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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de
24.09.2015.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala de şedinţe
a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii , începând cu ora 1300.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 718 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în
data de 18.09.2015.În convocare au fost specificate data, ora, locul desfăşurării, precum si ordinea de zi propusă a
se discuta, conform prevederilor legale. Convocarea consilierilor locali s-a făcut prin e-mail, SMS și telefonic.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință, pentru secretar UAT, domnul Ștefan Nicolae - Șef Serviciul Juridic.
Sunt prezenți la şedinţă persoane cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate al Primarului,
societăţile comerciale şi serviciile publice de sub autoritatea Consiliului Local, cetățeni ai municipiului și
reprezentanţi ai mass-media .
Dl Giurgiu Ilie - propun președinte de ședintă pe dl.Lojigan Dorin Nicolae. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : Dl. Lojigan Dorin Nicolae este ales preşedinte de şedinţă cu 19 voturi pentru.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - Procesul verbal al şedinţei anterioare a fost pus, în
prealabil, la dispoziţia consilierilor locali și propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestuia, să
ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 27.08.2015, care este aprobat cu 19 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - în calitate de iniţiator aduc la cunoștință preşedintelui de şedinţă asupra
faptului că solicit retragerea materialului înscris inițial pe ordinea de zi la pct.6 - Proiect de hotărâre privind
aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui spaţiu liber situat în incinta Policlinicii, cu sediul pe strada
Avram Iancu nr. 33, în vederea înfiinţării unui cabinet medical de oftalmologie întrucît necesită o documentare
suplimentară și o consultare mai atentă a tuturor părților implicate, inclusiv a celor de la Spital, vom reveni după
ce vom fundamenta mai bine decizia.Vă propun să acceptați introducerea pe ordinea de zi a unui punct : Proiect
de hotărâre privind organizarea în perioada 08 - 12.10.2015 a întâlnirii dintre delegaţia Municipiului Câmpia
Turzii şi delegaţiile oraşelor Mohacs şi Kisber din Ungaria în vederea aniversării a 25 de ani, respectiv 10 ani de
la semnarea protocoalelor de înfrăţire a oraşelor pe care le reprezintă.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - dacă există alte discuții pe marginea ordinii de zi?
Dl Bene Andrei - solicit amânarea discuțării proiectului de hotărâre inclus inițial la pct. 11 pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber-Ungaria, în
perioada 15-19.10.2015 și a proiectului de hotărâre cu care s-a propus suplimentarea ordinii de zi. Motivația este
că, în materialul prezentat la pct. 11 a fost anexată o traducere a invitației adresată pentru efectuarea deplasării, o
traducere făcută de dna Iulia Bircea, traducere care nu corespunde cu traducerea corectă, astfel încât nu se poate
aprecia dacă este respectată doleanța organizatorului în structura delegației propuse.La proiectul de hotărâre
propus ca suplimentare a ordinii de zi, după cum bine se știe , în acestă perioadă maghiarii din Câmpia Turzii își
serbează ziua astfel încât se suprapun cele două activități fără a fi consultată comunitatea, respectiv conducerea
colectivă. Deci eu aș propune ca aceste două puncte să fie dicutate într-o ședință extraordinară, după consultările
aferente.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - tot pe același subiect, știam de această încercare de
inducere în eroare a consilierilor locali, vis-a-vis de pct.11, în sensul că știam că există două invitații și că
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traducerea invitației nu este bine făcută, drept pentru care am solicitat executivului, în ședința comisiei de
specialitate, să pună la dispoziție cea de-a doua invitație și traducerea acesteia.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - sunt de acord cu discutarea celor două materiale într-o ședință extraodinară,
prilej cu care dacă sunteți de acord, să-l invităm să participe pe dl. Nemeti Andrei, având în vedere faptul că am
avut discuții cu dl. Nemeti înainte de a programa și stabili aceste chestiuni, drept pentru care este necesar să
discutăm deschis pentru că invitații sunt ai Consiliului Local și a municipiului.
D-na Lazăr Dorina - consilier Serviciul R.I.A.P. - în materialul pus la dispoziție este anexată o invitație ce
este datată 31.08.2015, care este adresată Primăriei Câmpia Turzii și domnului Primar Radu Ioan Hanga,
formulată în limba engleză, a fost tradusă de d-na Iulia Bircea și nu se face referire la ceea ce s-a susținut aici, este
vorba de o invitație la care s-a mai revenit cu două adrese. Dacă se poate să precizați numărul de înregistrare
adresa de la Primărie în condițiile în care traducerea din maghiară nu putea fi făcută .
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - strict procedural există două modalități, fie inițiatorul
retrage de pe ordinea de zi aceste proiecte de hotărâre, fie vom vota punctual fiecare material de pe ordinea de zi.
Dacă este corect procedural așa?
