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Nr. Ad. 670 din 20.11.2014

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 20 noiembrie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 670 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 13 noiembrie 2014.
La şedinţă participă 19 consilieri locali .
Preşedinte de şedinţă este domnul Alin Sălăjean.
Domnul Sălăjean Alin- Înainte de a începe ședința de consiliu local, doresc să-l felicit pe noul
președinte al României, domnul Klaus Iohannis și Dumnezeu să-l binecuvânteze și să-și țină toate
promisiunile. Avem printre noi elevii de la Școala Avram Iancu. Ei studiază la materia Educație
Civică despre funcționarea autorităților publice locale, iar astăzi este Ziua Internațională a
Drepturilor Copilului prin Convenția O.N.U. Doresc să-i dau cuvântul domnului primar pentru a
spune câteva cuvinte elevilor despre atribuțiile Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii și
cum funcționează consiliul local.
Domnul primar Radu Hanga- Elevii învață la orele de Educație Civică despre regulile după care
funcționează societatea. Acum sunt la o oră de practică. Vor vedea cum funcționează societatea la
scara Municipiului Câmpia Turzii. Societatea, în ansamblu, este suma comunelor, orașelor,
municipiilor. Ce se întâmplă în această sală se întâmplă în toate comunele, orașele, municipiile din
țară. Consiliul local este Parlamentul local, unde se propun, se dezbat și se adoptă hotărâri ce au
putere de lege, la scara localității. Aceste legi trebuie să îndeplinească o cerință fundamentală,
adică să fie în acord cu legile statului. În cadrul legii generale a statului român, noi putem
reglementa anumite detalii legate de specificul legii noastre din Municipiul Câmpia Turzii. În
Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii sunt 19 consilieri. Primarul nu este membru, ci este
invitat. Acest colectiv de oameni este produsul alegerilor locale ce se desfășoară o data la patru ani.
Primarul este ales prin vot directde cetățeni, iar consiliul local este ales de pe listele partidelor.
Viceprimarul este ales din cadrul celor 19 consilieri. În acest consiliu local se dezbat proiecte de
acte normative ce au putere de lege pe teritoriul localității. Sper să vă fie utilă această experiență.
De multe ori, dintr-un exercițiu practic înveți mai mult decât din lecții abstacte, predate în sala de
clasă.
Se supun la vot procesele verbale de la şedinţele din data de 02.10.2014, 16.10.2014,
31.10.2014. Președintele de ședință, domnul Sălăjean Alin, întreabă dacă sunt obiecțiuni. Se trece
la vot. Sunt aprobate cu unanimitate de voturi.
Domnul preșdinte de ședință - se propune suplimentarea ordinei de zi cu un proiect de
hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia
Turzii pentru anul 2014.

Preşedintele de şedinţă solicită votarea ordinii de zi cu suplimentarea menționată, aprobată
cu unanimitate de voturi.
Supusă aprobării Consiliului Local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Informare privind stagiul pregătirilor pentru intervenții specifice pe timp friguros în iarna
2014-2015, pe principalele artere carosabile din Municipiul Câmpia Turzii.
2. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Campia
Turzii, aferentă lunii octombrie 2014, necesar luna noiembrie 2014 și informare manager spital.
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local în A.G.A. pentru
modificarea actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea “PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru
lucrarea CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR AGRICOLE, FRUCTE
ŞI LEGUME în mun. Câmpia Turzii, str. George Coşbuc, nr. f.n. jud. Cluj şi a Regulamentului
Local de Urbanism aferent.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea “PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru
lucrarea CONSTRUIRE ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO în mun. Câmpia Turzii, str. Iancu
JIANU, nr. 36 B, jud. Cluj şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional pentru modificarea şi completarea
Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ECOMETROPOLITAN Cluj.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 43
din 17.04.2014 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93 din 17.07.2014.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative
privind Protecţia Drepturilor Copilului.
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului
Câmpia Turzii în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
din cadrul Clubului Copiilor Câmpia Turzii
10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014.
11. Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Informare privind stagiul pregătirilor pentru intervenții specifice pe timp friguros în
iarna 2014-2015, pe principalele artere carosabile din Municipiul Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – am luat la cunoştinţă
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – am luat la cunoştinţă
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – am luat la cunoştinţă
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – am luat la cunoştinţă
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – am luat la cunoştinţă
Domnul Sălăjean Alin- Domnule Bretoiu aveți cuvântul.
Domnul Bretoiu Horațiu- Dacă tot s-a schimbat conducerea la Domeniu Public, n-ar trebui să
vină domnul director la ședință? Această informare este foarte succintă. Ar trebui să vină noul
director să o prezinte.
Domnul Filip Remus- Am văzut că informarea este depusă în data de 16.11.2014. Am înțeles că
de câteva zile este un nou director. La comisii nu a venit nimeni să prezinte materialul. Trebuia să
fie cineva prezent la comisii. Mie personal îmi pare rău că domnul Mesaroș a fost numit pe o

perioadă așa de scurtă deoarece am auzit că acesta este un tânăr inginer ce a încercat în timpul
scurt, de o lună jumătate, să facă ceva.
Domnul Lojigan Dorin- Aș merge puțin mai departe față de colegul meu și nu aș fi așa elegant.
Este o lipsă de bun simț a celor de la Domeniul Public de a nu fi prezenți în fața Consiliului Local
pentru a-și prezenta această informare. Chiar dacă este numit de puțin timp, eu cred că domnul
director mai bine stătea în fața consilierilor, decât să stea în restaurantul Central din Câmpia Turzii.
