aici nu
au să cumpere caiete, pensionarii sunt vai de capul lor, pensii mici, oameni cu ajutor social. Ating problema asta
că până acuma s-au discutat multe probleme locale dar problema asta nu s-a auzit niciodată. De ce credeţi
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dumneavoastră că Câmpia Turzii a ajuns chiar aşa de săracă şi în felul ăsta? Când s-a privatizat combinatul, să
ştiţi dumneavoastră că cei care au avut interes să-l privatizeze au bătut din palme şi au plecat iar cei care au rămas
suferă, pentru că nu s-a făcut un contract sau un proiect normal şi în favoarea oamenilor.
Domnul Gal Samoilă –domnule Başca, dacă aveţi ceva probleme de ridicat pentru bunul mers în oraş, nu
ce... că doar nu suntem la tribunal aici să-i judecăm pe ăia. Noi aicea nu judecăm. Ne-a trebuit democraţie, aicea
totul se privatizează. S-a privatizat nu numai la noi ci în toate ţările din UE să ştiţi treaba aceasta.
Domnul Başca- pentru pensionari, la multe şedinţe trecute şi chiar de un an de zile, s-a ridicat o problemă
care, domnul primar cred că-şi şi notează că ştie, care au 66 ani împliniţi şi o pensie de sub 10 milioane să aibă un
transport gratuit Turda-Câmpia Turzii. Nu am văzut un proiect de hotărâre să se pună la punct de către
dumneavoastră să se pună în practică.
Domnul secretar Mircea Gligan –dar cei care vin la servci în fiecare zi, inclusiv colegi ai noştrii şi au
mai puţin de 10 milioane salar şi au şi copii de crescut, cu ăia ce facem?
Domnul Başca- pentru ăştia trebuie să aveţi dumneavoastră o gândire.
În campania electorală s-a discutat şi s-au făcut atâtea demersuri pentru ca lumea să meargă la vot, că se
aduce înapoi Gazul, Electrica, Finanţele. S-a făcut ceva? S-a făcut un proiect de hotărâre aici ca să se pună la
vot?
Domnul secretar Mircea Gligan- nu consiliul local hotărăşte asta domnule Başca.
Domnul Başca- avem clădirea jos acolo se putrezeşte nu vine nimeni acolo, bine că am făcut-o pe banii
publici.
Câinii comunitari, acolo pe la blocuri nu mai putem umbla. Dacă cineva ia în adopţie un câine, să fie
fotografiat adresa precisă, un număr de înmatriculare în ureche, când l-am găsit pe stradă să ştim exact al cui e
Am mai spus şi mai demult să se facă o staţie la Solaris.
Domnul Rece Iulian- este pe teritoriul municipiului Turda.
Domnul Başca- încă o problemă cu hala din piaţă care azi mâine e gata. Felicitări. Dar, având în vedere
că poporul aude că va fi privatizată, ştiu eu ce, asta nu ne bucură pe noi.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- dacă aveţi propuneri concrete sau probleme pe care să le ridicaţi,
dacă nu, nu ne mai faceţi să pierdem vremea aicea cu ce auziţi dumneavoastră prin popor.
Domnul Sălăjean Alin – domnu' Başca, dacă dumneavoastră sunteţi vocea poporului, peste doi ani....
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- domnul Başca nu este vocea poporului, este consiliat de pensionarii
de la blocuri.
Domnul Sălăjean Alin - să candidaţi la Primăria municipiului Câmpia Turzii sau consilier independent.
Văd că aveţi foarte mulţi susţinători.
Domnul Başca- niciodată nu am venit cu probleme aiurea. Vă rog să îmi permiteţi să arăt această
diplomă pe care am primit-o şi nu pentru probleme aiurea pe care le socotiţi dumneavoastră. Şi de asta vreau să
intervin să mai spun o problemă şi ultima, că dacă se va mai naşte în Câmpia Turzii şi se va mai construi o stradă
să fie numită Ioan Vasinca, care dumnealui mi-a dat diploma asta. I-o dau domnului consilier să citească ce scrie.
Domnul Filip Remus- citiţi-o că este a dumneavoastră.
