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Nr. ad. 577 din 27.08.2015
PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 27.08.2015.
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. 577 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data
de 21.08.2015.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 17 consilieri.Lipsă sunt consilieri locali Pantea Cornelia și Filip Remus.
Preşedinte de şedinţă este domnul Deak Francisc.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul municipiului Câmpia Turzii.
Lipsește motivat de la ședință doamna Deac Maria, secretarul municipiului, în lipsa acesteia fiind prezentă
doamna Stoica Cosmina - consilier 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. preşedinte de şedinţă - Procesele verbale ale şedinţelor anterioare au fost puse, în prealabil, la dispoziţia
consilierilor locali și propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestora, să ceară menţionarea exactă a
opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 23.07.2015, care este aprobat cu 17 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 30.07.2015, care este aprobat cu 17 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 12.08.2015, care este aprobat cu 17 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 17.08.2015, care este aprobat cu 17 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 19.08.2015, care este aprobat cu 14 voturi pentru și 3 abțineri
(dl. Tot Vasile, dl.Csutak Ludovic și dl.Deak Francisc) fără nici o observaţie.
Primarul Municipiului Cârnpia Turzii, domnul Radu Ioan Hanga, în calitate de iniţiator anunţă preşedintele
de şedinţă asupra faptului că solicită suplimentarea ordinii de zi cu un punct:
Proiect de hotărâre privind aprobarea ACTULUI ADIŢIONAL la Contractul de delegare a serviciului public de
salubrizare, aprobat prin HCL nr. 75/2008.
Propunerea de suplimentare este aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul 20 devine astfel: Proiect de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea ACTULUI
ADIŢIONAL la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 75/2008.
Punctul 21 devine astfel: Întrebări, interpelări, diverse.
Se supune la vot ordinea de zi cu completare.
Supusă votului, este aprobată cu 17 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Culturală a comunității Municipiul Câmpia Turzii
pe perioada 2015 - 2020 ,,Cultura poate schimba orașul și comunitatea“.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de
funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire spațiu comercial cu casă de
locuit P+M și garaj auto” în județul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor, nr. 47 și a Regulamentului local de
urbanism aferent.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Modificări interioare, fațadizare clădire
restaurant, montare firme și reclame” în județul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 6 și a
Regulamentului local de urbanism aferent.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Câmpia Turzii la Asociația ,,Clusterul
Agro-Food-Ind Napoca”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei și a Statului de
funcții ale Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului
Municipal ,,Prima Școală Română 1879” Câmpia Turzii.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii și
IPA Regiunea 3 Cluj.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” și a
altor distincții personalităților cu merite deosebite.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Câmpia
Turzii S.A.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii
S.A.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de mandat la societățile ce au acționar unic
Municipiul Câmpia Turzii ce se va încheia cu reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor la
respectivele societăți.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din
învăţământul preuniversitar în unităţile şcolare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul şcolar 2015-2016
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren înscris în CF nr. 50244 Câmpia Turzii,
cu nr. top. 227/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 69409 mp şi alipirii unui imobil teren rezultat din dezmembrare la
un alt imobil teren.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinațării obiectivului de investiții “MODERNIZAREA STRĂZILOR
IONEL FLOAȘIU, NICOLAE TITULESCU - tronson II, ZAHARIA STANCU- transon II, TUDOR ARGHEZI- tronson
I, NICHITA STĂNESCU“, din Municipiul Câmpia Turzii.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico -economici pentru
obiectivul de investiții “MODERNIZAREA STRĂZILOR IONEL FLOAȘIU, NICOLAE TITULESCU - tronson II,
ZAHARIA STANCU- transon II, TUDOR ARGHEZI - tronson I, NICHITA STĂNESCU“, din Municipiul Câmpia
Turzii.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia
Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru construirea, modernizarea,
exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi
înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiul Câmpia
Turzii
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preţ pentru lucrări de construire, modernizare, exploatare
şi întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare
a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiul Câmpia Turzii, practicate
de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. , în urma delegării prin negocierea şi atribuirea directă a contractului
de delegare.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACTULUI ADIŢIONAL la Contractul de delegare a serviciului public
de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 75/2008
21. Întrebări, interpelări, diverse.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Culturală a comunității Municipiul Câmpia
Turzii pe perioada 2015 - 2020 ,,Cultura poate schimba orașul și comunitatea“.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
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Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
Dl. Crișan Mircea - ca să respect indicațiile care le-am primit, am să vă spun că am studiat cu atenție Strategia
de Dezvoltare Culturală. În primul rând trebuie să vă spun că sunt de acord cu această idee, poate trebuia mai demult,
dar este bine că s-a făcut și acum. Trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, am găsit aici elemente de utopie,
irealizabile, un amestec de ceea ce se cheamă cultură materială și cultură spirituală. Ca exemplu înființarea Sitului
Industrial Istoric în arealul fostei fabrici de sârmă ISCT nu este realizabil, deoarece arealul fostei Industria Sârmei a
fost privatizat. Se prevede acolo susținerea activităților “Societății Culturale 775 Câmpia Turzii” fără a menționa și
cetățenii de etnie maghiară care nu pot fi lăsați înafară. Se precizează înființarea Centrului Cultural Câmpia Turzii,
dacă este afiliat la centrele culturale romăne din afară, dacă va fi un serviciu nou, cu angajați, cu o structură de
personal ? Problema Consiliului Cultural Consultativ, mi se pare o utopie, format din personalități culturale, acestă
chestiune trebuie analizată. Referitor la înființarea Parcului Dendrologic Câmpia Turzii de unde se asigură fondurile?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - nu am afirmat că metalurgia s-a dus, am afirmat doar că vremea marii industrii
a trecut.Metalurgie, la o scară mică este în Câmpia Turzii.În parcul industrial de la REIF se preconizează că vor fi
intreprinderi cu 100 - 200 de salariați, deci industrie va exista.