Dl. Ștefan Nicolae - Șef Serviciul Juridic - procedural este corect.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - retrageți proiectele de hotărâre?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - sunt de acord cu retragerea de pe ordinea de zi, urmând a le discuta separat cu
toate documentele ce le stau la bază, cu toată lumea de față.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - să înțeleg, domnule Primar, că retrageți de pe ordinea de zi
proiectul înscris inițial la pct. 11 și nu mai susțineți introducerea proiectului de hotărâre suplimentar pe ordinea de
zi?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - sunt de acord cu retragerea de pe ordinea de zi a proiectul de hotărâre înscris
inițial la pct. 11 pe ordinea de zi.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - în acestă situație supun la vot suplimentarea ordinii de zi
cu proiectul de hotărâre privind organizarea în perioada 08 - 12.10.2015 a întâlnirii dintre delegaţia
Municipiului Câmpia Turzii şi delegaţiile oraşelor Mohacs şi Kisber din Ungaria în vederea aniversării a
25 de ani, respectiv 10 ani de la semnarea protocoalelor de înfrăţire a oraşelor pe care le reprezintă.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri? În urma votului rezultă : 19 voturi împotrivă.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - să fie consemnat în procesul verbal al ședinței și faptul că
proiectul de hotărâre înscris inițial pe ordinea de zi la pct. 11 a fost retras de către inițiator.
Se renumerotează materialele înscrise pe ordinea de zi.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost aceasta
modificată, respectiv retragerea, de către inițiator, de pe ordinea de zi inițială a pct.6 și pct.11, respectiv
neaprobarea suplimentării ordinii de zi cu un punct.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 19 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Asociația PAZIA.
2. Raport cu privire la stadiul întocmirii Planului de reorganizare și restructurare financiară la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
3. Informare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, aferentă lunii Iulie 2015, la S.C.
DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
4. Raport cu privire la stadiul realizării Strategiei de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2015-2020.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea formei juridice a societății comerciale Parc Industrial Câmpia
Turzii.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 300 mp,
proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în favoarea Bisericii Penticostale “Bunul Samaritean” Câmpia Turzii.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comisiei speciale de analiză și verificare a documentelor
elaborate de Comisia Socială constituită prin Dispoziția nr.312/14.05.2015.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării grilei de venituri pentru acordarea gratuităților sau
reducerilor taxei pentru beneficiarii serviciilor socio-medicale ale Centrului care oferă îngrijire și asistență la
domiciliu pentru persoane vârstnice.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii pentru anul 2015.
11. Întrebări, interpelări, diverse.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Raport cu privire la activitatea desfășurată de Asociația PAZIA.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–am luat la cunoştinţă
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–am luat la cunoştinţă
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
–am luat la cunoştinţă
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
–am luat la cunoştinţă
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–am luat la cunoştinţă
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. Harceaga Ioan - președinte PAZIA - doresc să-mi exprim satisfacția de a veni aici în fața dumneavoastră
pentru a prezenta unele aspecte cu privire la activitatea PAZIA.Am participat la comisiile de specialitate un am
expus ce s-a realizat până în prezent.Vreau să fac precizarea că PAZIA este o asociație profesională,
nonguvernamentală care și-a propus să deschidă un dialog direct cu producătorii. Scopul asociației este de a
asigura servicii integrate, activități de consiliere și consultanță. Nu considerăm că am realizat chiar totul și
așteptăm propuneri în acest sens pentru a desfășura o activitate mai eficientă.
2. Raport cu privire la stadiul întocmirii Planului de reorganizare și restructurare financiară la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–am luat la cunoştinţă
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–am luat la cunoştinţă
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
–am luat la cunoştinţă
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
–am luat la cunoştinţă
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–am luat la cunoştinţă
Dl. președintele de ședință Lojigan Dorin Nicolae invită la discuții.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - vreau să fac precizarea că la comisia de specilitate nu a participat nimeni de la
Domeniul Public pentru a susține materialele de la pct.2 și pct.3 de pe ordinea de zi.
Dl. Haiduc Cristian Ioan - în primul rând conducerea care a semnat acel raport nu cred că este legitimă.
Consider că ar trebui să fie definitivate problemele de ordin legal, în caz contrar pot interveni alte probleme față de
problemele care sunt de atâta timp la societate.Cred că nu trebuie ca cineva să se agațe cu dinții de putere, în mod
ilegal, pentru că până la urma va veni o decizie din partea instanței, în condițiile în care cineva rămâne acolo ilegal
și insistă în acest sens, probabil din inconștiență. Nu se poate abuza de acestă funcție, mai durează 10-15 zile până se
redactează și comunică hotărârea judecătorească, dar efectele acesteia se produc de la momentul când a fost
adoptată hotărârea Consiliului Local când s-a aprobat schimbarea AGA, sunt documente care vor intra în legalitate.