Domnul Sălăjean Alin- este aici domnul director. Îl invităm să ne spună câteva cuvinte.
Domnul Frînc Cristel- Am înțeles mesajul transmis. Le mulțumesc celor care au sau nu încredere
dar încercăm să facem tot posibilul să trecem cu bine de această perioadă de acomodare. Eu zic, că
o să fim destul de productivi la această societate. Nu am fost informați și chemați la ședințele de
comisii. Pe viitor vom fi mai atenți și vom participa la ședințe. O să fie o colaborare destul de bună
și pentru Domeniul Public și pentru Consiliul Local și vreau să vă asigur că vom ieși cu bine din
iarna aceasta.Vom vedea rezultatele pe viitor.
Domnul Bretoiu Horațiu- Îl rog pe noul director de la Domeniul Public să se prezinte.
Domnul Frînc Cristel- Mă numesc Frînc Cristel și ca ultimă activitate am fost director de
marketing la Salina Turda. Am depus un CV, dar doresc să lăsăm rezultatele să vorbească, după
care vom vedea dacă am avut dreptate. Informarea mi-o asum doar că am primit-o, atât. Pot să vă
spun, în mare, că au fost prezentate stocurile ulterior.
Domnul Bretoiu Horațiu- La stocuri a venit cu puncte puncte, dar domnul director le are scrise.
Domnul Sălăjean Alin- Vă dau cuvântul la fiecare.
Domnul primar Radu Hanga- Domnule director, sunt două variante:1) îți asumi informarea; 2)
vii cu o altă informare pe care să o prezinți și care te reprezintă.
Domnul Frînc Cristel- Nu îmi asum informarea și o s-o prezint ulterior.
Domnul Haiduc Cristian - Haideți să vedem ce se întâmplă la Domeniul Public. Cei care au
majoritate acolo și fac numiri, trebuie să respecte o procedură conform legii de selecție a noului
manager. Sunt niște oameni acolo și din consiliul local, care trebuie să spună ce se întâmplă cu
societatea aceasta. Din informații, există o situație grea la Domeniul Public, au pierderi. Ceea ce
trebuie discutat, într-o ședință viitoare, este dacă societatea mai este viabilă. Să înțelegem, ce
formațiune politică și-a asumat conducerea.
Domnul Filip Remus- Vrem să știm ce formațiune politică girează conducerea.
Domnul primar Radu Hanga- Sunt câteva probleme, unele vechi, la Domeniul Public, altele mai
noi. Este o mare problemă, chiar și cu deszăpezirea. Ei nu au licență pentru această lucrare. A
scăzut bugetul local și problema este că nu mai avem cu ce să-i plătim. S-a pus problema să caute
și alte lucrări, în afara celor oferite de primărie, pentru a se putea susține financiar.
Domnul viceprimar Gal Avram- Noua majoritate ne asumăm conducerea de la Domeniul Public.
Am căutat să numim un director general profesionist, care știe ce are de făcut. Dorim să
funcționeze ca și Compania de Salubritate. Noi avem majoritatea în Consiliul de Administrație și
ne asumăm activitatea de la Domeniul Public.
Domnul Lojigan Dorin- Domnul primar laudă Compania de Salubritate. Admir activitatea
managerială a domnului Șandru, dar să nu uităm că această diversificare despre care
dumneavoastră vorbiți cu atâta patos, este făcută tot pe banii primăriei, pe banii noștri. Nu ați făcut
altceva decât să le dați și lucrări Companiei de Salubritate, altele decât cele de a aduna resturile
menajere din oraș. Lucrările au fost subcontractate altor firme, deoarece nu cei de la Salubritate
construiesc Impozitele și Taxele. Dacă ați fi dat și celor de la Domeniul Public alte lucrări, în afara
celor de la spații verzi și ei și-ar fi diversificat lucrările pe care le fac.
Domnul Haiduc Cristian- Am reținut de la domnul viceprimar că își asumă politic noua
majoritate. Aș dori ca la ședința viitoare, noul director împreună cu echipa să gândească mai
profund lucrurile. Nu este important cine își asumă sau nu activitatea, noi suntem responsabili,
deoarece este o societate unde consiliul local este acționar majoritar. La o ședință viitoare să ne
aducă o situație cum stă astăzi Domeniul Public, cu organigramă, cu ce înseamnă personal. Ar fi

bine să-și găsească lucrări și în altă parte. Trebuie discutate tarifele, deoarece știu că sunt mai mari
decât cele de pe piață și nu poate fi competitiv în comparație cu alte societăți. Doresc să avem o
analiză cu organigramă, cu personal, cu tot ce trebuie, așa cum îi stă bine unui bun manager.
Domnul viceprimar Gal Avram- Am început un proiect pe termen scurt, mediu și lung, cu ceea
ce înseamnă organigramă, lucrări, terțe. Vreau să-i dau o replică scurtă dar prietenească domnului
Lojigan. Lucrarea care a executat-o Domeniul Public la Erna este subcontractată firmei ce lucrează
și pentru Compania de Salubritate și a fost foarte bună. Este important să avem respect pentru
banul public.
Domnul Filip Remus- Actualul director a spus că vine luna viitoare, dar poate să ningă de zece ori
până atunci.Domnul director vine să spună că nu-și asumă informarea. Eu spun că până luni să facă
informarea și să ne-o comunice.