Dl. Bene Andrei - domnul Crișan a punctat foarte bine, ca minoritate maghiară nu ne regăsim în acestă strategie.
Am studiat în mod expres în Dex ce semnifică cuvântul strategie, respectiv fixarea unor obiective pe care vrem să le
atingem și stabilirea modalității prin care să le atingem. În acest material regăsim foarte multe elemente de strategie
dar în plus găsim, pe o perioadă de 5 ani, activități punctuale, care nu pot face parte dintr-o strategie. Lipsim cu
desăvârșire din acest proiect, avem și noi asociații culturale, fundații care vin în sprijinul culturii la nivelul
municipiului Câmpia Turzii. Nu a fost organizată o consultare cu minoritatea maghiară, cu reprezentanții fundațiilor
culturale pentru acest motiv mă voi abține de la votul acestui proiect de hotărâre.
Dl.Rece Gheorghe Iulian - strategia a fost afișată pe site, au fost organizate întâlniri unde s-a supus discuției
strategia culturală.
Dl. Bene Andrei - am pretenția ca la întocmirea unui astfel de material să fim consultați în prealabil.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - felicit pe această cale implicarea societății civile în dezbaterea strategiei culturale,
în special pe domnul Crișan, pentru că a avut curajul să se prezinte în fața Consiliului Local ca să-și susțină punctul
de vedere, a studiat atent materialul și a formulat punctual observații pe marginea acestuia.La fel felicit și pe cei care
au formulat un punct de vedere propriu pe rețelele de socializare. Pe fondul ei strategia culturală nu este un proiect
rău, însă momentul la care este promovat este prost gândit și prost ales, și transformă Municipiul Câmpia Turzii
într-o formă fără fond, cu un exterior plin de probleme sociale reale, cu consecințe deosebit de grave pe termen
mediu și lung. Mă refer aici la creșterea infracționalității dar în mod special la creșterea șomajului în Câmpia Turzii.
Domnul Primar a spus foarte frumos că vremea marii industrii s-a terminat, așa este, însă mă așteptam din partea
dumneavoastră să dezvoltați o strategie economică înainte de a dezvolta o strategie culturală. Domnul Crișan bine a
sesizat, aspectul pe care l-am notat și eu, cu privire la înființarea Sitului Industrial Istoric în arealul fostei fabrici de
sârmă ISCT, unde este acum o societate privată și nu văd cum am putea să înființăm acolo un sit industrial istoric,
pentru că nu ne aparține și nu avem acestă posibilitate, știți bine ce negocieri s-au dus cu actualii proprietari pentru a
se obține vreodată ceva. Mă așteptam să încurajați micii industriași, să veniți cu o strategie de încurajare a
antreprenorilor, pentru că în momentul în care avem bunăstare la nivelul Câmpiei Turzii atunci putem vorbi și de o
strategie culturală. Nu cred că cetățenilor din Câmpia Turzii le va merge mai bine dacă s-a propus o asfel de strategie
culturală. Este jenant să constatați că se vorbește aici de acea biserică din Călărași, pentru care se cheltuie o gramadă
de bani și care, de fapt, reprezintă o ușă de biserică și o poartă, ce sunt depozitate în ploaie, nu cred că un astfel de
edificiu va putea aduce acei mulți turiști care să își dorească să viziteze Câmpia Turzii. De asemenea nu cred că
Muzeul Școala Românească va atrage turiști. Se vorbește aici despre calificări, despre cursuri, într-un oraș în care nu
ai cum și unde să oferi locuri de muncă. Aceaste trebuia să fie fie prioritatea dumneavostră numărul unu și nu o
strategie culturală, dacă ați fi venit prima dată cu o astfel de strategie economică, în fața noastră, dacă ar fi reușit
proiectele de genul Combinatului social, pe care l-ați suținut atâta timp și care a fost un eșec, dacă ați fi reușit măcar
să demarați lucrările de amenajare la Parcul Industrial, lucru pe care nu l-ați făcut încă, ar fi fost altceva, însă toate
proiectele economice pe care le-ați lansat au fost un eșec. În această situație voi vota împotriva acestei strategii
culturale, cu o singură precizare, că din punctul meu de vedere, strategia culturală este ca cireașa de pe tort, doar că
nu avem tortul.
