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Nr. Ad.932 din 19.12.2013
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 19 decembrie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 932 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 13 decembrie 2013.
La şedinţă participă 18 consilieri locali, lipsă fiind domnul Haiduc Cristian.
Domnul Tot Vasile-Simion este preşedinte de şedinţă.
Domnul Tot Vasile- Simion - rugămintea mea este să ne spună secretariatul dacă s-au
înregistrat la secretariatul consiliului local, întrebări, interpelări, petiţii scrise. Nu avem, mulţumesc.
Supus votului, procesul verbal al şedinţei ordinare din 28 noiembrie 2013, a fost aprobat
cu unanimitate de voturi, fără obiecţiuni.
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi şi propune suplimentarea acesteia cu două
puncte, respectiv:
1 Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a două piese de artilerie
(tunuri antitanc cal. 76 mm, md.1942) proprietate privată a Statului Român, din administrarea
Ministerului Apărării Naţionale.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului SC Compania de Salubritate
Campia Turzii S.A.
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Informare privind situaţia Spitalului Municipal Câmpia Turzii.
2. Proiect de hotărâre
anularea
creanţelor
fiscale existente în sold la 31
decembrie 2013 mai mici de 40 lei, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asociere în vederea administrării
eficiente şi punerii în valoare a rezervaţiilor naturale Cheile Turzii şi Cheile Turenilor.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2014.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării obiectivului ce urmează a fi amplasat pe
terenul concesionat către S.C. Ivami S.R.L., din bloc de locuinţe în parcare (str.1 Dec.1918, nr. 3-5).
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu ce
aparţine domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, în vederea înfiinţării unei secţii de
producţie pentru confecţionarea articolelor de lenjerie de corp.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu
aparţinând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii, în scopul înfiinţării unui cabinet medical
cu specialitatea nutriţie şi dietetică.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pe o periodă de 49 de ani,
a imobilului situat în Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 145, fostul Internat Şcolar nr.
1, în favoarea Parohiei Câmpia Turzii II.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafaţă de
21,50 mp, către doamna Mureşan Mariana, în vederea extinderii imobilului proprietate personală
situat în Câmpia Turzii, str. Parcului, nr. 1, bl. 1, ap. 3, parter, prin edificarea unei căi de acces.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere.
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri
destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind achiziţia prin licitaţie
publică a unui teren în suprafaţă minimă de 1,8341 ha, situat în imedeata vecinătate a terenului
înscris în CF nr. 52985 Câmpia Turzii, în suprafaţă de 43559 mp, proprietatea publică a
Municipiului Câmpia Turzii , în vederea realizării obiectivului ,, Închidere şi ecologizare depozit de
deşeuri urban neconform Câmpia Turzii”.
13.. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a două piese de artilerie
(tunuri antitanc cal. 76 mm, md.1942) proprietate privată a Statului Român, din administrarea
Ministerului Apărării Naţionale.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului SC Compania de Salubritate
Campia Turzii S.A.
15. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Informare privind situaţia Spitalului Municipal Câmpia Turzii.
Domnul Tot Vasile-Siminon- consiliul local a luat act despre această informare.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - e aici doamna director economic. Aş dori ca dânsa
să ne precizeze, să ne explice mai clar. La şedinţa precedentă ne-au spus că arieratele au fost
plătite.
Doamna director Bândean Melania - în luna respectivă.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - şi au apărut altele după aia?
Doamna director Bândean Melania - au apărut altele.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - deci dumneavoastră aveţi un deficit de resurse la ora
asta. Plătiţi în luna asta arieratele dar, rămân altele de plată şi sunteţi în aceaşi situaţie?
Doamna director Bândean Melania - da
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - eu am rămas cu impresia, sau toţi am rămas cu
impresia, că ni s-a spus triumfal că problema este rezolvată, deci este un fals subiect. Care este
situaţia spitalului la ora asta?
Doamna director Bândean Melania - arieratele de la 30 noiembrie, le-am achitat integral
marţi, în data de 17.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - care erau arierate deja, între timp au apărut altele
aşa-i? Deci dumneavoastră aveţi un deficit de resurse ca să vă acoperiţi obligaţiile. Care este
deficitul de resurse şi de unde îl acoperiţi?
Doamna director Bândean Melania - deficitul este de 105 mii lei şi îl vom acoperi din
resurse proprii şi din contractele pe care le vom încheia cu Casa de Asigurări anul viitor, în funcţie
de serviciile pe care le vom efectua în anul viitor şi de tarife.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - pe ce vă bazaţi?