Domnul primar Radu Hanga- Dânsul nu-și asumă informarea dar își asumă funcția.
Domnul Bretoiu Horațiu- Ați spus că numiți directorul de la Domeniul Public. Dar nu trebuie săl numiți conform Legii 109, prin concurs?
Domnul viceprimar Gal Avram- Este numit pe o perioadă de trei luni de Consiliul de
Administrație.Apoi se face concurs.
Domnul Varodi Ioan- Vreau să liniștesc colegii, Domeniul Public are pe stoc 70 tone de nisip, 18
tone de sare și un amestec de 15 tone din perioada 2013-2014. Domeniul public are mijloacele cu
care să acționeze pentru iarnă.
Domnul Deak Francisc- Domnul Filip lucrează cumva la meteo?
Domnul Sălăjean Alin- Sunt președinte de ședință și faceți un semn și vă dau cuvântul. Domnul
Filip.
Domnul Filip Remus- Nu știu de ce domnul Deak spune că lucrez la meteo, dar domnul primar
mi-a dat un răspuns ok.
Domnul Sălăjean Alin- Trecem la punctul doi.
2. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA”
Campia Turzii, aferentă lunii octombrie 2014, necesar luna noiembrie 2014 și informare
manager spital.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – am luat la cunoştinţă
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – am luat la cunoştinţă
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – am luat la cunoştinţă
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – am luat la cunoştinţă
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – am luat la cunoştinţă
Domnul Bretoiu Horațiu- Domnul manager, la macheta de reportarea necesarului de fonduri
pentru luna curentă la Spitalul Municipiului Câmpia Turzii îmi apare suma necesară 948.961 lei,
sumă disponibilă 798.949 lei, deci o diferență de 148.000 lei pentru a acoperi necesarul. Această
sumă se perpetuează în fiecare lună sau este vorba de luna în curs?
Domnul Vedean Tiberiu- Doar în această lună.
Domnul primar Radu Hanga- Aș fi așteptat ca domnul director să spună că laparoscopul a intrat
ieri după-amiază. Ce urmează după aceea?
Domnul Vedean Tiberiu- Ieri am primit laparoscopul, este de producție nemțească. Ni s-a făcut
un instructaj. Mai trebuie să primim un tub de dioxid de carbon, ce va veni săptămâna viitoare.
Preconizăm ca în data de 10 decembrie să putem opera cu el. Putem face operații în zona
abdominală. Este foarte bun și pentru un diagnostic precis.
Domnul primar Radu Hanga- Mai sunt accesorii de cumpărat, pe care vrem să le luăm, în
măsura în care spitalul solicită.
Domnul Vedean Tiberiu- Ne-ar trebui să avem o trusă mică de artroscopie, pentru operațiile
ortopedice.

Domnul primar Radu Hanga- Dumneavoastră trebuie să solicitați.
Domnul Vedean Tiberiu- Am vorbit cu firma care a livrat laparoscopul și mâine ne trimite o
ofertă de preț pentru această trusă.
Domnul Sălăjean Alin- punctul 3.
3. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local în A.G.A.
pentru modificarea actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu 18 voturi pentru și 1 abținere (domnul Varodi
Ioan), fiind astfel adoptată HCLnr. 136 din data de 20.11.2014.
Am înțeles că elevii trebuie să plece. Doresc să le citesc din atribuțiile consiliului localasigură protecția dreptului copilului potrivit legislației în vigoare. Dumneavoastră, elevii, sunteți
viitorul Municipiului Câmpia Turzii și aș dori să vă spun că trebuie să vă axați pe învățătură, să
lăsați drogurile, alcoolul, tutunul și să vă ocupați, printre altele și de politică.
Doamna Bozvici Corina -profesor la Școala Avram Iancu- Vă mulțumesc pentru această lecție
practică de cultură civică. Eu sper să fi înțeles mai mult decît toată teoria de la școală și de ce nu,
peste 4, 10 ani să fie și ei în postura dumneavoastră. Noi mergem să simulăm o ședință de consiliu
local la nivelul clasei a VII a. Vă doresc o zi ușoară și vă mulțumesc.
4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea “PLANULUI URBANISTIC ZONAL
pentru lucrarea CONSTRUIRE CENTRU DE COLECTARE A PRODUSELOR
AGRICOLE, FRUCTE ŞI LEGUME în mun. Câmpia Turzii, str. George Coşbuc, nr. f.n.
jud. Cluj şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil cu câteva precizări pe care le voi face imediat.
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Domnul Lojigan Dorin- Este un proiect bun. Eu doresc să fac doar câteva precizări tehnice. Sper
să fie ultima ședință de comisie la care particip și nu ne sunt puse la dispoziție toate materialele
despre care se face vorbire în nota de fundamentare, respectiv în proiectul de hotărâre.Văd că
astăzi le-am primit, dar pe viitor Serviciul A.T.U. să ne pună la dispoziție planul de situație,
extrasul C.F. La comisii nu este normal ca noi să dăm un aviz, să ne pronunțăm pe un anumit
proiect de hotărâre fără să avem la dispoziție toate documentele despre care se face vorbire în nota
de fundamentare și proiectul de hotărâre. Este o solicitare pentru viitor, chiar dacă este a-n-a oară
când fac această solicitare. Vis-a-vis de acest extras C.F., mă refer la cadastralul 53.263, observ că
este notată o cerere de chemare în judecată, aș dori să ni se spună ce anume este cu acel proces și
dacă acel proces afectează dreptul de proprietate al Municipiului Câmpia Turzii.