Dl Haiduc Cristian Ioan - haideți să ne gândim care este urgența pentru care să avem o strategie culturală.Este
un lucru bun, a mai fost înscrisă pe ordinea de zi, atunci a fost o chestiune tehnică, mai lipsea o zi de afișare pe site o
zi, conform legii trebuia să fie 30 de zile. Problema este lipsa dezbaterii strategiei culturale, faptul că stă pe site și nu
o dezbate nimeni nu însemnă nimic.Trebuie luați la o discuție toți actorii implicați în acestă strategie culturală.
O mare parte din ea este bună, chiar ce este pe partea de cultură este în regulă, dar cuprinde multe lucruri care nu au
legătură neapărat cu o strategie culturală.
Sunt cuprinse acolo și lucruri care nu sunt la locul lor, cum spunea și colegul Lojigan, când s-a referit la situl

3

industrial, care nu se poate realiza din cauza problemei proprietății. Prin declararea sitului istoric în arealul fostei
fabrici de sârmă ISCT s-ar bloca activitatea pe aproximativ 120 ha, respectiv s-ar impiedica să se construiască ceva
pentru că ar fi instituite restricții de construire, de asemenea nu există buget pentru așa ceva, probabil s-ar putea face
dacă exista Laminorul 2. Parcul industrial este singura șansă pentru Câmpia Turzii respectiv prin dezvoltarea
acestuia se vor crea noi locuri de muncă, pentru Câmpia Turzii 3000 de locuri de muncă ar fi ceva extraordinar. Mai
putem să lăsăm acestă strategie culturală, la cum arată astăzi mai trebuie dezbătută, mai trebuie discutat și cu alte
societăți culturale și nu vă nici o grabă, pentru că prioritatea noastră este strategia economică, avem timp pentru
strategia culturală, o mai dezbatem și într-o ședință viitoare să o dezbatem și să o aprobăm.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - o strategie spune multe, din punctul de vedere a inițiatorului este o strategie bună,
din punctul de vedere a opoziției poate rea sau mai puțin bună, strategia propusă este perfectibilă ca orice strategie și
nu este un capăt de lume că a ajuns la masa de discuții astăzi. Domnul Crișan a scos în evidență anumite carențe ale
acestei strategii. Dacă este o strategie a municipiului Câmpia Turzii era normal să fie consultate toate partidele
politice indiferent dacă au sau nu unn mandat în cadrul Consiliului Local, nu știu câte din partidele din Câmpia
Turzii au fost consultate, consultarea publică trebuia să fie doar pasul doi, de aceea vă anunț că mă voi abține, fără a
avea nimic cu strategia culturală, sunt probleme doar cu modalitatea în care a ajuns pe masă.
Dl. Popovici Cornel - ideea acestei strategii este excelentă dar îmi pun o întrebare - pe cine numim să
coordoneze acestă activitate, ce echipă își formează? Cultura fără mișcare, fără sport nu merge și profit de prezența
consilierilor să pun o întrebare de ce nu se finalizează investiții începute de fostul primar și neterminate?Mă refer la
platforma bituminată din parc care trebuia să devină singurul teren sintetic regulamentar din județ, șase terenuri de
tenis, șase terenuri de volei iar pe margine treizeci de terenuri de baschet, inclusiv schița pentru tribună până la
garaje. Pe domnul viceprimar l-am dus personal până la pod la Viișoara, avem linie dreaptă un km, se poarte face o
bază nautică fără să ne coste nimic, să sperăm că o veți pune pe ordinea de zi într-un viitor apropiat.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - faptul că sunt atâtea discuții pe marginea strategiei culturale prezentate înseamnă
că este un subiect important pentru comunitate.Versiunea prezentată se poate îmbunătăți, în condițiile în care, așa
cum s-a discutat acum, probabil nu a fost suficient dezbătută în mod organizat, simpla afișare pe site-ul Primăriei nu
este suficient.Trebuie discutat cu partidele și profit că sunt prezenți președinți de filiale a partidelor din municipiu,
pentru a propune organizarea unei ședinte săptâmânale cu consilierii și vă propun o rundă de patru ședinte de
consultare cu partidele politice și cu cetățenii pentru a discuta și perfecționa strategia. Dacă strategia culturală se
respinge ne luăm angajamentul public că vom face patru ședințe de consultare, săptămânale, unde se pot exprima
punctele de vedere ale cetățenilor, ale consilierilor locali și ale partidelor. După o serie de patru întâlniri, în cadru
organizat pentru discuții, vom reintroduce spre dezbatere la următoarea ședință ordinară acest subiect. Strategia
aceasta, bună sau rea, există la acest moment. Strategia culturală a fost elaborată și datorită unei sarcini trasată de
Curțea de Conturi, obligație legală ce trebuie dusă la îndeplinire. În ceea ce privește strategia pe partea economică,
se va încerca și elaborarea unei strategii economice, la care sunteți rugați să participați, s-au început discuții,
încercăm să vedem și o strategie economică actualizată de dezvoltare a municipiului, inclusiv pentru nevoia de a
obține finanțări externe, nu se pot obține finanțări și bani pe proiecte dacă acestea nu se încadrează într-o strategie
aprobată.