Dl. Tot Vasile - legat de acest subiect și de următorul punct de pe ordinea de zi, aș fi avut marea bucurie să
constat că președintele Consiliului de administrație va fi prezent aici să susțină aceste materiale, Legea 31 spune clar
că societatea comercială este condusă de către Consiliul de administrație, iar președintele consiliul de administrație
ar fi trebuit să vină și atunci când s-a prezentat planul de redresare economico-financiară, sigur însoțit de director
general și director economic. Consiliul de administrație nu a venit niciodată în fața noastră să prezinte raportul anual
al administratorilor, obligație care rezidă din tocmai temeiul legii, până la 30 mai trebuia să fie pe masa noastră
raportul administratorilor cu privire la execuția bugetară pe anul trecut, care să cuprindă ce au făcut efectiv, cum
armonizează bugetul aprobat de către noi și ce planuri are societatea, în concordanță cu indicatorii tehnico
economici pe care noi îi stabilim. Anumite prerogative sunt transmise, pentru conducerea operativă, directorului
general, care semnat hârtia prin care ne spune că va prezenta până în 15.10 planul de redresare. Sigur că legimitatea
lui este pusă la îndoială, astăzi, când Consiliul de administrație, care nu și-a făcut treaba nici anii trecuți și nici anul
acesta, proiectul pe care trebuia să-l susțină pentru redresarea economico-financiară nu a trecut, situație în care,
conform art.30 din OUG 109, ducea la dizolvarea de drept a Consiliului de administrație. Atunci când un plan de
redresare nu trece, acționarul, care suntem noi, stabilește anumite criterii. Consiliul de administrație merge și-l
înscrie la ORC pe dl.Uioraș, sau cel puțin acesta este intenția, fără a consulta acționarul, fără să facă o selecție așa
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cum prevede OUG 109. Consiliul de administrație face selecția pentru a numi directorul general al societății, acea
selecție poate fi făcută din rândul membrilor consiliului de administrație sau cu terți din exterior, dacă Consiliul de
administrație gândește pentru acționar mă bucur, pentru că dl Uioraș a condus acestă societate, cunoaște specificul
acesteia, problema este că tot noi l-am aruncat jos, fără a avea acordul Consiliului Local, de către același Consiliu de
administrație care nu figurează în nici un document ca fiind selectat pe baza principiilor guvernate de OUG 109.
Același Consiliu de administrație administrează pe pierderi societatea în condițiile în care Legea 31 prevede că
responsabilitatea este culpă comună a administratorilor, astfel încât se impune intrarea în legalitate, astfel încât
acționarul să redobândească controlul asupra societății, în condițiile în care AGA lucrează cu mandat special, pe
baza căruia se prezintă la Consiliul de administrație și-l pune să execute. Reprezentanții AGA nu pot în numele
acționarului să vină să dispună acte și fapte pentru care nu sunt mandatați, rog să fiu contrazis cu articol din lege,
pentru că noi avem înscris la ORC, reprezentanți ai Consiliului Local nu fac altceva decât să transpună în practică o
hotărâre a Consiliului Local, cu titlu de dispoziție a acționarului. Domnul Haiduc este nemulțumit, pe bună dreptate,
că nu a venit el să zică aceste lucruri, vă rog să luați act de ceea ce am spus aici, pentru că urmează pct.3.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - îmi aparține responsabilitatea introducerii acestui punct pe ordinea de zi, în
condițiile în care planul de redresare prezentat anterior a fost respins și am reamintit astfel domnului director că
trebuie întocmit un proiect, domnul director a informat Consiliul Local cu privire la faptul că nu a terminat
planul și se obligă să-l termine până la data de 15.10.2015, sens în care propun să mai avem răbdare până la acest
termen.
Dl. Haiduc Cristian Ioan - nu înțeleg de ce mi-a fost pronunțat numele, vreau să reamintesc, domnule Tot, că
atunci când s-a schimbat conducerea la Domeniul Public și s-a votat în Consiliul Local, în condițiile în care am
spus la acea dată că este ilegal, pentru că trebuia respectată procedura conform OUG 109, iar astăzi veniți să
spuneți că este ilegal. Se cunoaște faptul că mandatulul domnului Frînc a expirat în 19.08, în ședință extraordinară,
la care nu ați participat, pentru a opri debandada de acolo, am aprobat înlocuirea membrilor AGA de la societate,
iar noii membrii AGA să înceapă, prin mandat expres, selecția pe OUG 109, ceea ce s-a și făcut. Între timp, cu
nerespectarea legii, s-a continuat să se semneze hârtii și să se emită decizii. Referitor la ceea ce a spus aici domnul
Primar, îi dau dreptate, pentru că situția nu poate continua așa sub aspect financiar, nu ca și conducere, problemele
există acolo indiferent cine este la conducere și acele probleme nu pot fi rezolvate foarte ușor. Referitor la
termenul de 15.10, să ne amintim că situația existentă la societate a fost semnalată încă din luna octombrie a
anului trecut, când s-a pus în discuție existența pierderilor și necesitatea întocmirii unui plan de redresare, a trecut
un an de când au fost semnalate problemele grave care sunt acolo și tot s-a amânat. Când a fost prezentat domnul
Frînc, de către domnul Deak și domnul Tot, am spus atunci că nu se va putea face nimic dacă nu există un plan de
reorganizare, în condițiile în care propunerea domnului Frînc a fost asumată politic și personal, astfel încât ceea ce
se întâmplă acum la Domeniul Public nu poate fi aruncat în sarcina Consiliului Local sau a Primarului, în
condițiile în care v-ați asumat politic conducerea și astăzi se văd rezultatele.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - aș vrea să va corectez domnule primar și domnule Haiduc,
să nu vă adresați cu sintagma “domnule director” pentru că domnul Frînc nu mai este director din data de 19.08
când a expirat mandatul și nu a mai fost prelungit, ca atare nu mai are această calitate.Vreau să mulțumesc
domnului Tot pentru lecția de drept pe care ne-a dat-o aici, aproape bună și să-l întreb la ce președinte a
Consiliului de administrație s-a referit atunci când a spus că trebuia să fie prezent pentru a susține această
informare în fața Consiliului Local?