Doamna Onișor Ioana- Domnul Mureșan de pe George Coșbuc are un proces pentru terenul
construcției. Nu știu în ce fază.
Domnul Lojigan Dorin- La cadastralul 53.263 este notată o cerere de chemare în judecată,
înaintată de reclamantul Mureșan Vasile, care face obiectul unui dosar civil.
Domnul Ștefan Nicolae- A fost finalizat.
Domnul Lojigan Dorin- Nu este radiat.
Domnul secretar Gligan Mircea- Este o problemă internă. Când mai aveți nevoie o să vă
prezentăm actele.

Domnul Lojigan Dorin- Atunci trebuie să prezentați un extras de C.F.
Domnul secretar Gligan Mircea- Erați în primărie când s-a terminat.
Domnul Lojigan Dorin- Calmați-vă. Dumneavoastră trebuie să organizați ședintele de consiliu
local, trebuie sa puneti la dispozitia consilierilor locali materialele. Trebuie sa puneti la dispozitia
consilierilor locali extrasul de C.F. în care era radiat procesul respectiv. Daca este radiat este in
regula.
Domnul Patrutiu Mihail- Am rugamintea sa ni se dea un exemplarcu documentatia la sedintele
de comisii si apoi se returneaza.
Domnul secretar Gligan Mircea- Stiti ce costuri implica asta?
Domnul Deak Francisc- Se poate consulta la Serviciul ATU documentatia.
Domnul secretar Gligan Mircea- Indemnizatia de consilier nu este numai pentru o sedinta.
Oricand aveti acces la documentatie.
Doamna Onisor Ioana- Si ieri am avut ambele exemplare la comisii. Am vrut sa le pun la
dispozitie, dar ati refuzat.
Domnul Patrutiu Mihail- Nu denaturati ce am discutat la comisie. Am rugat, in calitate de
presedinte la comisia de urbanism, sa ni se prezinte un exemplar din documentatia care exista,
domnule secretar.
Domnul primar Radu Hanga- Unul din exemplarele existente sa se prezinte si apoi se returneaza.
De ce nu se poate?
Doamna Onisor Ioana- Se poate, noi tot timpul il avem.
Domnul primar Radu Hanga- Cand li se da proiectul de hotarare, sa se prezinte si un exemplar
cu documentatia, chiar daca il cere cineva sau nu.
Domnul Patrutiu Mihail- Vreau sa stiu ce costuri suplimentare sunt?
Domnul primar Radu Hanga- Dupa sedinta.
Domnul Sălăjean Alin- Doresc sa nu mai vorbim unii peste altii, iar domnul secretar sa se inscrie
la cuvant daca doreste sa vorbeasca.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 137 din data de 20.11.2014.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea “PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru
lucrarea CONSTRUIRE ATELIER DEZMEMBRĂRI AUTO în mun. Câmpia Turzii, str.
Iancu JIANU, nr. 36 B, jud. Cluj şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil cu aceleasi precizări ca la proiectul de hotarare
anterior
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Domnul Lojigan Dorin- Observ pe schita depusa astazi la consiliul local apare o zona cu
interdictie temporara de constructie, conform PUG. Va rog sa-mi spuneti despre ce este vorba.
Doamna Onisor Ioana- Zona de pe partea stanga si partea dreapta de pe strada Iancu Jianu a fost
introdusa prin PUG in decembrie 2012 in zona intravilan si nu au regulament. Acolo toata lumea
care doreste sa construiasca este obligata sa-si faca un PUZ prin care sa reglementeze indicii
tehnici.
Domnul Haiduc Cristian- Nu stiu daca era interdictie de construire sau era zona nereglementata
temporar.
Doamna Onisor Ioana- Inainte era in extravilan. Acum este introdusa in intravilanprin PUG, dar
nu exista regulament.
Domnul Haiduc Cristian- Exista o fâsie foarte ingusta si nu mai are cum sa se construiasca.

Doamna Onisor Ioana- Oricum, era o latime la drum de 8 metri 40 centimetri. Lătimea minima
ca sa se consruiasca insiruit este de 8 metri. Oricum era un teren pe care trebuia sa se aleaga ce sa
faca.
Domnul Haiduc Cristian- Ar trebui sa studiem zona, deoarece zona începe sa devina industriala.
Ar trebui studiat printr-un PUZ mare pentru a se reglementa daca este zona industriala sau
rezidentiala. Daca nu, o sa facem PUZ pentru industrial si maine facem PUZ pentru rezidential.
Cineva trebuie sa studieze problema. Astfel, vor ramane fasii de 8 metri, 7 metri, 5 metri si toti
proprietarii vor trebui sa stie ce vor sa faca.
Doamna Onisor Ioana- Se cunoaste. Nu s-a eliminat total construirea de locuinte.
Domnul Haiduc Cristian- Ar trebui gândită. Sa mergem industrial pe dreapta si rezidential pe
stanga.
Domnul primar Radu Hanga- Exista o interdictie temporara. Sa mergem mai departe. Pana cand
putem prezenta o propunere de organizare a zonei?
Doamna Onisor Ioana- Fiind vorba de terenuri particulare noi nu avem ce să facem
Domnul primar Radu Hanga- Asteptăm să vina cei care doresc să facă ceva. Vin cu PUZ-ul, se
aproba. Noi nu reglementan din afara ci la cerere.