Dl. Petre Pop - Administrator public - Strategia culturală nu și-a propus să răspundă la toate întrebările și la
toate problemele care sunt la nivelul municipiului, s-a încercat să fie cuprinse obiectivele strategice, strategia
culturală nu angajează deloc bugetul local dar se crează premisa pentru atragerea de fonduri. Se deschide linia de
finanțare europeană și este necesar să avem o astfel de strategie culturală, altfel nu ne vom putea califica pentru a
aduce fonduri. Elaborarea strategiei a fost un demers destul de complex, a fost pusă în dezbatere de foarte mult timp,
au fost organizate consultări cu toate instituțiile și principalii factori implicați, pentru că există pentru aceștia
posibilitatea să acceseze fonduri. Cu privire la Situl industrial istoric precizez că tradiția metalurgică există și sunt
normative europene pentru reconstituirea istoriei industriei metalurgice, unde sunt alocați foarte mulți bani. Ca să
răspund domnului Crișan există patrimoniu industrial, nu se referă numai la partea materială, se referă și la partea
spirituală, există tradiție metalurgică și avem obligația morală să o cultivăm și să o promovăm, pentru că la Câmpia
Turzii a fost metalurgie și cultura metalurgiei. Minoritățile locale au fost consultate la elaborarea strategiei culturale,
care cuprinde programe și proiect care generează la rândul lor alte activități. Există un termen pentru că noi am avut
o evaluare a Curții de Conturi, în urma căreia, printre recomandări a fost și elaborarea unei strategii culturale, termen
până la care trebuie să ne conformăm. Au fost inplicați toți factorii - cultură, sport și trebuia respectat obligatoriu și
un termen, noi al elaborat acestă strategie care pe parcurs poate să fie îmbunătățită
Dl Bretoiu Vasile Horațiu - domnul administrator public spune că nu implică angajarea bugetului local, în
condițiile în care la pct.8 este menționat ca și principală sursă de finanțare bugetul local
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Dl. Pop Petre - implică bugetul local numai în măsura în care sunt necesare sume de bani pentru cofinanțarea
unor proiecte pe fonduri europene.Intenția exprimată nu înseamnă că se va și realiza și dacă dumneavoastră aprobați
strict pe un program și proiect concret.