Dl. Tot Vasile - bună întrebare, m-am referit la președintele Hodrea, care este înscris în constatator la ORC și
care nu a venit o dată să prezinte o situație.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - să înțeleg că îl recunoașteți pe dl Hodrea ca președinte a
Consiliului de administrație?
Dl Tot Vasile - nu, mandatul lui trebuia să se termine de drept la data la care a fost respins planul de
reorganizare ce a fost prezentat spre aprobare Consiliului Local
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - acesta este motivul pentru care am formulat anterior
întrebarea care președinte ar trebui să fie prezent aici pentru a susține materialul, pentru că dacă vă referiți la
domnul Isac este aici în sală pentru a susține proiectul.
Dl Tot Vasile - acest aspect îl va stabili instanța de judecată pentru că sunt vreo două acțiuni pe rolul
instanțelor,formulate de cei care pun în discuție legitimitatea a unuia sau altuia. Noi astăzi trebuia să avem un
Consiliu de administrație numit pe OUG 109, așa cum s-a organizat selecția, care a fost stopată și pusă la zid de
către noii reprezentanți AGA.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - să fie consemnat în procesul verbal al ședinței.
3. Informare privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli, aferentă lunii Iulie 2015, la S.C.
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DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–am luat la cunoştinţă
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–am luat la cunoştinţă
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
–am luat la cunoştinţă
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
–am luat la cunoştinţă
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–am luat la cunoştinţă
Dl. președintele de ședință Lojigan Dorin Nicolae invită la discuții.
Dl. Bene Andrei - materialul nu a fost susținut de nimeni la comisia de specialitate.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - să fie consemnat în procesul verbal al ședinței.
Dl. Tot Vasile - sigur că domnul Haiduc poate să vină să ne spună de traseismul politic, eu unul sunt
independent astazi, eu n-am migrat de la PDL la PNL, chiar dacă partidele, la nivel înalt, au hotărât o fuziune.
Cifrele prezentate sunt la luna iulie și sunt raportate la ANAF de către societate, conform obligației legale. Din
luna iulie societatea a executat lucrări de amploare, dacă se prezenta situația cu privire la venituri prognozate din
exploatare și cheltuieli, se ajungea astazi la aproape bine, față de pierderile înregistrate ce au fost lăsate de fostul
director Drăghici, de 4 miliarde lei, nu este o situație care să ne alarmeze atât de tare încât să venim astăzi să
facem afirmații gratuite, iar legea nu spune nicăieri, și îl rog pe domnul Haiduc să citească, dacă reprezentanții
noștrii pot demara procedura pe OUG 109, pentru că nu pot. UAT-ul, acționarul poate, conform art. 30 alin.4, să
facă selecția. Noi facem selecția, nu reprezentanții noștrii.Vreau să văd dacă acel mandat poate fi pus în aplicare și
pe ce bani și cine numește comisia, pentru că vom ajunge la un alt punct de pe ordinea de zi. Cifrele spun că
acestă societate aproape și-a revenit și îmi pare rău că nu a venit nimeni din partea societății să prezinte cifrele la
zi.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - o întrebare pentru domnul Primar, în adresa trimisă de Domeniul Public, prin
director general Frînc Cristel, la data de 14.09.2015, a se lua în considerare data, se referă la macheta de raportare
aferentă lunii iulie 2015, întrebarea este, domnule Primar, dacă a-ți primit lunar machetele solicitate prin HCL
nr. 11/12.02.2015?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - începând de când?
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - începând de la data intrării în vigoare HCL nr. 11/11.02.2015, s-au dacă nu,
câte rapoarte a primit Primăria, pentru că, întreb acum și colegii, care cred sunt în asentimentul meu, că acesta
este primul pe care-l vedem la Consiliul Local, să fi primit Primăria și noi nu?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - sunt cerute date foarte concrete și nu le pot da acum, dar vă spun că ce
rapoarte s-au primit acestea au fost prezentate, pentru că sunt destinate Consiliului Local, câte au transmis atâtea
au ajuns la Consiliul Local.