Domnul Ciutak- Propun sa se ridice interdictia. Se poate?
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 138 din data de 20.11.2014.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional pentru modificarea şi
completarea Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 139 din data de 20.11.2014.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.
43 din 17.04.2014 şi revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 93 din 17.07.2014.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 140 din data de 20.11.2014.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei Comunitare Consultative
privind Protecţia Drepturilor Copilului.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil

Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 141 din data de 20.11.2014.
9. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului
Câmpia Turzii în Consiliul de Administraţie şi în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea
calităţii din cadrul Clubului Copiilor Câmpia Turzii
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Se va desfasura cu vot secret. Astept propuneri.
Domnul Bretoiu Horațiu- Ma propun pe mine pentru Consiliul de administratie.
Domnul Popescu Florin- Il propun pe domnul Giurgiu pentru Comisia de evaluare a calitatii.
Este numit domnul Bretoiu Horatiu cu un numar de 18 voturi pentru si unul impotriva in consiliul
de administratie si domnul Giurgiu Ilie cu un numar de 17 voturi pentru si 2 impotriva in comisia
de evaluare a calitatii.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 142 din data de 20.11.2014.
10. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Lojigan Dorin – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 143 din data de 20.11.2014.
11. Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.
Domnul Sălăjean Alin- Cine se înscrie la cuvânt? Domnul consilier județean Nemeti, domnul
Haiduc, domnul Crișan.
Domnul Nemeti Andrei- Stimați colegi, prezența mea aici se justifică în baza Hotărârii
Consiliului Județean prin care, ca și consilier județean, o dată sau de două ori pe an trebuie să
particip la ședințele de Consiliu Local. Vă spun că încă persistă această obstrucție vis-a-vis de
putere. Eu spun că rezultatul alegerilor v-a dat o lecție. Sau ne-a dat o lecție. Eu aș propune să nu
fie ca și până acum, ca reprezentanții diferitelor partide să vină cu fel de fel de povești. Deoarece
neînțelegerile nu fac bine. Propun să formați o echipă comună pentru binele orașului Câmpia
Turzii, pentru că sunteți niște consilieri excepționali și să ne adunăm în jurul ordonatorilor de
credite pentru a dezvolta orașul. În calitatea mea de consilier județean voi face tot posibilul pentru
a susține proiectul cu noua bază de legume, ce va duce la crearea a 200 de locuri de muncă.Orice
proiect ce vine din partea dumneavoastră, mă ocup personal pentru a le susține. Eu doresc o echipă
care să lucreze pentru binele orașului. Știți foarte bine, fiecare dintre dumneavoastră la ce fac
referire.
Domnul Filip Remus- Domnule consilier județean, cu tot respectul, ați spus că fiecare dintre noi
știe la ce vă referiți. Nu știu la ce vă referiți. Aici este donul primar și vă poate spune că noi ne
înțelegem și susținem majoritatea proiectelor de hotărâre. Eu cred că la nivelul Consiliului
Județean nu sunt înțelegeri, nu aici în Consiliul Local.

Domnul Nemeti Andrei- Da și Consiliul Județean a fost bulversat. Fiecare partid își apără dreptul
lui. Doresc o echipă pentru a merge treaba bine.
Domnul Lojigan Dorin- Vreau să vă spun că nici eu nu înțeleg la ce se referă domnul consilier
județean. În Consiliul Local al Municipiului Câmpia Turzii funcționează regula democrației, ce
spune că în astfel de adunare electivă există putere și opoziție. Astfel, opoziția nu se va aduna
niciodată în jurul ordonatorului de credite, pentru că acesta este rolul opoziției, de a face opoziție.
Opoziția pe care o facem la Câmpia Turzii este una constructivă, din punctul meu de vedere și al
colegilor mei. Am votat toate proiectele de hotărâre inițiate de primar pe care le-am considerat
benefice locuitorilor Municipiului Câmpia Turzii și cele pe care le-am considerat legale. Ne-am
opus celor pe care le-am considerat ilegale și care nu sunt în interesul locuitorilor Municipiului
Câmpia Turzii.
Domnul Nemeti Andrei- Eu citesc din ziare ceea ce știu. Nu v-am spus decât să aveți o colaborare
bună.
Domnul Lojigan Dorin- Rău destul că vă luați după presă. Există cei care sunt pro sau contra
unor partide politice. Dacă vă uitați la Realitatea TV o să vedeti un anumit fel de prezentare a
lucrurilor, iar dacă vă uitați la Antena 3 veți vedea cu totul altceva.
Domnul Nemeti Andrei- Eu doresc o echipă comună, o relație bună cu Consiliul Județean. Eu vam dat doar un sfat.
Domnul Lojigan Dorin- Dacă tot veniți să povestiți din ceea ce vedeți în presa locală, puteți citi
în Ziarul 21 interviul pe care l-am dat, unde am spus că, consilierii locali PNL lasă deschisă calea
dialogului și invită consilierii locali de la putere să vină la discuții, să ne înțelegem, cu un singur
scop comun, acela fiind bunul mers pentru cetățenii din Municipiul Câmpia Turzii.