Domnul Başca- nu mă crede pe mine dacă citesc eu.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- am luat la cunoştinţă
Domnul primar Radu Hanga- la un singur lucru vreau să vă dau informaţii, pentru că subiectul
interesează: câinii comunitari.
Vreau să spun că în Câmpia Turzii s-au prins 345 de câini vagabonzi. Au fost duşi la Turda la centrul de
ecarisaj şi au fost trataţi conform legii. Vreau să vă spun că în primele luni ale anului trecut, până în iulie- augustseptembrie s-au prins cam 36 de câini pe lună, în următoarele 6 luni s-au prins 15-16 câini pe lună. A scăzut
ritmul prinderii pentru că mulţi dintre ei sunt cu crotal, au fost deparazitaţi şi legea, sub sancţiunea puşcăriei, nu-ţi
permite să-i eutanasiezi. Acuma este o mare discuţie privind eutanasierea câinilor vagabonzi şi aţi văzut că
populaţia este împărţită, Eu vreau să vă spun că doctorul Irimieş de la noi, care are ca sarcină de serviciu să
eutanasieze câinii, a fost luat la bătaie între blocurile la care matale spui că nu se poate trăi. Când s-a dus omul să
prindă animalele, au sărit oamenii cu parul la el, domnule ce ai cu ei? Odată, noi ca neam trebuie să ne lămurim
dacă vrem câini pe stradă sau nu vrem.
Dacă atunci când omul plătit să adune câinii, cu metode civilizate, îl adoarme, îl ia şi îl pune în maşină,
dacă la ăla atunci sar oamenii cu parul, nu prea mai avem ce discuta. Deci, noi avem o activitate organizată,
aşteptăm să vedem ce prevede legea, vom avea şi avem nişte discuţii pentru instalarea de microcipuri ca să fie
identificaţi, să se ştie fiecare câine unde este şi în discuţia cu partenerii respectivi care sunt de prin Germania de la
o asociaţie, le-am spus clar că acceptăm orice discuţie, orice tratative, pe baza unui singur principiu: nici un câine
pe stradă. Vrei să ai câine, ţine-l acasă. Eu am avut câini când eram copil şi eu ştiam că dacă îmi iese pe stradă vin
şi-l duc .Restul, cădelniţa asta cu câinii castraţi care nu-s răi şi nu muşcă, asta este o poveste de adormit copii.
În domeniul ăsta se învârt bani mulţi. Pe de o parte se cheltuie bani mulţi aiurea, pe de altă parte, când
merge omul să prindă câinii sar babele cu parul la el. Trebuie să ne fixăm şi noi o atitudine cu existenţa animalelor
necontrolate pe străzi. Deci, noi am prins trei sute şi ceva de câini. În continuare avem o activitate organizată,
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problema este că noi nu putem rezolva problema asta în Câmpia Turzii că vin animale de la Luna, de la Turda.
Tocmai am primit o informaţie că au venit animalele în dubă şi acolo la Solaris au deschis uşile şi o haită de câiini
au sărit din ea.
Deci noi, în cadrul legal actual în care legea interzice uciderea animalului, noi nu avem altă treabă decât
să ne luptăm cu ei prin mijloace legale, îi prindem, îi trimitem la ecarisaj, ni-i dă înapoi, iară îi trimitem. Eu
personal sunt adeptul eutanasierii şi sunt total împotriva animalului nesupravegheat pe stradă. Eu plec de la idea
că omul e mai important decât câinele.
Citeam un articol în ziar, în SUA e prins animalul pe stradă, are la gât o cureluşă cu un număr de telefon,
îl duce la ecarişaj, telefonează la proprietar, domnule ţi-am găsit câinele pe stradă, ai la dispoziţie o săptămână să
vii să-l ridici. Te-ai dus, l-ai ridicat, ţi l-ai dus înapio acasă, nu ştiu dacă plăteşti vreo amendă sau ba, dacă nu l-ai
ridicat după o săptămână îi face injecţia şi s-a terminat. Singura diferenţă între statele din SUA este că unii îţi dau
o săptămână, alţii două, alţii trei, dar exită o limită de timp după care nu mai contează că ai fost în concediu,
că...n-ai ridicat animalul la termen, l-a eutanasiat şi gata.