4. Raport cu privire la stadiul realizării Strategiei de dezvoltare a Municipiului Câmpia Turzii 2015-2020.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–am luat la cunoştinţă
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–am luat la cunoştinţă
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
–am luat la cunoştinţă
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
–am luat la cunoştinţă
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–am luat la cunoştinţă
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - doresc să precizez căteva lucruri, strategia de dezvoltare nu este a Primăriei, ci
este a Consiliului Local, Primăria îndeplinește numai o funcție de secretariat, colectează informații, colaborează
cu cei care redactează strategia și o va introduce spre aprobare Consiliului Local. Rugămintea mea este ca dvs. în
calitate de consilieri locali să ne acordați un sprijin mai consistent pentru realizarea acestei strategii, pentru că este
mai bine să muncim mai mult la redactarea acestei strategii decât să avem discuții la momentul supunerii spre
aprobare.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - acesta este părerea dvs., oricum preferam să nu aduc în discuție scrisoarea
transmisă de dvs., vă mulțumesc că m-ați luminat, dar știam ceea ce înseamnă o strategie, cine trebuie să
colaboreze și să gândească strategia Consiliului Local. Mail-ul pe care l-am scris Serviciului de Relații Publice
l-am scris pentru că în calitate de consilier local, și colegii sunt în asentimentul meu, cred că nici unul de aici nu
acceptă nimic ultimativ din partea vreunui serviciu din cadrul Primăriei, ci noi cerem serviciilor din cadrul
Primăriei.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - serviciile din cadrul Primăriei au formulat solicitări prin mine, pentru că
serviciile sunt în subordinea mea.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - vă asigur că știu ce este o strategie.
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea formei juridice a societății comerciale Parc Industrial Câmpia
Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
–aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - am un amendament la art.8 alin.1, consider că ar trebui să dăm un termen cert
reprezentanților Consiliului Local în AGA, să întreprindă demersurile pentru efectuarea selecției membrilor și
acest termen să fie 30 zile de la înscrierea în Registrul Comerțului a modificării formei juridice a societății.
Dl. Tot Vasile - formulez un amendament la art. 7 să se mai introducă un membru ca reprezentant al nostru la
această societate, pentru a exista astfel un număr impar de membrii.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - trecem la votul amendamentelor după care trecem la votul
final. Supun la vot amendamentul formulat de dl. Bretoiu Horațiu. Dacă cineva de la executiv ne poate spune cât
trebuie să stea pe site anunțul, domnule Bretoiu este în regulă să fie un termen de 45 de zile.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu unanimitate de voturi.
Supun la vot amendamentul formulat de dl. Tot Vasile.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?Supus la vot
amendamentul propus este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - propuneri pentru funcțiile de membrii în AGA la
Parc Industrial Câmpia Turzii SA.?
Dl. Filip Remus - propun pe doamna Varga Ioana, expert contabil.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - propun pe doamna Cristea Laura, economist.
Dl. Sălăjean Alin Valentin - propun pe domnul Stănilă Gheorghe.
Dl. Rece Gheorghe Iulian - propun pe doamna Sipos Simina, economist.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru funcţiile de membrii în AGA la Parc Industrial Câmpia Turzii SA.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Varga Ioana - 11 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă, Cristea Laura - 11 voturi pentru şi 8 voturi
împotrivă, Stănilă Gheorghe - 10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, Sipos Simona - 9 voturi pentru şi 11 voturi
împotrivă, ca urmare dna Varga Ioana, dna Cristea Laura și dl Stănilă Gheorghe sunt numiți reprezentanți ai
Consiliului Local în AGA la Parc Industrial Câmpia Turzii SA.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - propuneri pentru funcțiile de cenzori la Parc Industrial
Câmpia Turzii SA.?
Dl. Bene Andrei - propun pe doamna Oros Maria.
Dl. Filip remus - propun pe domnul Uiorean Mihai.
D-na Uiorean Monica - propun pe doamna Dolha Ana.
D-na Pantea Cornelia - propun pe doamna Furdui Adela.
Dl. Rece Gheorghe Iulian - reprezentant desemnat de MFP este ?
Dl. Tot Vasile - uzanța este ca noi să facem adresă la MFP pentru a fi desemnată o persoană, se votează doar
reprezentanții desemnați de Consiliul Local.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - în acestă situație avem doar două locuri pentru funcțiile de
cenzori și trebuie să supunem atenției Consiliului local un alt amendament la proiectul de hotărâre.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - din câte știu am mai votat așa ceva și nu trebuia nominalizată persoana, se trecea
numai reprezentant MFP, propun un amendament la art.11 alin.1 - doi cenzori să fie desemnați de Consiliul Local
și un cenzor să fie desemnat din partea M.F.P.
Dl. Ștefan Nicolae - votați persoanele propuse ca reprezentanți ai Consiliului Local în Comisia de cenzori,
urmând ca ulterior să trimitem o adresă la MFP pentru a desemna o persoană.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot amendamentul formulat de dl. Bretoiu
Horațiu.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
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privire la persoanele propuse pentru funcţiile de cenzori la Parc Industrial Câmpia Turzii SA.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Oros Maria - 9 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă, Dolha Ana - 9 voturi pentru şi 10 voturi
împotrivă, Iurian Mihai - 8 voturi pentru şi 11 voturi împotrivă și Furdui Adela - 7 voturi pentru şi 12 voturi
împotrivă, ca urmare propunerile nu au fost aprobate.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - vreau să întreb care este situația în acest caz?
Dl Ștefan Nicolae - se reface votul.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - vreau să întreb colegii consilieri dacă își mențin toate
aceste propuneri pentru cele două locuri în comisia de cenzori?