Domnul Haiduc Cristian- Eu cred că are dreptate domnul Nemeti. Deoarece cetățenii nu mai știu
din ce partide mai fac parte consilierii locali. Cetățenii ne-au dat o lecție. Trebuie să fim mai
profesioniști, să lăsăm glumele, cu numirile de oameni în anumite posturi, să zicem că noi ne
asumăm, că punem directori. Trebuie să ne intereseze să facem să funcționeze societățile, dacă mai
pot funcționa. Poate că din punct de vedere al Domeniului Public ar fi mai ieftin să scoatem la
licitație drumurile în oraș. Trebuie să gândim cu totul altfel lucrurile și să luăm fiecare problemă,
bucățică cu bucățică și să analizăm la modul serios. A doua problemă pe care doresc să o prezint
este aceea că, avem o inițiativă de a modifica tarifele la Compania de Apă. Am primit acasă o
înștiințare din partea executivului, semnată de domnul primar și de administratorul public, în care
se spune că dacă ne asumăm noi să plătim dacă se revocă HCL pentru tarifele la apă. Noi am luat
această decizie privind proiectul de hotărâre de revocare a HCL pentru următoarele motive:
1) Tariful la apă-canal a ajuns unul dintre cele mai mari din țară.
2) Am văzut că se fac zeci de angajări, dar nu se fac îmbunătățiri, nu se vede nicio creștere de
activitate.
3) Nu vine nimeni de la CAA să ne prezinte o situție privind societatea- dacă are profit, dacă mai
plătește redevențele, dacă face investiții. Noi am considerat să revocăm acestă HCL, nespunând că
nu dorim să fim în programul de creștere care a fost în contractul de finațare. Citesc adresa primită:
,,Către domnii consilieri(cei care au inițiat proiectul de hotărâre) vă solicităm în scris următoarele să vă asumați întreaga responsabilitate asupra consecințelor financiare, în cazul în care prin
revocarea HCL 122/02.10.2013 este compromis proiectul și sunteți obligați să returnați sumele mai
sus menționate, responsabilitate ce poate însemna returnarea sumei de către dumneavoastră.,,
Dumneavoastră ne spuneți nouă că trebuie să returnăm sumele din proiectele locale. O să discutăm
că niciodată un consilier local nu este obligat să returneze sumele pentru proiecte europene.
,, În urma informării dumneavoastră asupra riscului intervenit, reveniți asupra deciziei de revocare
a HCL.,,
Nu o să revenim și o să vă spun și de ce. Nu este clar ca executivul să ne trimită nouă, consilierilor
locali, că nu aveți niciun drept să faceți acest lucru, să plătim noi niște taxe, pentru că noi nu am
fost, Consiliul local, parte în acest proiect. Dacă n-am semnat pentru că nu am fost parte, nu mă

puneți pe mine să restitui niște bani de la Comisia europeană. Vă solicit public să ne trimiteți
contractul de finanțare, în original, sau copie conformă cu originalul, contractul de finanțare pentru
pasul numărul 1, obiectivele asumate în acest contract, penalități, tot ce prevede acest contract.
După aceea vom veni cu observații pentru acest proiect. Scopul acestui proiect de hotărâre nu este
de a crește tarifele, ci scopul este de a face investiții pentru a asigura un tarif corect, astfel tariful la
momentul în care s-a început proiectul era foarte mic și nu putea să susțină investiția, am înțeles-o,
am aprobat fiecare mărire de tarif. Din moment ce sunt bani pentru a angaja zeci, chiar sute de
oameni, dar fără o creștere a activităților, astfel angajăm oameni pentru a crește tarifele și mai
mult.
Domnul Rece Gheorghe- Vreau un singur drept la replică pentru domnul Haiduc. Vin să spun că
tarifele la apă le-am aprobat toți. Acum un an și ceva s-au aprobat de către toate comunele și
orașele. Iar pe partea de angajări vă spun că la Câmpia Turzii s-a deschis stația de epurare și doar
acolo s-au angajat oameni.
Domnul Haiduc Cristian - Noi am cerut revocarea HCL, așa cum s-au revocat și multe alte HCL,
pentru că nu este prima.
Domnul Deak Francisc- Puneți pe masă materialul să știm despre ce vorbim.
Domnul Haiduc Cristian- Suntem la punctul în care fiecare consilier poate expune orice
problemă. Atât am avut de spus. Asta dorim să ne puneți la dispoziție contractul de finanțare să-l
studiem, situația financiară a companie pentru a putea face o analiză concretă și în acel moment să
ne susținem sau nu proiectul pe care l-am inițiat.
Domnul viceprimar Gal Avram - Am făcut parte din Consiliul Local îpreună cu domnul Haiduc,
domnul Bretoiu, în care noi am cerut ca tarifele să fie mai mici. A venit domnul Sabău și a spus că
nu există această posibilitate. Propun să nominalizați de la fiecare partid persoane, să ne întâlnim
toți cu directorul, cu CA și vă asigur că dacă există posibilitatea să aducem prețul mai jos la apă,
vom face toate demersurile pentru acest lucru.