Vreau să vă spun că este o ruşine, că eu am umblat destul de mult prin străinătate, domnule în România
vezi tot timpul pe drumuri câini cu maţele scoase, cum treci de la frontiera ungară încolo nu mai vezi. Numai la
noi este problema asta, şi numai la noi vine o... să nu zic altfel, o doamnă Brigite Bardou care ne tot dă sfaturi, dar
nu dă bani. Şi dintre fariseii care sunt în localitate, toţi, inclusiv dintre cei care au sărit cu parul la doctorul
Irimieş, nu iau un câine de care să răspundă. Când se întâmplă un accident şi moare un copil, toată lumea se
întoarce cu spatele de parcă nu a fost acolo. Deci, este problemă de o atitudine civică pe care noi ca neam trebuie
să ne-o rezolvăm. Până atunci, noi cu instrumentele legale pe care le avem, fenomenul în Câmpia Turzii este
destul de controlat, nu este chiar aşa.. Du-te la Turda şi vezi de-a lungul Arieşului ce haite de câini bântuie pe
acolo.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- vreau să informez consiliul local că săptămâna trecută domnul
primar a avut o întâlnire cu două asociaţii din Germania. Gândim un proiect care va duce Câmpia Turzii la un
program pilot în România, un proiect cu care vom veni în faţa dumneavoastră la şedinţa de consiliu local din luna
octombrie cu un proiect de hotărâre prin care vom obliga toţi deţinătorii de câini din municipiu, să-i cipuiască şi
să-i înserieze. Este vorba de un cip care se introduce undeva sub piele şi nu poate fi distrus. Ei ne vor da cip-urile,
ne vor da atât scanere la distanţă cât şi scanere pentru fiecare medic veterinar din municipiu. Fiecare câine va fi
înregistrat, va fi înseriat în baza lor electronică de date, şi aşa cum a spus domnul primar, în momentul în care îl
găsim pe stradă, cu scanerul de la distanţă ştim exact al cui este, are termen 24 de ore să-l ridice, în caz contrar, se
vor aplica prevederile legii, care sperăm până în octombrie să fie promulgată de preşedinte, adică va fi eutanasiat.
Domnul Başca- vă rog respectuos numai două minute, că mi-a venit o idee şi domnul primar să ştiţi că
ne-a dat un răspuns corect, este un domn şi vreau să mai intervin cu o bucăţică mică.
Domnule primar, ştiţi ce propun ca să nu mai fie atâţia câini în Câmpia Turzii? La intrare în Viişoara şi la
ieşire din Luna, ar trebui un punct de control la maşini, la căruţe şi aşa mai departe.
Domnul Crişan Mircea- ieri am participat la Turda la o manifestare de suflet şi sfinţire unde Câmpia
Turzii a fost reprezentată de 2 cetăţeni, Turda de 13, din care 2 poliţişti şi stareţa mănăstirii. Splendidă
manifestare. Primarul comunei Aninoasa a instituit pelerinajul ,, Flacăra unirii,, a marelui domn Mihai, plecând
din locurile de naştere, au făcut un pelerinaj şi un spectacol extraordinar.
Am vrut să vă informez că m-am simţit cumva, că ei erau 14-15 , noi şi noi 15, deci 1 la 1, acea caravană
cu nemuritorii, a fost un spectacol extraordinar. Mă bucur că a fost presa acolo. De fapt de la presă am aflat eu de
acea manifestare.
Ce am vrut să spun cu asta?.Suntem în anul istoriei locale în Câmpia Turzii. Am lipsit de la acest
eveniment, nu e un capăt de lume, dar încă din anul istoriei locale mai avem ceva timp. Poate ar trebui să-l
revigorăm.
Domnule preşedinte, dacă vă aduceţi aminte, la şedinţa de data trecută a fost vorba despre ceea ce domnul
Bene a învinuit Societatea Culturală Câmpia Turzii 775 cu privire la ilegalitatea .....