Doamna director Bândean Melania - pe serviciile care le efectuăm. In informarea am
trecut că arieratele la sfârşitul lunii decembrie o să fie de 105 697. Ieri am luat legătura cu Casa de
Asigurări, ne-a anunţat suma care ne finanţează în luna decembrie, aceasta fiind de 402 mii.
Achităm salariile şi din diferenţa care rămâne după achitarea salariilor plătin 62987 lei.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - cu cât rămâneţi la sfârşitul lui decembrie neplătit,
arierate?
Doamna director Bândean Melania - 105967.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - deci dumneavoastră aveţi ...ca să fiţi în regulă, v-ar
mai trebui o sută şi ceva de mii de lei.de unde vor veni banii ăştia?
Doamna director Bândean Melania - nu au de unde.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - ce măsuri aţi luat dumneavoastră ca să vă reduceţi
cheltuielile?
Doamna director Bândean Melania - nu putem să luăm măsuri drastice.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - nu a cerut nimeni să luaţi măsuri drastice. Am zis
măsuri ca să vă reduceţi cheltuielile, pentru că dumneavoastră aveţi un deficit de o sută şi ceva de
mii lei. Ca să fiţi cu plăţile în termen, vă trebuie 105 mii lei la sfârşitul lunii.
Doamna director, eu cu părere de rău vreau să vă spun că situaţia devine periculoasă. Nu
vă mai spun mai mult, poate ne ajută domnul Bretoiu care este în consiliul de administraţie,
doamna director economic.
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Domnul Tot Vasile- Simion - ne puteţi răspunde de ce nu a venit domnul director la
această şedinţă, mai ales că ştim cu toţii că mandatul acestuia expiră la data de 28 decembrie 2013?
Doamna director Bândean Melania - este plecat la Prefectura Cluj pentru
o
videoconferionţă cu Ministrul Sănătăţii.
Domnul primar Radu-Ioan HANGA - am văzut şi eu documentul prin care domnul director
este chemat la Prefectura Cluj şi de aceea am solicitat să fie prezentă aici doamna director. Din
informarea pe care spitalul a prezentat-o consiliului local luna trecută am tras concluzia că
problemele sunt rezolvate, dar acum constatăm că lucrurile nu stau aşa. Noi v-am făcut câteva
sugestii pe care dumneavoastră nu le-aţi băgat în seamă. Se pare că ştiţi mai bine decât noi ce
aveţi de făcut.
2. Proiect de hotărâre
anularea
creanţelor fiscale existente în sold la 31
decembrie 2013 mai mici de 40 lei, la nivelul Municipiului Câmpia Turzii
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru,adoptându-se astfel HCL nr. 157 din 19 decembrie 2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui contract de asociere în vederea
administrării eficiente şi punerii în valoare a rezervaţiilor naturale Cheile Turzii şi Cheile
Turenilor.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul viceprimar Lojigan Nicolae-Dorin - vă rog să faceţi corecturile necesare în
contractul de asociere să fie înscrisă denumirea corectă a Companiei de Apă Arieş SA. Nu ştiu
dacă este imperios necesar să desemnăm acum reprezentantul consiliului local.
Domnul secretar Mircea Gligan - nu este necesar să desemnăm acum. În momentul în
care se va constitui asociaţia, se va desemna această persoană.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru,adoptându-se astfel HCL nr. 158 din 19 decembrie 2013.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2014.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
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Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 159 din 19 decembrie 2013.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării obiectivului ce urmează a fi
amplasat pe terenul concesionat către S.C. Ivami S.R.L., din bloc de locuinţe în parcare (str.1
Dec.1918, nr. 3-5).
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Ghemeş Sabin - contractul de concesiune care s-a transformat după aceea în
contract de vânzare–cumpărare a fost făcut în baza art.15 din Legea nr.50/1991, pentru extinderea
construcţiilor la cerea proprietarului sau cu acordul acestuia. Nu mi se pare normal să schimbăm
destinaţia dacă în contract a fost scris aşa. Nu cred că este bine făcut proiectul de hotărâre. Nu
sunt împotrivă să ajutăm pe cineva care a investit în Câmpia Turzii, dar repet nu cred că este bine
făcut proiectul de hotărâre, trebuie găsită o altă modalitate.