Domnul Lojigan Dorin - Domnule președinte, dacă tot doriți să conduceți ședința într-un mod
foarte autoritar, acordați cuvântul în ordinea în care a fost solicitat. Înainte de a da cuvântul am
solicitat un drept la replică ceea ce a spus domnul consilier județean, acum doresc să iau cuvântul
pe această expunere de motiv. Voi face o scurtă retrospectivă la ceea ce s-a întâmplat, pentru a
putea înțelege și domnul consilier Deac Francisc. Cu toate că domnul Haiduc a avut dreptate și ori
de câte ori ați intervenit la diverse nu ne-ați pus la dispoziție niciun material. În cursul lunii
octombrie, un număr de 6 consilieri locali au inițiat un proiect de hotărâre. Mai înainte aș vrea să-i
răspund domnului viceprimar Gal Avram știu că nu mai suntem în campanie electorală, acasta s-a
încheiat în momentul câștigării alegerilor de către Klaus Iohannis, reprezentantul ACL. În luna
octombrie am inițiat un proiect de hotărâre prin care am cerut revocarea unei HCL, care avea ca și
consecință reducerea tarifelor la apă, în sensul revenirii la cele de dinaint de majorare din anul
2012, cu solicitarea ca proiectul de hotărâre pentru revocare să fie introdus în ședința de Consiliu
Local din luna octombrie, lucru care nu s-a întâmplat. Am primit materialele în format electronic
pentru ședința din noiembrie și am observat că nu a fost pus pe ordinea de zi nici acum. Am rămas
extrem de surprins când domnul primar a spus că este pentru prima dată când aude de acest lucru,
deși rezoluția domnie sale există pe cererea depusă de noi la primăria Municipiului Câmpia Turzii.
Probabil a uitat despre această rezoluție, dar și despre această adresă la care colegul meu face
refrire, pe care am primit-o acasă. Sincer să fiu m-a pufnit râsul când am citit-o, pentru că este
demnă de filmele cu cascadorii râsului de pe vremea odiosului. Dar nu este atât comică, cât este de
gravă, pentru că denotă faptul că atât domnul primar cât și domnul administrator public nu au
cunoștință de prevederile Legii 215 ce reglementează administrația publică locală. Mă refer la
articolul 44 prin care se arată că proiectul de hotărâre trebuie să fie însoțit de raportul
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului precum și de raportul
comisiei de specialitate al Consiliului Local prin cererea pe care am depus-o la Primărie am
solicitat să transmiteți compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului

documentele anexate, în vederea emiterii raportului și să se introducă pe ordinea de zi. Dar, primim
acest răspuns, pe care eu l-am luat drept amenințare la adresa noastră, prin care ni se cere, ca și
consilieri locali, să dăm o declarație prin care ne asumăm noi obligații financiare în cazul în care
acest proiect de hotărâre ar fi admis. Domnule primar, vreau să vă spun că dumneavoastră aveați o
singură posibilitate, să introduceți proiectul de hotărâre pe ordinea de zi a ședinței de Consiliu
local,cu un aviz favorabil sau nu din partea aparatului de specialitate, urmând ca cei care să se
pronunțe să fie consilierii locali. Nicăieri în prevederile Legii 215 și nici în Regulamentul de
Organizare și Funcționare al Consiliului Local nu se face vorbire de anumite declarații ale
consilierilor locali care să însoțească proiectul de hotărâre. Dumneavoastră trebuie să-l introduceți
pe ordinea de zi, nu aveați altă opțiune, pentru că vă supuneți, în măsura în care nu-l introduceți pe
ordinea de zi, unor altfel de sancțiuni, iar noi, consilierii locali, puteam fie să-l aprobăm și atunci
trebuia să ne asumăm răspunderea pentru ceea ce se întâmpla, fie majoritatea pe care o conduceți
să respingă acest proiect de hotărâre. Nu există alte posibilități. Acesta este punctul nostru de
vedere. Rugămintea mea sau solicitarea mea este să transmiteți aceste documente aparatului de
specialitate, pentru a întocmi raportul, urmând ca în ședința viitoare, din decembrie, ianuarie, să fie
introduse pe ordinea de zi , urmând ca apoi Consiliul Local să se pronunțe.
Domnul primar Radu Hanga- Nu contest cele spuse de domnul Lojigan și vom respecta legea,
intrăm și vă furnizăm datele, n-am ce să ascund. Această structură ce se numește Compania de Apă
Arieș are un păcat originar, iar acest păcat originar nu este rezolvat. Eu nu am fost nici consilier
când s-a votat proiectul de hotărâre și m-am indignat la anumite aspecte. Am citit procesele verbale
de la momentul respectiv să văd ce s-a întâmplat. Eu cred că nu este bine să ieșim pe piața publică
cu un document care are elemente tehnice pe care nu toată lumea le înțelege și pe care cu cât îl
explici mai mult cu atât îl încurci mai mult pe cel care ascultă. Sunt de acord cu ce a spus domnul
viceprimar Gal, să avem mai întâi o întâlnire la nivel de experți. Să studiem documentele și să
vedem ce se poate face. Nu cred că după atâta timp, dacă nu putem rezolva problemele, să le mai
zgândărim. Vă propun ca întâi să ne întâlnim câțiva oameni și să discutăm subiectul, apoi în
ședința de Consiliu local intrăm cu lecția însușită și înțeleasă. În ceea ce mă privește, eu mă supun
legii și intrăm cu documentele așa cum le-ați semnat.
Domnul Ghemeș Sabin- Era bine să avem această discuție înainte de a primi adresa scrisă acasă.
Domnul primar Radu Hanga- Da, este adevărat.
Domnul Lojigan Dorin- am primit situația cu noua configurație politică a Consiliului Local. Nu
este semnat și nu știu, din partea executivului, cine l-a redactat.
Domnul Vintilă Andrei- Eu l-am redactat.