Domnul Bene Andrei –nu, nu. Eu nu pot accepta aşa ceva. În momentul în care dumneavoastră nu vă
puteţi controla cuvintele şi aţi afirmat dumneavoastră exact acel lucru, eu v-am atenţionat că faceţi o afirmaţie
greşită şi nu este adevărat ceea ce aţi afirmat dumneavoastră. Eu v-am oprit să faceţi afirmaţii gratuite. Nu îmi
atribuiţi mie cuvintele dumneavoastră, vă rog. V-am mai rugat şi data trecută.
Domnul Gal Samoilă- domnule Crişan, domnul Deak a spus să cereţi caseta să vedeţi şi după aia să
veniţi
Domnul Crişan Mircea- domnule preşedinte, eu vorbesc cu dumneavoastră, în calitatea dumneavoastră
de a da sau a nu da cuvântul. Dacă domnul consilier îşi permite să intre peste mine să demonstreze câtă putere are
în acest consiliu peste dumneavoastră, eu nu am nimica împotrivă. Trebuie să vă spun şi de fapt asta voiam să vă
spun, că am făcut către domnul primar o cerere prin care am rugat prin audit, să verifice ilegalităţile, încă odată
repet, şi apoi putem când doriţi dumneavoastră să aducem caseta şi tot ce ne poate prezenta domnul Şandru şi
atunci vedem dacă ilegalitate a spus sau altceva a spus. Asta ca să vorbim de minciună, sigur că sunt înfocat şi eu.
Am vrut doar să vă informez. I-am făcut o cerere domnului primar, să se verifice. Eu ştiu că a fost Curtea de
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Conturi şi nu au constatat în această direcţie, dar dacă ăia au scăpat şi există ilegalităţi, să le scoată auditul
primăriei, pentru ca să răspundă cei care au făcut ilegalităţi.
Domnul Gal Samoilă – dacă erau ilegalităţi, erau trecute acolo.
Domnul Crişan Mircea- aia zic şi eu.
Domnul primar Radu Hanga – am dat cererea dumneavoastră cu rezoluţie la audit, auditorul nostru va
merge şi va verifica actele.
Domnul Crişan Mircea – domnilor consilieri, Curtea de Apel a dat o decizie definitivă şi irevocabilă cu
privire la hotărârea de consiliu legată de canal. Nu voi spune nimic altceva în plus decât dacă nu aţi ştiut, măcar
cineva din dumneavoastră reprezentant la recurs ar fi fost normal, dacă s-a făcut recursul de Compania de Apă şi
aţi susţinut Compania de Apă, să fiţi acolo unde, s-a decis că hotărârea respectivă este ilegală şi este definitivă şi
ca atare, eu mă întreb dacă dumneavoastră nu vă gândiţi atunci dacă tribunalul a respins, se ştia că încă o dată
când eu am dat s-a respins, se vrea ca neaparat se vrea să nu se respecte legea, pentru că, nu vă supăraţi
dumneavoastră asta aţi făcut. Se putea retrage, după hotărârea tribunalului căci se ştia, nu se mai plăteau 2000 lei
cheltuieli de judecată şi nici avocatul care trebuie să vă spun nici nu s-a prezentat la recurs. Avocatul Companiei
de Apă, la chemare, la strigare nu s-a prezentat să-şi susţină recursul care s-a făcut împreună cu dumneavoastră.
Domnilor, nu vreau să fac, că nici acesta nu va fi un capăt de ţară, este aşa de greu dacă cineva vă
atenţionează? Aici au fost meseriaşi, sunt avocaţi, jurişti, care atunci la timpul potrivit s-au pronunţat, dar dacă
strada pe care domnul Başca vrea să o atribuie domnului Ioan Vasinca, v-aş ruga să o puneţi în referendum la
lume dacă vrea, pentru că ştim bine că în perioada când dânsul îl avea pe domnul fost director general care ne-a
făcut aici o panoramă cu privire la legalitatea acelei hotărâri pe care trebuia să o daţi dumneavoastră.