Dl. Bretoriu Vasile Horațiu - la momentul la care aprobăm strategie trebuie să aprobăm și nume, pentru că nu a
fost nominalizată echipa de implementare.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - ca o sugestie la ceea ce a spus domnul Bretoiu, ar fi bine să luați în considerare și
comisia de specialitate cultură din cadrul Consiliului Local, acesta este primul an în care comisia de cultură din
cadrul Consiliului Local nu a fost consultată la organizarea Zilelor municipiului, prin dispoziția ce o veți emite să
aveți în vedere și consilierii locali.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 9 voturi pentru , 4 voturi împotrivă (dl.Haiduc Cristian Ioan , dl.Lojigan, Dorin
Nicolae , dl.Pătruțiu Mihail Iuliu și dl.Varodi Ioan) și 4 abțineri (dl.Bene Andrei, dl.Bretoiu Vasile Horațiu,
dl.Sălăjean Alin Valentin și dl.Ghemeș Sabin Marcel )
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 100 din 27.08.2015
privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Culturală a comunității Municipiul Câmpia Turzii pe perioada
2015 - 2020 ,,Cultura poate schimba orașul și comunitatea“
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de
funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes
local.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. președintele de ședință invită la discuții.Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 101 din 27.08.2015
privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de funcții ale
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire spațiu comercial cu casă de
locuit P+M și garaj auto” în județul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor, nr. 47 și a Regulamentului local de
urbanism aferent.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. președintele de ședință invită la discuții.Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 102 din 27.08.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Construire spațiu comercial cu casă de locuit P+M și garaj
auto” în județul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, str. Teilor, nr. 47 și a Regulamentului local de urbanism aferent
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Modificări interioare, fațadizare clădire
restaurant, montare firme și reclame” în județul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 6 și a
Regulamentului local de urbanism aferent.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil

5

Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă: 15 voturi pentru și 2 abțineri (dl. Lojigan Dorin Nicolae și dl. Sălăjean
AlinValentin)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 103 din 27.08.2015
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ,,Modificări interioare, fațadizare clădire restaurant, montare
firme și reclame” în județul Cluj, Municipiul Câmpia Turzii, str. Laminoriștilor, nr. 6 și a Regulamentului local de
urbanism aferent
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Câmpia Turzii la Asociația ,,Clusterul
Agro-Food-Ind Napoca”.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
Dl Haiduc Cristian Ioan - dacă intrăm într-un cluster practic nu se întâmplă nimic, știam că suntem deja într-un
cluster, până acum nu am fost în acest cluster?
Dl Primar Radu Ioan Hanga - PAZIA s-a constitit în urma unor discuții, legate de coparticiparea noastră, dar din
neglijență nu s-au făcut documentele necesare la momentul respectiv, acum îndreptăm doar o scăpare. În ceea ce
privește activitatea PAZIA, nu este plină de rezultate, așa cum ne-am fi dorit, dar nici nu se poate spune că aceste
rezultate sunt nule și putem discuta pe acest subiect, ar fi interesant să vă întreb ce știți despre PAZIA?
Dl.Haiduc Cristian Ioan - discuția pe acest subiect nu vă avantajează, putem să discutăm pe acest subiect, ce
este PAZIA și ce ar fi trebuit să facă.
Dl Primar Radu Ioan Hanga - pentru următoarea ședința ordinară, pe ordinea de zi va intra și PAZIA care va
prezenta un raport de activitate .
Dl Lojigan Dorin Nicolae - nu vorbim aici de PAZIA vorbim de proiectul de hotărâre.
Dl.Haiduc Cristian Ioan - deci este vorba de o neglijență, pentru că rețin că a mai fost discuția de a intra în
cluster.
Dl Primar Radu Ioan Hanga - dacă considerați necesar și util aprobați, dacă nu atunci nu aprobați.
Dl.Haiduc Cristian Ioan - poate ne spune cineva de ce trebuie să intrăm acolo, care sunt perspectivele?
Dl Primar Radu Ioan Hanga - la momentul respectiv s-a considerat că dacă intrăm cu PAZIA la clusterul de la
Cluj, vom beneficia de un sprijin de o anvergură mai mare, atunci când purtăm tratative cu eventuali parteneri străini.
Este o părere, nu se impune nimănui, din punctul meu de vedere este mai bine să intrăm, pentru a fi parte dintr-un
organism mai mare, decât să fim singuri.
Dl.Haiduc Cristian Ioan - știam că suntem deja în cluster, pentru că suntem cuprinși și noi acolo pe site-ul lor,
să înțeleg că până acum nu s-a făcut nici o plată și numai de acum încolo intrăm în cluster cu drepturi depline?
Dl Primar Radu Ioan Hanga - au fost dicuții pe acestă temă dar nu au fost finalizate sub forma unor documente.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 104 din 27.08.2015
privind aprobarea aderării Municipiului Câmpia Turzii la Asociația ,,Clusterul Agro-Food-Ind Napoca”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei și a Statului de
funcții ale Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel IGNA” 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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
D-na Uiorean Monica - la ședința comisiei de specialitate s-a discutat prezentarea unui stat de funcții corect
întocmit.

6

Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - înainte de a vota nu cred că cei de la Spital au secrete cu colegii. Aici scrie că
trebuie să votăm modificarea Structurii organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului Municipal
,,Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii, în ședințele pe comisii nu ne-a fost prezentat statul de funcții. Vreau să știu ce
votăm.
D-na Rusu Maria - economist la Spitalul municipal “Dr Cornel Igna” - anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre a fost
redactat într-o formă mai veche, așa cum s-a procedat și până acum
Dl. Bretoiu vasile Horațiu - statul de funcții este un stat de funcții, trebuie să cuprindă o anumită structură, v-am
rugat în ședința pe comisie să refaceți documentul, să veniți cu el, puteați să vă inspirați din forma statului de funcții
întocmit de executiv pentru personalul Primăriei municipiului Cîmpia Turzii, pentru a-l vedea, ca să știm ce votăm.