Domnul Tot Vasile-Simion - îmi permit să vă răspund, pentru că sunt iniţiator al acestui
proiect. Aşa cum am propus, se aprobă schimbarea obiectivului ce urmează a fi amplasat pe
terenul concesionat. Concesiunea rămâne în continuare. Concedentul a achitat integral sumă,
redevenţa de 73 euro/mp
Domnul Ghemeş Sabin - iniţial a fost alceva.
Domnul Tot Vasile-Simion - bloc de locuinţe.
Domnul Ghemeş Sabin - fiind achitat integral, găsiţi altceva.
Domnul Tot Vasile-Simion - Vreţi să-i transformăm contractul de concesiune în contract de
vânzare?
Domnul secretar Mircea Gligan - contractul de concesiune rămâne în continuare.
Contractul este pe 49 de ani.
Domnul Ghemeş Sabin - Nu m-aţi înţeles domnule secretar. Dumneavoastră aţi încheiat
contractul de concesiune conform art.15 lit.e) pentru extinderea construcţiilor la cerea proprietarului
sau cu acordul acestuia. Vă citez din lege. No, cum altfel o putem schimba?
Domnul secretar Mircea Gligan - contractul, v-am spus, a rămas contract de concesionare,
în Noul Cod Civil a apărut sintagma de impreviziune în cadrul contractelor.
Domnul Ghemeş Sabin - unde este referatul de specialitate întocmit în baza Legii
nr.215/20001? Trebuia să fie scris. A apărut Noul Cod Civil, nu ne apucăm să dăm cu presupusul
aicea sau ce ziceţi dumeavoastră.
Domnul secretar Mircea Gligan - în nota de fundamentare aveţi trecut.
Domnul Filip Remus - domnule secretar, haideţi să nu vorbim prosti. În art. 44 din Legea
215/2001 scrie că nu se poate înscrie pe ordinea de zi un proiect de hotărâre dacă nu este însoţit
de raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului. La toate
proiectele de hotărâri am văzut acest raport. Aici nu l-am văzut..Domnul secretar zicea că nota de
fundamentare ţine locul raportul compartimentului de specialitate. Sunteţi sigur domnule secretar?
Vă rog să consemnaţi acest lucru în procesul verbal. Dacă domnul secretar aşa zice.
Haideţi să o facem să fie legală. Noi nu suntem împotrivă, nu suntem atât de scurţi la minte,
dar haideţi să facem un lucru legal, mai ales că iniţiatorii sunt domnul Spatariu şi domnul Tot.
Domnul Spătariu Adrian - domnule secretar, este nevoie de acel referat de specialitate?
Domnul secretar Mircea Gligan - păi acea notă de fundamentare care este făcută datorită
situaţiei care s-a creat la un moment dat în executiv vis-a vis de acest proiect unde avem patru
consilieri iniţiatori. Foarte mulţi vin cu puncte de vedere dar nu semnează şi nu răspund. Dacă cei
care semnează au zis, domnule se poate rezolva, e singura modalitate prin care şi alte municipii au
rezolvat situaţii de acest gen, datorită crizei imobiliare apărute la nivel naţional şi a faptului că
puterea de cumpărare a oamenilor este cea pe care o cunoaşteţi, singura soluţie era asta. A fost
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adoptată şi de municipiul Sibiu, a fost adoptată şi de municipiul Craiova, a fost adoptată şi de
municipiul Bacău. M-am consultat cu mai mulţi colegi din ţară înainte de a găsi această soluţie.
Domnul Filip Remus- domnule secretar, cine semnează această notă de fundamenrtare?
V-aţi uitat?
Domnul secretar Mircea Gligan - consilierii.
Domnul Filip Remus - cum să semneze consilierii? Aici nici măcar nu scrie numele.
Domnul secretar Mircea Gligan - înseamnă cu nu a ajuns la dumneavoastră ce a trebuit.
Nota de fundamentare a fost semnată de către iniţiatori, iar proiectul de hotărâre este contrasemnat
de mine.
Domnul Filip Remus - am înţeles domnule secretar. Şi atunci, raportul care trebuia făcut de
aparatul de specialitate al primarului care este prevăzut clar la art.44 din Legea nr.215/2001? Vă
rog frumos să vă uitaţi. Acuma dumneavoastră cred că ştiţi mai bine decât noi toţi de aici, dar nu
este legal. Noi nu vrem să nu ajutăm, dar nu prea e bine.
Domnul secretar Mircea Gligan - dacă dumneavoastră aşa consideraţi.
Domnul Rece Iulian - propun să retragem acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.