Nu vă supăraţi că vă spun acest lucru. Eu mă uit la dumneavoastră ca şi la aleşii noştrii. Inclusiv la
domnul Bene, chiar dacă, şi dumneavoastră oricare mă puteţi contra, doar să ne contrăm civilizat şi în litera şi
spiritul legii. Domnilor, vă mulţumesc. Mă voi strădui să nu mai vin în faţa dumneavoastră. Am să scriu. Avem o
publicaţie locală Câmpia Expres, am să scriu. Văd că domnul Haiduc lipseşte. În publicaţia locală i-am cerut drept
la replică, să-mi replice, să mi se spună unde am greşit. N-am să las domnule preşedinte de şedinţă nerezolvată
problema aia cu ilegalităţile pentru că să ştiţi, ilegalitatea nu poate dăinui împreună cu un consiliu local. Vă
mulţumesc şi mă scuzaţi.
Domnul primar Radu Hanga- pentru discuţia privitoare la canalizare, toată lumea cumpără apă
prospătă care are un preţ. Nu toată lumea aruncă apa cumpărată la canal. Uni udă grădina. Tratarea apei uzate
este şi aia o operaţiune cu un preţ. Problema era cât la sută din apă se întoarce la canal şi va fi tratată la canal şi
cât la sută nu. Prin studiul respectiv s-a spus 100% din apa cumpărată se întoarce la canal, ceea ce nu-i adevărat, şi
din cauza asta s-a pierdut procesul în instanţă. Acuma, există o singură soluţie după părerea mea la tot litigiul ăsta,
în sensul că, şi o să vorbesc cu directorul de la regie, cu domnul Matei, să facă un studiu de impact asupra
influenţei pe care o are reducerea cantităţii de apă care se duce la canal asupra plătitorului şi asupra tarifului. Apa
curată toată lumea o cumpără şi are un preţ şi numai 90% se duce la canal, ar însemna că tariful pentru apă o să fie
corespunzător mai mare. Eu personal nu cred că impactul e foarte mare dat fiind că în grădină oamenii udă vreo
două luni pe an până cresc plantele în grădină, restul de 10 luni pe an nu udă, deci practic 10% pe an e perioada
în care se utulizează apă la udatul grădinii. Dacă 10% din apă nu se duce la canal şi asta-i încă 10% din perioada
anului, ar însemna un impact de 10% din 10%, un 1%. Deci, problema este real pusă, dar impactul asupra
buzunarului omului este nesemnificativ: este vorbă multă pentru puţin, părerea mea. O să încerc să vorbesc cu
directorul de la Compania de Apă să vedem cum putem să punem nişte documente pe masă care să lămurească
subiectul în termeni cantitativi. Asta e părerea mea.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- deci, domnu' Crişan, sentiţa definitivă şi irevocabilă a fost cea dată
deTribunal nu cea dată de Curte. Sentiţa dată de Curte este cu totul alceva, a fost un recurs peste termen, ştiţi
foarte bine, v-am spus de la început, ăsta se va câştiga, de asta probabil nu şi-au trimis nici avocatul. În ceea ce
priveşte prezenţa unora sau altora dintre părţi acolo, fiecare îşi face apărarea cum doreşte într-o cauză, domnii
avocaţi pot să confirme. Nu s-au prezentat, avantaj noi, de-aia Compania de Apă o să-mi plătească mie 2000 lei
cheltuieli de judecată, pentru că eu mi-am angajat avocat. Dar, fiecare parte îşi face apărarea cum vrea.
În ceea ce priveşte acel studiu, vreau să vă spun, şi am declarat-o şi în conferinţa de presă, Compania de
Apă se află în ilegalitate din 2010, de când dumneavoastră aţi câştigat acea sntinţă la Curtea de Apel. Cum o să
scoată basmaua şi cum o să justifice diferenţa de preţ, este exact problema lor nu este problema noastră.
Domnul Deak Zoltan- vă mulţumesc pentru cuvântul acordat. Nu vreau să mă abonez la luarea
cuvântului aicea, însă am vreo două- trei probleme.
