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Nr. Ad. _29

din 23.01.2014_

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 23 ianuarie 2014, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 29 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 17 ianuarie 2014.
La şedinţă participă toti cei 19 consilieri locali.
Domnul Tot Vasile-Simion este preşedinte de şedinţă.
Domnul Tot Vasile- Simion - supun la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data
de 10 decembrie 2013 şi al şedintei ordinare din data de 19 decembrie 2013.
Cele doua procese verbale, au fost aprobate cu unanimitate de voturi, fără obiecţiuni.
Domnul Tot Vasile- Simion - vă propun să suplimentăm ordinea de zi, cu un punct nou
respectiv: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între
Primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii şi domnul Jurcă Adrian, în vederea desfăşurării competiţiei
sportive „TRANSILVANIA DRIFT RACE-SHOW CARITABIL” Câmpia Turzii
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Informare privind situaţia Spitalului Municipal Câmpia Turzii.
2. Raport privind monitorizarea activităţii asistenţilor personali desfăşurată în perioada
01 iulie 2013 – 31 decembrie 2013
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii, în anul şcolar 2014-2015.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 113 din 22.11.2012.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă de
15,70 mp către domnul Galea Emil, în vederea extinderii imobilului proprietate personală situat în
Câmpia Turzii, str. Oţelarilor nr. 1, bloc F8, apart. 23, parter.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi
familiilor marginalizate social din Câmpia Turzii şi planul de măsuri pentru prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale pentru anul 2014.
7. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii nr. 34 din
21.03.2013, privind componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism
(C.T.A.T.U.) a Municipiului Câmpia Turzii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
C.T.A.T.U.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a
concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică sau juridică, la Spitalului
Municipal Câmpia Turzii.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului S.C. Compania de Salubritate
Campia Turzii S.A. şi revocarea H.C.L. nr. 168 din 19 decembrie 2013.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între
primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii şi domnil Jurcă Adrian, în vederea desfăşurării competiţiei
sportive „TRANSILVANIA DRIFT RACE-SHOW CARITABIL” Câmpia Turzii
11. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Informare privind situaţia Spitalului Municipal Câmpia Turzii.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- am luat la cunoştinţă
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- am luat la cunoştinţă
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- am luat la cunoştinţă
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- am luat la cunoştinţă
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- am luat la cunoştinţă
Domnul Tot Vasile - în urma discuţiilor din comisiile de specialitate, am solicitat şi am
primit o suplimentare la informarea prezentată.
2. Raport privind monitorizarea activităţii asistenţilor personali desfăşurată în
perioada
01 iulie 2013 – 31 decembrie 2013
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- am luat la cunoştinţă
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- am luat la cunoştinţă
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- am luat la cunoştinţă
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- am luat la cunoştinţă
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- am luat la cunoştinţă
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ
preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii, în anul şcolar 2014-2015.
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. 3 din 23 ianuarie 2014.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 2 la H.C.L. nr. 113 din
22.11.2012.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
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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. 4 din 23 ianuarie 2014.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a terenului în suprafaţă
de 15,70 mp către domnul Galea Emil, în vederea extinderii imobilului proprietate personală
situat în Câmpia Turzii, str. Oţelarilor nr. 1, bloc F8, apart. 23, parter.
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. 5 din 23 ianuarie 2014.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de identificare a persoanelor şi
familiilor marginalizate social din Câmpia Turzii şi planul de măsuri pentru prevenirea şi
combaterea marginalizării sociale 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
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 6 din 23 ianuarie 2014.
7. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea modificării art. 1 al Hotărârii nr. 34
din 21.03.2013, privind componenţa Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi
Urbanism (C.T.A.T.U.) a Municipiului Câmpia Turzii şi a Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a C.T.A.T.U.
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
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Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 7 din 23 ianuarie 2014.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare
a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică sau juridică, la Spitalului
Municipal 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 Tot Vasile- vă rog să faceţi propuneri pentru cei doi consilieri locali care vor face
parte din comisia de concurs.
Domnul Rece Iulian - îl propun pe domnul Spătariu Adrian Petrică.
Domnul Varodi Ioan - îl propun pe domnul Giurgiu Ilie.
Domnul Tot Vasile- rog secretariatul să întocmească buletinele de vot, iar noi vom trece la
următorul punct, după care vom reveni la acest punct, care necesită vot secret.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării sediului S.C. Compania de
Salubritate Campia Turzii S.A. şi revocarea H.C.L. nr. 168 din 19 decembrie 2013.
Comisia 1
Domnul Rece Iulian- aviz favorabil
Comisia 2
Domnul Pătruţiu Mihai- aviz favorabil
Comisia 3
D-ra Uiorean Monica- aviz favorabil
Comisia 4
Domnul Spătariu Adrian- aviz favorabil
Comisia 5
Domnul Bene Andrei- aviz favorabil
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr.9 din 23 ianuarie 2014.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între
Primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii şi domnul Jurcă Adrian, în vederea desfăşurării
competiţiei sportive „TRANSILVANIA DRIFT RACE-SHOW CARITABIL” Câmpia Turzii
Domnul Tot Vasile - acest proiect nu a fost dezbătut în comisiile de specialitate. Dacă nu
sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr.10 din 23 ianuarie 2014.
11. Diverse
Domnul Haiduc Cristian - aş vrea să vă spun câteva cuvinte acum când începe un nou an, ar
fi important până la dezbaterea bugetului să vedem propunerile de buget, vorbesc aici cu domnul
Lojigan care este viceprimar şi cu domnul Pop Petre care este administrator public, să vedem cum
orientăm acest buget, să ajutăm cât se poate şi partea economică din oraş pentru crearea unor locuri
de muncă şi cred că ar fi bine ca la construcţia bugetului să încercăm să încercăm să dirijăm cât mai
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mult, pentru că, observaţi şi dumneavoastră că pe bani europeni sunt foarte mici şansele să poată să
fie cheltuit ceva în anul 2014 având în vedere că experţii Guvernului României au trimis Comisiei
Europene un document care a fost trimis înapoi cu menţiunea că ,, să-şi mai facă lecţiile,, în funcţie
de axele prioritare şi atunci, este foarte ificil. Cred că noi nu avem ce face la ceea ce s-a întâmplat
dar, măcar ceea ce depinde de noi şi putem să facem, să facem pentru binele cetăţenilor din
Municipiul Câmpia Turzii.
Domnul Lojigan Dorin - aşa cum ştiţi, potrivit legii, proiectul de buget se afişează cu 30 de
zile înainte: noi l-am afişat în luna decembrie, puteţi liniştit să-l studiaţi şi vă aşteptăm atât pe
dumneavoastră cât şi pe cetăţenii municipiului cu amendamente la momentul în care vom supune
atenţiei dumneavoastră bugetul.
Domnul Pop Petre - întradevăr, aşa cum ştiţi şi cum spunea şi domnul viceprimar, conform
procedurilor legale, bugetul este afişat. Chiar mi-aş dori să fie o dezbatere publică reală, nu doar
formală în scopuri strict electorale pentru a arăta cât de democraţi suntem. Chiar ar fi necesar să
participăm activ, să venim cu propuneri, în aşa fel încât să corespundă aşteptărilor cetăţenilor. În
acelaşi timp, aţi primit programul activităţilor desfăşurate în Câmpia Turzii cu prilejul zilei de 24
ianuarie- ziua unirii. Rugămintea noastră este, dacă puteţi să participaţi la programul pe care
serviciul de specialitate, Primăria şi Consiliul Local l-au pregătit. Este necesar să participăm şi la
astfel de activităţi.
Domnul Lojigan Dorin - veţi primi ca şi în anul trecut, invitaţia noastră, în calitate de
preşedinte al partidului din opoziţie, să purtaţi discuţii alături de noi la fundamentarea bugetului. Ştiţi
că şi anul trecut aţi fost invitat. Veţi primi şi anul acesta invitaţie să vă spuneţi punctul de vedere.
Domnul Haiduc Cristian - o să venim cu nişte amendamente la buget, să le discutăm
împreună, însă timpul pe care îl avem la dispoziţie să fie puţin mai lung pentru ca în urma discuţiilor
să găsim o variantă care să corespundă nevoilor cetăţenilor.
Domnul Lojigan Dorin - dacă doamna Lazăr ne poate spune când a fost afişat proiectul de
buget pe site-ul primăriei.
Doamna Lazăr Mariana - în data de 23 decembrie 2013.
Domnul Tot Vasile - vă propun să trecem la vot, după care suspendăm şedinţa pentru a da
posibilitatea comisiei de validare să se retragă pentru numărarea voturilor şi pentru a întocmi
procesul verbal.
După o scurtă pauză, lucrările şedinţei se reiau.
Domnul Tot Vasile - rog preşedintele comisiei de validare, să dea citire procesului verbal cu
rezultatul votului secret de la punctul 8 de pe ordinea de zi.
Domnul Ghemeş Sabin - dă citire procesului-verbal întocmit de comisia de validare, de
unde rezultă că domnul Spătariu Adrian Petrică a fost votat cu 19 voturi şi domnul Giurgiu Ilie a fost
votat de asemenea cu 19 voturi.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 8 din 23 ianuarie 2014.
Domnul Tot Vasile - vreau să felicit executivul pentru lucrarea pe care au făcut-o la această
sală care a adus la un alt nivel condiţiile în care ne desfăşurăm activitatea.
Domnul Tot Vasile-Simion - declar închisă şedinţa consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile-Simion TOT

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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