Dl Ștefan Nicolae - aceste patru persoane candidează pentru cele două funcții de cenzori urmând a se vota
ulterior pentru supleant.
Turul 2
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - propuneri pentru funcțiile de cenzori la Parc Industrial
Câmpia Turzii SA.?
Dl. Filip Remus - propun pe Iurian Mihai
D-na Uiorean Monica - propun pe Dolha Ana
D-na Pantea Cornelia - propun pe Furdui Adela
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru funcţiile de cenzori la Parc Industrial Câmpia Turzii SA.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Iurian Mihai - 10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, Furdui Adela - 10 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, Dolha Ana - 9 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă, ca urmare dl Iurian Mihai și dna. Furdui Adela sunt
numiți în calitate de cenzori la Parc Industrial Câmpia Turzii SA, urmând a se completa Comisia cu un cenzor
desemnat de M.F.P.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - propuneri pentru funcția de cenzor supleant la Parc
Industrial Câmpia Turzii SA.?
D-na Uiorean Monica - propun pe d-na Ioana Lup
Dl. Bene Andrei - propun pe d-na Oros Maria
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru funcţia de cenzor supleant la Parc Industrial Câmpia Turzii SA.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Oros Maria - 10 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, Lup Ioana - 9 voturi pentru şi 10 voturi
împotrivă, ca urmare dna Oros Maria este numiță în calitate de cenzor supleant la Parc Industrial Câmpia Turzii
SA.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendamente.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 120 din 24.09.2015
privind modificarea formei juridice a societății comerciale Parc Industrial Câmpia Turzii
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 300 mp,
proprietatea Municipiului Câmpia Turzii, în favoarea Bisericii Penticostale “Bunul Samaritean” Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
–aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
–aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
–aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
–aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - vreau doar să atrag atenția că este vorba de patrimoniu și este necesar votul
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pentru a 2/3 dintre consilieri.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 121 din 24.09.2015
privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 300 mp, proprietatea Municipiului
Câmpia Turzii, în favoarea Bisericii Penticostale “Bunul Samaritean” Câmpia Turzii
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Comisiei speciale de analiză și verificare a documentelor
elaborate de Comisia Socială constituită prin Dispoziția nr.312/14.05.2015.
Dl. Sălăjean Alin Valentin - anunț președintele de ședintă asupra faptului că mă abțin de la dezbaterea și
votul proiectului de hotărâre, în condițiile art. 46 din Legea nr.215/2001, dar voi prezenta un punct de vedere după
vot.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii și propuneri.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - la acest proiect de hotărâre am eu un amendament, în
sensul că propun să modificăm art. 2 urmând a avea un singur punct Verificarea documentelor care au stat la baza
întocmirii Listei de repartizare a locuințelor pentru tineri destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii,
înregistrată sub nr. Ad. 15714/19.05.2015 de către Comisia Socială constituită prin Dispoziția nr. 312/14.05.2015,
sub aspectul verificării corectitudinii punctajului obținut de persoanele de la pozițiile 7,8 și 9, pentru că nu mi se
pare corect ca obiectul acestei cercetări să fie doar asupra unei persoane, din punct de vedere procedural domnul
primar trebuia să respecte prevederile normelor de aplicare a Legii nr.152/1998 art. 15 alin. 4 cu privire la
modalitatea de soluționare a contestațiilor și pentru o justă rezolvare a acestei sesizări, acest aspect trebuie să-l
clarifice comisia de analiză, în sensul să verifice cele trei dosare, respectiv cele aflate pe pozițiile 7, 8 și 9. Ca să
înlăturăm orice suspiciune cu privire la acest aspect noi vom vota acest proiect de hotărâre cu amendamentul
propus.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot amendamentul propus de către mine. Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri? Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu 17 voturi pentru și 1 abținere
( dl. Deak Francisc ).
Dl. Viceprimar Gal Avram - cu privire la proiectul de hotărâre nici nu știam că este vorba de domnul Sălăjean
Alin, au fost mai multe reclamații la blocurile ANL, sunt mai multe apartamente libere și oamenii nu mai locuiesc
în ele. Problema cu domnul Sălăjean Alin nu are nici o relevanță, a existat o comisie, se putea formula în termenul
legal contestație, altfel poate veni peste 10 ani ca să spună că cineva a luat un apartament ilegal.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - aveți perfectă dreptate, dar asta trebuia să o faceți înainte
de inițierea proiectului de hotărâre care acum trebuie supus atenției Consiliului Local.
Dl. Viceprimar Gal Avram - să se verifice atunci dacă sunt apartamente pe care nu le folosește nimeni.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - dar aceasta nu este treaba comisiei să verifice dacă sunt
apartamente libere, ci este problema Serviciului Patrimoniu din Primărie.
Dl. Viceprimar Gal Avram - noi să votăm dar nu știm ce să votăm, domnul Primar a propus, noi știm ce
trebuie să votăm, dacă petiționara a ieșit din termenul de contestație?
Dl. Ștean Nicolae - proiectul de hotărâre a fost inițiat în conformitate cu prevederile art.54 alin.7 din Legea
nr.215/2001.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vă rog propuneți persoane pentru membrii comisiei de
analiză, trebuie să votăm 5 persoane.