Cu ani în urmă în Şarât s-a inundat din cauza apei care nu s-a scurs. Atuncea s-a hotărât să se desfunde
canalele care erau făcute cu zeci şi zeci de ani în urmă şi s-a făcut lucrarea. Canalul s-a lărgit cu 3 metrii, însă
pământul s-a depus lângă canal pe pământul arabil, de la 12 la 14 metri lărgime. Am dat o hârtie la Primăria
Câmpia Turzii primăvara, la care am primit un răspuns pe data de 12 octombrie tot anul trecut, adică în anul 2012,
unde am fost anunţaţi că din lipsă de utilaje şi aşa mai departe, lucrarea se va face în anul 2013.ca să se niveleze
acel morman de pământ, ca să putem lucra că acolo noi avem circa 200 de proprietari. Vă aduc aminte, că
răspunsul îl avem în dosar noi, vă aduc aminte că suntem în 2013 spre sfârşit. Aşa-i, poate şi în sertarul
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dumneavoastră într-un dosar care poate se uită. S-au cheltuit mulţi bani. Nouă ni se scade din suprafaţă. Până anul
trecut am dat oamenilor care au acolo teren, am dat cereale. Anul acesta, adică anul trecut le-am scăzut din
suprafaţă. Oamenii sunt nemulţumiţi şi întradevăr au dreptate. Acolo şi pentru turdeni s-a făcut canalizare în
spatele serelor, care cred că trebuia să plătească primăria din Turda pentru că terenul le aparţine lor.
La 110 am mai spus şi vă spun că, cu ani în urmă când se făcea acolo o construcţie veneam aici la
primărie, dădeam o hârtie, vedeau cei competenţi se uitau, nu mă folosec de nume că nu are rost, lasă-i dracului că
dacă fac ei aicea ceva ilegal cum fac, nu ne mai bâzîie pe noi cu locuinţe şi cu una alta. Am ajuns acolo, unde din
suprafaţa de teren, ilegal s-a construit pe terenul lui Tulburean, Fabian, al unui domn Bircea Gheorghe care este
decedat şi are fată în Anglia care nu cedează nicicum şi încă o persoană care la repezeală nu-mi vine în minte
exact numele omunului. S-a construit pe terenul lui. Omul are titlul de proprietate. Am dat hârtie la primărie şi
am primit şi răspuns ca oamenii să facă demersuri prin judecătorie, ca judecătoria să îi oblige pe cetăţenii ăştia
care au făcut acolo minunea asta, grajdurile şi grădinile şi nu ştiu ce au mai făcut, să se retragă.
Dumneavoastră ştiţi cum e cu judecătoria, un cuvânt, un delegat din partea primăriei, domnule, oamenii
sunt de acord cu următorul lucru, suntem de acord să se retragă, normal dacă ne înţelegem, nu trebuie să ne
plătească nimic, numai să se retragă de pe terenul nostru. La judecătorie ajungi, avocaţi, termene şi aşa mai
departe, durează 5-6 ani. Până la urmă omul pierde de bună seamă, câştigă proprietarul, dar ce faci cu ei? De unde
recuperezi cheltuielile judecătoreşti şi cheltuielile avocaţilor? Avocaţii au interesul să se prelungească procesul nu
să se termine într-o zi că trebuie să-şi înveţe şi ei copii, să-i mai poarte pe la şcoli şi în stânga-dreapta. Eu vorbesc
aşa clar ca bună ziua. Vă rugăm dacă puteţi să vină competent din partea primăriei domnul Rotaru sau cine e
poliţist de nu ştiu cum i se zice şi în prezenţa dumisale să i se spună omului : măi omule eşti ilegal aici, aţi făcut
ilegal aici, retrageţi-vă că nu are cu voi nimeni nimic. Şi, s-ar merge simplu zic eu, dacă faceţi acest bine, nu
pentru mine, eu nu am teren acolo, pentru cetăţeni din Câmpia Turzii, pentru locuitorii de aicea domnule.