Domnul Ghemeş Sabin - şi eu cred că trebuie să ne gândim mai bine. Vine Curtea de
Conturi sau alcineva să ne întrebe....
Domnul secretar Mircea Gligan - nu ne ia nimeni, că nu-i vorba de un prejudiciu aici. A
achitat integral redevenţa la preţul de vânzare-cumpărare a terenului. Nu-i calculată redevenţă.
Ajunşi în judecată, va trebui să restituim diferenţa dintre redevenţă şi preţul stabilit de 73 de euro
/mp, preţ care nu a mai fost stabilit la nivelul municipiului Câmpia Turzii.
Domnul Filip Remus - domnule secretar, dacă iniţiatorul vrea să retragă de pe ordinea de
zi, nu mi se pare în regulă.
Domnul Tot Vasile- Simion - v-am dat dreptul la cuvânt?
Domnul Filip Remus - pe mine mă certaţi când intervin, dar domnul secretar poate vorbi
peste mine.
Domnul Tot Vasile- Simion - în calitate de iniţiatori ai acestui proiect, retragem acest
proiect de hotărâre de pe ordinea de zi.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui spaţiu
ce aparţine domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii, în vederea înfiinţării unei secţii
de producţie pentru confecţionarea articolelor de lenjerie de corp.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Bretoiu Horaţiu - propun să modificăm titlul proiectul şi proiectul, respectiv
licitaţia să se facă în vederea înfiinţării unei secţii de producţie, ca să nu fim acuzaţi că favorizăm
pe cineva să facă o fabrică de chiloţi.
Domnul primar Radu-Ioan Hanga - nu am nimic împotrivă.
Supus votului, proiectul de hotărâre, cu amendamentul adus în timpul şedinţei, este
aprobat cu unanimitate de voturi pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 160 din 19 decembrie
2013.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui
spaţiu aparţinând domeniului privat al Municipiului Câmpia Turzii, în scopul înfiinţării unui
cabinet medical cu specialitatea nutriţie şi dietetică.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
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D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Lojigan Dorin- Nicolae - nu ştiu dacă nu ar fi bine să se consemneze în caietul
de sarcini posibilitatea rezilierii contractului pentru cauză de utilitate publică.
Domnul primar Radu-Ioan Hanga - cauza de utilitate publică este cu titlu general şi nu
ştiu dacă în celelalte contracte este consemnat acest lucru.
Domnul Lojigan Dorin- Nicolae - există această clauză în celelalte contracte de
concesiune?
Domnul Olah Aurelian - există.
Domnul Lojigan Dorin- Nicolae - în regulă.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 161 din 19 decembrie 2013.
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu titlu gratuit, pe o periodă de 49
de ani, a imobilului situat în Municipiului Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 145, fostul
Internat Şcolar nr. 1, în favoarea Parohiei Câmpia Turzii II.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Tot Vasile-Simion - dintr-o eroare materială s-a înscris în mod greşit în proiectul
de hotărâre nr.145 în loc de 115. Să se facă corectura necesară în hotărâre.
Domnul Gal Samoilă - salut această iniţiativă, dar am două întrebări: se vor primi în acest
centru şi bătrâni din satele învecinate?
Domnul preot Vălean - vom primi bătrâni din toată ţara indiferent de religie sau
naţionalitate.
Domnul Gal Samoilă - se va percepe o taxă?
Domnul preot Vălean - da.
Supus votului, proiectul de hotărâre, cu modificarea adusă în timpul şedinţei, este
aprobat cu unanimitate de voturi pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 162 din 19 decembrie
2013.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în
suprafaţă de 21,50 mp, către doamna Mureşan Mariana, în vederea extinderii imobilului
proprietate personală situat în Câmpia Turzii, str. Parcului, nr. 1, bl. 1, ap. 3, parter, prin
edificarea unei căi de acces.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 163 din 19 decembrie 2013.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de
închiriere.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 164 din 19 decembrie 2013.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru
tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii, pentru anul 2013.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul Lojigan Nicolae-Dorin - comisia socială s-a întrunit şi în data de 16 decembrie
2013 şi a aprobat repartizarea a încâ două locuinţe în blocul ANL de pe strada Gheorghe Bariţiu
nr.38. Vă propun să suplimentăm anexa la acest proiect de hotărâre cu aceste două repartiţii.