Dl. Filip Remus - propun pe consilierii locali Bene Andrei, Lojigan Dorin și din partea executivului pe d-na
Popa Mihaela de la Integrare Europeană și d-na Mirela Duma.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - propun pe domnul Ghemeș Sabin.
Dl. Rece Gheorghe Iulian - propun pe domnii Popescu Florin și Giurgiu Ilie.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
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privire la persoanele propuse pentru Comisia specială de analiză.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Popa Mihaela - 13 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă, Duma Mirela - 13 voturi pentru şi 5 voturi
împotrivă, Ghemes Sabin - 11 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, Bene Andrei - 9 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, Lojigan Dorin - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, Giurgiu Ilie - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă,
Popescu Florin - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, ca urmare 3 propuneri au fost aprobate și se va relua votul
secret pentru stabilirea a încă 2 membrii ai comisiei.
Turul 2
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vă rog să faceți propuneri pentru stabilirea a încă 2
membri ai comisiei.
Dl. Filip Remus - propun pe domnii Lojigan Dorin și Bene Andrei.
Dl. Rece Gheorghe Iulian - propun pe domnii Popescu Florin și Giurgiu Ilie.
Dl. Bene Andrei - propun să trecem peste această chestiune și mă retrag.
Dl. Filip Remus - atunci propun pe domnul Pătruțiu Mihai.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru Comisia specială de analiză.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Lojigan Dorin - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, Pătruțiu Mihail - 9 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, Popescu Florin - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă și Giurgiu Ilie - 9 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, a urmare se reia votul secret pentru completarea cu membrii ai Comisiei speciale de analiză.
Turul 3
Dl .președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - în acestă situație reluăm votul, vă rog propuneri.
Dl. Filip Remus - propun pe domnii Lojigan Dorin și Pătruțiu Mihail.
Dl. Rece Gheorghe Iulian - propun pe domnii Popescu Florin și Giurgiu Ilie.
Dl. Ștefan Nicolae - am rugămintea să propuneți alte persoane decât cele propuse inițial.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru Comisia specială de analiză.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Lojigan Dorin - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, Varodi Ioan - 9 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, Giurgiu Ilie - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă și Popescu Florin - 9 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, a urmare se reia votul secret pentru completarea cu membrii ai Comisiei speciale de analiză.
Turul 4
Dl președinte de ședință - în acestă situație reluăm votul, vă rog propuneri.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru Comisia specială de analiză.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Filip Remus - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, Pătruțiu Mihai - 9 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, Popescu Florin - 9 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă și Giurgiu Ilie - 9 voturi pentru şi 9 voturi
împotrivă, a urmare se reia votul secret pentru completarea cu membrii ai Comisiei speciale de analiză.
Turul 5
Dl președinte de ședință - în acestă situație reluăm votul, vă rog propuneri.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - ca amendament propun ca să fie compusă Comisia din 3 persoane, cele care
deja au fost aprobate prin vot.
Dl. presedinte de sedință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot amendamentul domnului Bretoiu.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri? Supus la vot amendamentul propus este respins cu 9 voturi pentru și 10 voturi
împotrivă.
Grupurile de consilieri se retrag pentru consultări.
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Dl. Pop Petre - Administrator public - pentru a ieși din impas în urma discuțiilor am ajuns la un consens în
sensul că suntem de acord să votăm ceea ce se propune.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vă rog propuneri
Dl. Filip Remus - propun pe domnii Lojigan Dorin și Pătruțiu Mihail.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru Comisia specială de analiză.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Lojigan Dorin - 18 voturi pentru și Pătruțiu Mihai - 18 voturi pentru , ca urmare sunt numiți în
Comisia specială de analiză următoarele persoane: Ghemeș Sabin Marcel, Lojigan Dorin Nicolae, Pătruțiu Mihail
Iuliu, Popa Mihaela Gabriela și Duma Mirela.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendamente.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru (dl Sălăjean Alin Valentin nu a participa la dezbatere și vot
in condițiile art. 46 din Legea nr. 215/2001).
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 122 din 24.09.2015
privind aprobarea înființării Comisiei speciale de analiză și verificare a documentelor elaborate de
Comisia Socială constituită prin Dispoziția nr.312/14.05.2015
Dl.Sălăjean Alin Valentin - doresc să iau cuvântul pentru a-mi susține un punct de vedere, pentru a fi
înlăturată orice suspiciune, mi se pare normal să fie constituită o astfel de comisie, însă Consiliul Local nu
analizează aspecte particulare ci aspecte de interes general local, însă proiectul de hotărâre vizează numai sutuația
mea. Comisia de analiză nu poate verifica legalitatea documentelor elaborate de Comisa specială ci numai dacă
susținerile doamnei Barta Georgeta sunt întemeiate.
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - invită la discuții și propuneri pentru Comisia de selecția a
membrilor Consiliului de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Dl. Giurgiu Ilie - propun pe d-na Uiorean Monica și dl Tot Vasile
Dl. Filip Remus - propun colegii Haiduc Cristian și Bene Andrei
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - ca amendament propun ca președinte al Comisiei să fie dl Primar Radu Ioan
Hanga, consider că prin expetiza dânsului și prin vârstă este un element de echilibru, aș fi onorat să facă parte din
acestă comisie și să gireze președinția. Ca membru propun pe dl. Pătruțiu Mihail.