D-na Rusu Maria - și celelalte modificări ale statului de funcții s-au făcut după acest formular, s-a cerut în
comisie într-o altă formă, l-am adus și în altă formă.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - la comisia de specialitate doamna Monica Uioreanu a solicitat doamnei de la Spital
prezentarea statului de funcții sub o altă formă, fără a fi prezentate consilierilor locali, de către Spital, statul de
funcții așa cum s-a solicitat, astfel încât nu se știe ce se va vota, statul de funcții prezentat la comisii sau statul de
funcții adus astăzi de către doamna de la Spital.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 105 din 27.08.2015
privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, Organigramei și a Statului de funcții ale Spitalului
Municipal ,,Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului
Municipal ,,Prima Școală Română 1879” 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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 16 voturi pentru și 1 abținere (dl.Pătruțiu Mihail Iuliu)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 106 din 27.08.2015
privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și funcționare al Muzeului Municipal ,,Prima Școală
Română 1879” Câmpia Turzii
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii și
IPA Regiunea 3 Cluj.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - am întrebat la comisie și nu mi s-a răspuns, de unde se asigură Primăria lemne de
foc pentru gătit.
Dl Primar Radu Ioan Hanga - există sponsorizare de la Ocolul Silvic Valea Ierii pentru această activitate.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 107 din 27.08.2015
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii și IPA Regiunea 3 Cluj
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” și a
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altor distincții personalităților cu merite deosebite.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
D-na Uiorean Monica - față de proiectul de hotărâre propun ca amendament înlocuirea prevederilor din
Regulament - “Desfăşurarea ceremoniei de decernare a titlului/distincţiei prevăzute în prezentul Regulament
are loc o dată pe an, cu ocazia festivităţilor prilejuite de sărbătorirea “Zilelor Municipiului Câmpia Turzii ”
cu “Desfăşurarea ceremoniei de decernare a titlului/distincţiei prevăzute în prezentul Regulament are loc cu
ocazia diverselor festivităţi organizate la nivelul Municipiului Câmpia Turzii”.
Supus la vot amendamentul propus este aprobat cu unanimitate de voturi.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
propus.Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 108 din 27.08.2015
privind aprobarea Regulamentului pentru conferirea titlului de ,,Cetățean de onoare” și a altor distincții
personalităților cu merite deosebite
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Compania de Salubritate 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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - în acestă situație supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 109 din 27.08.2015
privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv 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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 110 din 27.08.2015
privind aprobarea modificării actului constitutiv al S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de mandat la societățile ce au acționar unic
Municipiul Câmpia Turzii ce se va încheia cu reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor la
respectivele societăți.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
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Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - în acestă situație supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 111 din 27.08.2015
privind aprobarea contractului cadru de mandat la societățile ce au acționar unic Municipiul Câmpia Turzii
ce se va încheia cu reprezentanții municipiului în adunarea generală a acționarilor la respectivele societăți
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din
învăţământul preuniversitar în unităţile şcolare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul şcolar 2015-2016.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
Dl Pătruțiu Mihail Iuliu - la ultima ședință a Consiliului de administrație de la Liceul “Pavel Dan” am înțeles că
nu s-au primit bani pentru elevii cu merite deosebite, premianți , cei care au participat la olimpiade, care este motivul
sau poate între timp s-au dat banii.
D-na Lazăr Mariana - Director executiv - au fost discuții pe acestă temă dar nu s-a concretizat prin inițierea
unui proiect de hotărâre în acest sens.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 112 din 27.08.2015
privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învăţământul preuniversitar
în unităţile şcolare din Municipiul Câmpia Turzii pentru anul şcolar 2015-2016
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren înscris în CF nr. 50244 Câmpia Turzii,
cu nr. top. 227/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 69409 mp şi alipirii unui imobil teren rezultat din dezmembrare la
un alt imobil teren.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 113 din 27.08.2015
privind aprobarea dezmembrării imobilului teren înscris în CF nr. 50244 Câmpia Turzii, cu
nr. top. 227/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafaţă de 69409 mp şi alipirii unui imobil teren rezultat din dezmembrare la
un alt imobil teren
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinațării obiectivului de investiții “MODERNIZAREA STRĂZILOR
IONEL FLOAȘIU, NICOLAE TITULESCU - tronson II, ZAHARIA STANCU- transon II, TUDOR ARGHEZI- tronson
I, NICHITA STĂNESCU“, din Municipiul 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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
Dl. Bene Andrei - apreciez că proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea cofinanțării trebuia pus în discuție
după aprobarea, în prealabil, a studiului de fezabilitate pentru acest obiectiv de investiții.