Supus votului, proiectul de hotărâre, cu amendamentul adus în timpul şedinţei, este
aprobat cu unanimitate de voturi pentru,adoptându-se astfel HCL nr. 165 din 19 decembrie
2013.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini privind achiziţia prin
licitaţie publică a unui teren în suprafaţă minimă de 1,8341 ha, situat în imedeata vecinătate a
terenului înscris în CF nr. 52985 Câmpia Turzii, în suprafaţă de 43559 mp, proprietatea
publică a Municipiului Câmpia Turzii , în vederea realizării obiectivului ,, Închidere şi
ecologizare depozit de deşeuri urban neconform Câmpia Turzii”.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Domnul primar Radu–Ioan Hanga - este vorba de închiderea rampei de gunoi.şi
tehnologii ne-au cerut fie să mutăm gunoiul în altă parte, fie să extindem suprafaţa de teren. Am
făcut un calcul şi am ajuns la concluzia că este mai avantajos să cumpărăm acest teren şi de
aceea vrem să facem această ofertă de cumpărare.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 166 din 19 decembrie 2013.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a două piese de
artilerie (tunuri antitanc cal. 76 mm, md.1942) proprietate privată a Statului Român, din
administrarea Ministerului Apărării Naţionale.
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Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 167 din 19 decembrie 2013.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului SC Compania de
Salubritate Campia Turzii S.A.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi
pentru, adoptându-se astfel HCL nr. 168 din 19 decembrie 2013.
15. Diverse
Domnul Tot Vasile-Simion - la punctul diverse, având în vedere că pentru acest eveniment
avem în mijlocul nostru pe domnul deputat Moldovan Ioan şi pe domnul Nemeti Andrei,
reprezentantul Consiliului Judeţean, le mulţumim că ne-u onorat cu prezenţa şi îi rog să ia cuvântul.
Cu privire la celălalt punct, care se anunţă din sală, mi-am făcut datoria şi am adus aici
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
Nu vreau să păţesc ca celălalt preşedinte, să am scrisoarea I-a, a II-a, a III-a, ca Mihai
Eminescu. Eu vreau s-o clarific din primul moment şi vreau să dau citire Capitolului V- Întrebări,
interpelări, petiţii, din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului
Câmpia Turzii.
Preşedintele de şedinţă, dă citire art. 80 din regulament.
Domnul Tot Vasile-Simion - Văzând aceste prevederi exprese, eu consider că acest
subiect este încheiat, urmând ca în şedinţele pe care noi le avem la consiliul local, aşa cum am
întrebat la începutul şedinţei secretariatul dacă s-au înregistrat petiţii, interpelări sau alte asemenea
acte scrise de către cetăţeni, ni s-a spus că nu este înregistrat acest lucru, şi atunci, mă văd obligat,
să nu punem în discuţie spiritul şi litera legii.
Domnul Crişan Mircea - vă arăt acum petiţia înregistrată în data de 4 decembrie.
Domnul Tot Vasile-Simion - avem un gardian public aici, pentru că este cineva care
deranjează şedinţa, nu i-am dat cuvântul, nu i-am dat voie să vorbească.
Domnul deputat Moldovan Ioan - felicită consilierii locali şi transmite urări de bine cu
ocazia sărbătorilor de iarnă.
Domnul consilier judeţean Nemeti Andrei- transmite de asemenea urări şi felicitări cu
ocazia sfârşitului de an.
Domnul viceprimar Dorin-Nicolae Lojigan - mulţumesc consiliului local pentru modul în
care s-au desfăşurat şedinţele şi pentru modul de colaborare între toate formaţiunile politice,
mulţumesc aparatului de specialitate pentru colaborarea foarte bună şi vă doresc sărbători fericite
tuturor.
Domnul Pop Petre - felicit consiliul local şi aparatul de specialitate al primarului pentru
realizările din acest an, realizări care s-au concretizat în desemnarea primarului ca fiind cel mai bun
primar din regiunea N-V.
Domnul primar Radu-Ioan Hanga - după un an de zile cred că ne-am descurcat bine, cred
că suntem oameni serioşi, cred că şedinţele consiliului local nu se fac ca la morgă cu oameni
încruntaţi şi înverşunaţi. Eu vă felicit pentru modul în care v-aţi desfăşurat activitatea, vă doresc să
păstraţi aceaşi atmosferă de colaborare şi sper ca treburile să meargă din ce în ce mai bine. De
sărbătorile de iarnă şi de anul nou, vă doresc toate cele bune pentru dumneavoastră şi pentru
familiile dumneavoastră.
Domnul Tot Vasile-Simion- declar închisă şedinţa consiliului local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile-Simion TOT

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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