Dl presedinte de sedință Lojigan Dorin nicolae - supunem la vot amendamentul domnului Bretoiu.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri? Supus la vot amendamentul propus este aprobat în unanimitate.
Dl Varodi Ioan -ca amendament aș propune ca îl locul d-nei Marinca Mădălina pe d-na Mureșan Anca.
Dl presedinte de sedință Lojigan Dorin Nicolae - supunem la vot amendamentul domnului Varodi.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri? Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu 10 voturi pentru și 9 voturi
împotrivă.
Dl. presedinte de sedință Lojigan Dorin Nicolae - propun un amendament la alin. 2 ca persoană ce asigură
secretariatul comisiei să fie d-na Marinca Mădălina. Supun la vot amendamentul propus.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu 17 voturi pentru și 2 voturi împotrivă
( dl Deak Francisc și dl Tot Vasile).
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - trebuie să fiu si eu de acord cu nominalizarea și având în vedere faptul că
nora lucrează acolo să nu fie cumva un conflict de interese.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - este vorba de o comisie de selecție a membrilor, organizată pe OUG 109 și nu
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cred că poate fi vorba de conflict de interese.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - ca amendament propun ca în locul doamnei Mariana Lazăr
să fie nominalizat un consilier local care va fi ales prin vot secret.Supun la vot amendamentul propus.Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri? Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu 10 voturi pentru și 9 voturi
împotrivă.
Se pun la dispoziţia consilierilor locali buletinele de vot pentru desfăşurarea procedurii de vot secret cu
privire la persoanele propuse pentru Comisia de selecția a membrilor Consiliului de Administrație al S.C.
DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor. .
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Uiorean Monica - 9 voturi pentru și 10 voturi împotrivă, Tot Vasile - 9 voturi pentru și 10 voturi
împotrivă, Haiduc Cristian - 10 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, Bene Andrei - 10 voturi pentru și 9 voturi
împotrivă, Pătruțiu Mihail - 10 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, ca urmare sunt numiți în Comisia specială de
analiză următoarele persoane: presedinte - Radu Ioan Hanga, membrii - Mureșan Anca Paula, Haiduc Cristian
Ioan, Pătruțiu Mihail Iuliu și Bene Andrei, secretariatul comisiei urmând a fi asigurat de către d-na Marinca
Mădălina.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendamente.Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 123 din 24.09.2015
privind desemnarea Comisiei de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării grilei de venituri pentru acordarea gratuităților sau
reducerilor taxei pentru beneficiarii serviciilor socio-medicale ale Centrului care oferă îngrijire și asistență la
domiciliu pentru persoane vârstnice.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - era vorba de un amendament la Anexa la proiectul de
hotărâre în sensul că să apară înscrisă o reducere de 50% din taxa specială. Supun la vot amendamentul
propus.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu unanimitate de
voturi.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendament.Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 124 din 24.09.2015
privind aprobarea modificării grilei de venituri pentru acordarea gratuităților sau reducerilor taxei
pentru beneficiarii serviciilor socio-medicale ale Centrului care oferă îngrijire și asistență la domiciliu pentru
persoane vârstnice
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii pentru anul 2015.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
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Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 125 din 24.09.2015
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii
pentru anul 2015
11. Întrebări, interpelări, diverse.
Dl. Tot Vasile - vreau să întreb dacă votul secret exprimat astăzi trebuia făcut într-o cabină special
amenajată.
Dl. Ștefan Nicolae - legea nu specifică că trebuie o cabină special amenajată în acest sens.
Dl. Tot Vasile - referitor la proiectul de hotărâre cu privire la comisia de selecție pe OUG 109, mă
bucur că s-a mers pe specialiști în resurse umane sau pe persoane care au cunosțințe minime în a aprecia
calitatea celor care vor candida. Doamna Monica Uiorean este singura care are o specializare pe resurse
umane. Comisia va merge să aprecieze dacă cei care vor conduce pe viitor societatea îndeplinesc minimele
condiții impuse se lege pentru a putea face o administrare corectă.
Dl. președinte Lojigan Dorin Nicolae - domnule consilier a-ți avut posibilitatea ca la proiectul de
hotărâre să vă exprimați părerea și să votați, la rubrica diverse fac obiectul aspecte care nu au legătură cu
ordinea de zi care a fost deja aprobată.
Dl. Tot Vasile - am vrut doar să-mi exprim un punct de vedere separat. Selecția anterioară a fost făcută
de președintele Lojigan Dorin fără a urma vreo procedură în condițiile, în care OUG 109 a apărut în
decembrie 2011.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - vreau să-l întreb pe dl. consilier Tot nu a votat și dânsul acest punct?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - vreau să vă mulțumesc pentru încrederea acordată pentru numirea mea
ca președinte în Comisia de selecție la Domeniul Public.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorin Nicolae LOJIGAN

p.SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN
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