Domnul Lojigan Dorin- Apar niște greșeli. La acest moment PNL are cea mai mare reprezentare
in Consiliul Local, având 6 consilieri locali. Așa cum este cunoscut, PNL și PDL sunt două partide
care au fuzionat și se numesc PNL, cu un alt regim juridic față de acea Ordonanță 55, față de care
mă abțin să vorbesc. Corect ar fi PNL 6, PSD 5.
Domnul Vintilă Andrei- Dumneavoastră ați candidat ca USL. O parte din consilieri au făcut
cerere conform ordonanței 55, că nu mai vor la USL, ci vor la PSD. Nu am știut cum să-l fac.
Domnul Lojigan Dorin- dacă nu știți, întrebați.
Domnul Vintilă Andrei- Nu am pe cine să întreb.
Domnul Sălăjean Alin- Domnule Crișan aveși cuvântul.
Domnul Crișan Mircea- Aștept ca și colegii dumneavoastră să ia loc.
Domnul Sălăjean Alin- poate colegii nu doresc să vă asculte.
Domnul Crișan Mircea- Bine. Înseamnă că cei care nu sunt prezenți acum nu vor să mă asculte.
Domnilor, doamnelor, cred că intrăm în normalitate. Un an de zile m-ați ținut să nu vorbesc. Nu
mai vorbesc de atitudinea domnului Haiduc, a domnului Tot și a dumneavoastră domnule Sălăjean.
Domnul Sălăjean Alin- Ați invocat că nu respect legea. Dați-mi viesă vă citesc din Legea nr. 52
din 2003 rep. privind transparența decizionala în administratia publica

ART.9 Persoana care prezidează şedinţa publică oferă invitaţilor şi persoanelor care participă din
proprie iniţiativă posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi.
Art. 16 Persoanele care asistă la şedinţele publice, invitate sau din proprie iniţiativă, trebuie să
respecte regulamentul de organizare şi funcţionare a autorităţii publice. În cazul în care
preşedintele de şedinţă constată că o persoană a încălcat regulamentul, va dispune avertizarea şi,în
ultimă instanţă, evacuarea acesteia.
Trebuie să vă supuneți Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local. Nu vă
dau voie să-mi jigniți colegii, chiar dacă nu sunt din același partid cu mine. Dumneavoastră trebuie
să vorbiți la punctele aflate de pe ordinea de zi.
Domnul Crișan Mircea- La ordinea de zi vorbesc. Nu-mi cenzurați dumneavoastră vorbele.
Vreau să vorbesc despre tarifele la apă-canal, pentru că serviciul de apă și canal este ilegal aici în
oraș,. De la data de la care s-a anulat HCL cu privire la cantitatea de apă-canal deversată, se
incasează tarife ilegal. Dacă dumneavoastră, domnule primar, mă puneți în situația să vă dau din
nou în judecată, o fac, pentru că sunt indignat. Nu ați respectat legea în ceea ce privește apa și
canalul o altă problemă este aceea că avem o situație în tarlaua Pomiște, unde eu am pământ. I-am
făcut domnului primar niște adrese cu privire la ce se întâmplă. Acolo este vorba despre impozite.
Suntem acolo o serie de cetățeni și v-am rugat să ne adunați, să vedeți care este problema acolo.
Indiferent de procesul penal pe care domnul Deak îl are cu 17 cetățeni. Chestiunea comportă și pe
consiliul Local, deoarece acolo este o îndiguire de Arieș, nu este chiar simplu. Dacă
dumneavoastră mi-ați fi dat răspuns că vom convoca cetățenii aceia, așa cum ați spus că vă
consultați înainte de hârtia aceea pe care a-ți trimis-o, atunci lucrurile ar fi fost luate din punct de
vedere al cetățenilor nu cu așa vehemență.
Dacă domnul Haiduc nu a putut sta să mă asculte, atunci eu vă voi spune dumneavoastră. Nu pot
ca cetățean, după modul în care se prezintă, să nu mă gândesc la două măsuri: una - corectă, cu
respectarea legalității și alta - în Gazeta de Cluj din martie, domnul consilier are un articol în care
este întrebat de 1 milion și 500 de mii lei, unde sunt banii. Pentru oricine aș fi spus la fel, dar mi sa interzis. Un drept la replică trebuie dat la acel ziar, chiar și aici în Consiliu Local trebuia să spună
unde sunt banii, pentru că ziarul este foarte documentat. Chiar și atunci când domnul Gal a fost
votat și domnul Haiduc cu echipa a ieșit afară. În acel moment, domnul Gal a pus o întrebare cu
privire la cei 1.500.000 lei de la Incubatorul de Afaceri. Anterior și eu m-am întebat ce este cu
Incubatorul de Afaceri și cu cei 1.500.000 lei. Nu credeți că pentru intrarea în normalitate trebuie
să mă ascultați? Nu mai vin, decât dacă este ceva de făcut și eu sunt parte. Să știți că pe ordinea de
zi este și Diverse, pe care a-ți denumit-o altfel și nu puteți să-mi spuneți ce să vorbesc. Cred că am
stins conflictul și vă mulțumesc că nu m-ați pus în situația să vă dau iar în judecată. Ce s-a
întâmplat dacă m-ați ascultat 5 sau 7 minute, într-o ședință ce s-a terminat în 1 ora și 30 minute.
Chiar dacă nu mă agreați, pentru că aici nu am venit să ne iubim. Normalitatea înseamnă să mă
lăsați să vorbesc.
Domnul Sălăjean Alin- Declar închisă ședința.
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