Se zice că noi de-aia suntem puşi acolo ca să apărăm pământul lor. Îl apărăm domnule, dar cum? Ne
batem cu ei sau ce facem? Nu putem că doară ştiţi dumneavoastră cum îs oamnenii. Acolo sus la ICAR, au făcut
domnule pe terenul doamnei Popescu de aici de lângă primărie, stă lângă Hada, cineva acolo coteţe, mama
dracului, noaptea sfarmă la porumb, cară la oraş şi treburi din astea. Paznicul dacă îl ia la mână, cine eşti tu şi îi
zice două-trei cuvinte şi mă rog. Asta, rezolvăm noi problema că îi arăm până în uşă. Are locuinţă la Lut primită,
dar calul, căruţa, porcul e acolo în tabla de porumb. Vă rog cât puteţi să ne ajutaţi în ceea ce v-a spus acuma
ultima dată cu ajutorul acesta la 110.
O treabă personală care poate nici nu ar trebui să zic aicea. Domnul Deak, cu ani în urmă a venit la mine
că are 50 de miei şi să-l las să stea acolo pe terenul meu că aveam 3 hectare de la Lut în sus. Domnule, nu l-am
cunoscut, l-am îngăduit. Până la urmă, betonul a fost făcut acolo, dă-mi măi omule voie să fac acolo pe betonul
ăsta o colibă, oareceva unde să steie îngrijitorul de porcărie, de animale. O făcut. Îi prezent, puteţi să-l întrebaţi
dacă mi-a plătit ceva. Până anul trecut, mi-a plătit, cum să spun, impozitul. Nu am avut pretenţii, că nu am fost ăla
lacom şi aşa mai departe, dar, acuma m-am trezit cu nişte construcţii pe acolo de te doare capul domnule.
Domnul Deak Francisc – domnu' Deak, nu mai îs, îs gata. Îs dărâmate, stai liniştit. Şi pe lângă impozit,
anii ăialalţi aţi mai dus şi miei şi caş aşa că, ştiţi că vă aduceam miei acasă.
Domnul Deak Zoltan- mie miel? Toate îs bune ce le ziceţi, dar aţi cotrobăit acolo domnule tot terenul
ăla, că l-am luat de la ăla, că l-am cumpărat de la ăla, de la ăla, Arieşul a ajuns acuma sub deal, ne duce şi terenul
tot. Pe blocul fizic, terenul e trecut nefolositor. Aşa e trecut acolo, scurt şi apăsat. Trei hectare am pe titlul de
proprietate. Am fost la dânsul, scoate domnule marfa aicea, du-o domnule du-o, dar construieşte în stil barbar
acolo. Păi, nu vă supăraţi.
Domnul primar Radu Hanga- vreau să o întreb pe Mirela Iurian, cum a rămas cu canalul de pe Şarât,
că noi am avut discuţii pe tema asta.
Doamna Mirela Iurean- noi am trimis notificarea acea dar nu am primit răspuns, sau eu nu ştiu să fi
primit.
Domnul primar Radu Hanga – şi?
Doamna Mirela Iurean – din câte înţeleg domnul Deak se referă la tot pământul care s-a scos când au
fost inundaţiile.
Domnul primar Radu Hanga- contractul cu executantul prevedea şi nivelarea terenului sau nu?
Doamna Mirela Iurean- era un singur articol care era de decolmatare.
Domnul primar Radu Hanga- deci, când s-a făcut contractul domnule Deak, prin care executantul a
executat şanţul, nu era prevăzut în contractul respectiv ca ăla să şi întindă şi să niveleze terenul. Eu am zis,
domnule luăm contractul şi îl pun pe om în întârziere pentru neexecutarea lucrării aşa cum a fost contractată. I-am
trimis o notificare celui care a executat lucrarea, că a făcut-o pe bani, nu se lucrează fără bani, ca să aflu de fapt
că contractul nu prevedea decât să scoată pământul şi să-l pună lângă. Până acuma asta am făcut, nu am reuşit şi
de ce nu am reuşit, pe de o parte recunosc cinstit că puteam să mă ocup mai mult de problema asta, pe de altă
parte costă o groază de bani să ne apucăm să nivelăm acolo terenul ăla. Zilele, nu-s trecute, anul nu-i trecut să
văd cum pot să găsesc de undeva bani ca să pot să acopăr suma care trebuie pentru nivelarea terenului, fiind o
grămadă de bani acolo şi un contract fâcut neglijent. Dacă atunci când s-a contractat lucrarea i se spunea omului
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faci şanţul şi nivelezi terenul, nu faci pe terenurile oamenilor, aveam un instrument să-l constrâng pe ăla să facă
lucrarea complet şi pe banii lui. Nu s-a făcut, să văd altă soluţie.