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Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 114 din 27.08.2015
privind aprobarea cofinațării obiectivului de investiții “MODERNIZAREA STRĂZILOR IONEL FLOAȘIU,
NICOLAE TITULESCU - tronson II, ZAHARIA STANCU- transon II, TUDOR ARGHEZI- tronson I, NICHITA
STĂNESCU“, din Municipiul Câmpia Turzii
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico -economici pentru
obiectivul de investiții “MODERNIZAREA STRĂZILOR IONEL FLOAȘIU, NICOLAE TITULESCU - tronson II,
ZAHARIA STANCU- transon II, TUDOR ARGHEZI - tronson I, NICHITA STĂNESCU“, din Municipiul 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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
Dl. Haiduc Cristian Ioan - au fost întocmite anul acesta mai multe studii. Cât a costat acest studiu, pentru că
privește doar un tronson de drum?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - sumele de bani cuprinse în buget sunt repartizate pentru cheltuieli cu reparații și
cheltuieli de investiții. Întocmirea studiului de fezabilitate pentru lucrări de investiții noi este obligatorie, potrivit
prevederilor legale.
D-na Lazăr Mariana - Director executiv - cu privire la studiul pentru materialul ce vă este prezentat, a fost
încheiat un contract, contractul prevede întocmirea studiului de fezabilitate, a studiului geo, ridicările topo și
obținerea avizelor necesare.
Dl. Haiduc Cristian Ioan - după ce se aprobă studiul se face proiectul, pentru că nu se poate lucra fără proiect.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - am solicitat la comisia de specialitate să fie prezentată o situație cu privire la
studiile ce au fost întocmite și cât au costat acestea.
D-na Lazăr Mariana prezintă materialul solicitat de către dl. Lojigan Dorin Nicolae.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 115 din 27.08.2015
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico -economici pentru obiectivul de investiții
“MODERNIZAREA STRĂZILOR IONEL FLOAȘIU, NICOLAE TITULESCU - tronson II, ZAHARIA STANCUtranson II, TUDOR ARGHEZI - tronson I, NICHITA STĂNESCU“, din Municipiul Câmpia Turzii
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia
Turzii pe anul 2015 și modificarea listei de investiții aferentă.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - nu am fi votat rectificarea dacă nu erau cuprinse sume pentru învățământ și
angajații Primăriei.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 116 din 27.08.2015
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2015 și
modificarea listei de investiții aferentă
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru construirea, modernizarea,
exploatarea şi întreţinerea străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi
înfrumuseţare a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiul 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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 117 din 27.08.2015
privind aprobarea înfiinţării Serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea şi întreţinerea
străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor
verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiul Câmpia Turzii
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de preţ pentru lucrări de construire, modernizare, exploatare
şi întreţinere a străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare
a spaţiilor verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiul Câmpia Turzii, practicate
de S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. , în urma delegării prin negocierea şi atribuirea directă a contractului
de delegare.
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 118 din 27.08.2015
privind aprobarea tarifelor de preţ pentru lucrări de construire, modernizare, exploatare şi întreţinere a
străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere şi pietonale, amenajare, întreţinere şi înfrumuseţare a spaţiilor
verzi, montarea de mobilier stradal a domeniului public şi privat al municipiul Câmpia Turzii, practicate de
S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. , în urma delegării prin negocierea şi atribuirea directă a contractului
de delegare
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACTULUI ADIŢIONAL la Contractul de delegare a serviciului public
de salubrizare, aprobat prin HCL nr. 75/2008
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 Lojigan Dorin Nicolae – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă invită la discuţii. Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Dl președinte de ședință Deak Franscisc - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 119 din 27.08.2015
privind aprobarea ACTULUI ADIŢIONAL la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare,
aprobat prin HCL nr. 75/2008
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21.Întrebări, interpelări, diverse.
Dl Bretoiu Vasile Horațiu - am discutat la comisia de specialitate și am cerut membrilor executivului prezenți
acolo să precizeze care este situația proiectului de la Liceul “Pavel Dan”, întru-cât îmi exprim îngrijorarea, pentru că
mai este puțin timp până la începerea anului școlar, iar mobilierul este depozitat în curte, în corturi. Noi am votat
proiectul respectiv, am asigurat finanțarea, este posibil să pierdem proiectul, mai există posibilitatea să facem
lucrările din bani de la bugetul local și posibilitatea ca acei copii să înceapă școala în locația respectivă în condiții
improprii.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - inițial investiția a fost prevăzută să fie realizată din sume reprezentând 98%
fonduri de la Ministerul Dezvoltării și 2% cofinanțare de la bugetul local ce a fost aprobat de dumneavoastră.