Domnul Deak Zoltan –nici pe noi nu ne-a întrebat nimeni domnule. Ne-am trezit numai că se lucrează,
se lucrează. Păi trebuia să tăcem şi noi din gură că dacă nu, veneau şi ne castrau că oprim lucrarea şi Şarâtul e
inundat.
Domnul primar Radu Hanga- încerc să găsesc o soluţie să executăm lucrarea pe banii celui care a
executat lucrarea în modul barbar în care a făcut-o.
În ceea ce priveşte situaţia de la 110, acolo sunt construcţii pe terenul altuia. Vreau să vă spun că legea
prevede că, construcţiile se fac cu autorizaţie de construcţie. Dacă nu ai autorizaţie de construcţie, legea prevede
că pot să-ţi dau amendă, inclusiv să demolez consrucţia în interval de doi ani de la executarea construcţiei. După
doi ani, dacă nu ai luat măsuri, dreptul tău s-a prescris. Idea şi propunerea dumitale să meargă Rotaru şi cineva
acolo, este în regulă şi o să mergem acolo şi discutăm cu oamenii. Dumneavoastră aţi propus ca ei să se retragă
de acolo, mai trebuie să mai vrea şi ei. Şi dacă ăia nu vor, eu nu ştiu ce facem că nu putem să intrăm cu parul
peste ei. Dreptul nostru de acţiune cred că este prescris. De când sunt construcţiile alea?
Domnul Deak Zoltan- de câţiva ani acuma. Am zis atunci, dar v-am zis adineauri că nu mă folosesc de
nume că nu are niciun rost Am fost dar mi s-a spus ,, lasă-i dracului că nu ştiu ce şi nu ştiu cum, domnule, că
până când lucrează ei acolo şi fac ce fac, nu ne bâzie pe noi la cap pentru locuinţe,, Asta-i situaţia. Astea-s
vorbele.
Şi altceva, acuma, cum treci bariera din Şarât spre asociaţie, domnule, imediat e mai înaltă grămada de
moloz ce se cară acolo noaptea, ziua, Dumnerzeu ştie, decât calea ferată. Aşa grămezi de moloz e pus pe marginea
drumului.
Domnul primar Radu Hanga- noi ne cunoaştem de mult şi încercăm să mai rezolvăm din probleme.
Domnul Ghemeş Sabin- dau citire procesului – verbal întocmit de comisia de validare cu ocazia
numărării voturilor pentru desemnarea unui membru în AGA la Domeniul Public .
După numărătoarea voturilor, comisia a constatat că doamna Ciurtin Angelica Ana a fost votată cu 16
voturi pentru, astfel că s-a adoptat HCL nr. 121 din 19 septembrie 2013.
Domnul viceprimar Lojigan Dorin- aş vrea să informez consiliul local că prin contribuţia financiară a
Guvernului SUA, în ultimele două luni s-au renovat 2 şcoli, respectiv Şcoala Mihai Viteazul şi Şcoala Pavel Dan
locaţia de pe Şarât, s-au schimbat toate geamurile termopan şi uşile interioare termopan. De asemenea, s-a
reabilitat şi Policlinica de pe strada Vasile Goldiş, iar mâine la ora 11,00 după cum ştiţi, va avea loc inaugurarea
în prezenţa oficialităţilor din Câmpia Turzii, a celor de la Baza aeriană 771 Câmpia Turzii şi din partea
Guvernului SUA. Acei dintre dumneavoastră care doriţi să participaţi, sunteţi invitaţi mâine la ora 11,00.
Domnul Rece Iuliam- unde va avea loc?
Domnul viceprimar Lojigan Dorin – la Policlinica Goldiş.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
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