Suntem încă în faza de atribuire a contractului de achiziție publică, ce se desfășoară pe S.E.A.P., având în vedere că
este un proiect în valoare de circa 1 milion de euro.
Atribuirea contractului se face după îndeplinirea procedurilor de atribuire a contractului de achiziție publică pe
S.E.A.P.
La atribuirea contractului de lucrări sunt implicați membrii comisiei de atribuire a contractului de achiziție
publică, numiți prin decizie, activitatea acestora fiind controlată de către trei reprezentanți din partea Finanțelor
Publice, care asistă la fiecare ședință a comisiei. Operațiunea de atribuire a contractului de lucrări nu este finalizată
și nu cred că se mai poate realiza o lucrare de 10 milioane de lei, în condițiile în care termenul prevăzut pentru
terminarea lucrărilor, prevăzut în contractul de lucrări, ce a fost asumat de către participanții la procedură este de
15.10.2015, pentru ca a fi depuse situațiile de lucrări și documentele justificative de plătă până la data de 31.12.2015,
termen până la care trebuie să fie depuse cerere de rambursare. Dacă nu executăm lucrările și nu depunem cerere de
rambursare până la 31.12.2015, restul îl vom depune noi de la bugetul local.
Pe baza cerințelor cuprinse în caietul de sarcini Comisia de atribuire a contractului a respins toate ofertele
depuse pentru neconformități. În urma contestației formulate s-a admis o singură ofertă ca fiind conformă.
D-na Blag Ioana - Șef Serviciul Relații Internaționale și Achiziții Publice - la atribuirea contractului de achiziție
publică suntem monitorizați de către reprezentanți U.C.V.A.P. care aparține de Ministerul Finanțelor. În luna iulie
prin raportul procedurii întocmit, au fost respinse toate cele șase oferte depuse, pentru neconformitate cu cerințele
caietului de sarcini. C.N.S.C. a dispus comisiei de atribuire a contractului de lucrări, reevaluarea ofertelor depuse. În
data de 06.07.2015 trebuia să fie încheiat contractul de lucrări și procesul verbal de predare amplasament, dacă totul
mergea bine din data de 06.07.2015 aveam un ofertant câștigător. Între timp una dintre firme a depus contestație , ce
s-a judecat la C.N.S.C. timp de o lună de zile. Decizia C.N.S.C. a fost primită în data de 11.08.2015. Comisia de
evaluare își îndeplinește în continuare atribuțiile de serviciu și va proceda la întocmirea unui nou raport al procedurii
iar contractul de lucrări nu va putea fi încheiat mai repede de jumătatea lunii septembrie, în condițiile în care trebuie
respectat termenul de depunere a contestațiilor. Potrivit dispozițiilor legale se prevede posibilitatea suportării unor
corecții de la bugetul local, ce pot ajunge până la 70% din valoarea contractului, respectiv până la aproximativ
30 miliarde de lei ce trebuie alocați de la bugetul local.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - graficul de execuție este de șase luni, este o variantă de a semna contractului cu
firma “Regat” sau mai există o varintă de a merge la cota de avarie de la bugetul local, pentru a fi rezolvată astfel
problema începerii anului școlar în condiții optime.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - referitor la situația de la “Pavel Dan” unde nu s-a rezolvat nimic cu premiile propuse.
D-na Lazăr Mariana - au fost discuții pe acestă temă cu doamnele de la școli, domnul primar a spus înainte de
închiderea anului școlar, să se vină cu o inițiativă în acest sens. În consiliile de administrație a fost ridicată
posibilitatea alocării unor sume pentru acordarea unor premii, dar potrivit prevederilor Ordonanței nr.2/2015
rezultate obținute trebuie să aibă un anumit nivel care nu s-a îndeplinit la nivelul municipiului Câmpia Turzii. Au
fost așteptări vis-a-vis de un proiect de hotărâre dar nu s-a întâmplat acest lucru.
Dl Pătruțiu Mihail Iuliu - atunci nu trebuia să se promită.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - ați promis, domnule Primar, că veți veni în fața Consiliului Local cu un proiect de
hotărâre privind transformarea Parcului Industrial din SRL în SA și nu s-a întâmplat așa.
D-na Duma Mirela - consilier juridic Serviciul Evidența și Gestiunea Patrimoniului - există un impediment
legal pentru care nu s-a inițiat un astfel de proiect de hotărâre, și anume faptul că nu a fost înregistrată la Registrul
Comerțului anterioară hotărâre de majorare a capitalului social, în următoarele două - trei zile se va rezolva și pe
ședința ordinară din luna septembrie vom prezenta proiectul de hotărâre.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - aștept, domnule Primar, un răspuns și cu privire la solicitarea făcută de mine cu
privire la justificarea prezenței persoanelor la masa organizată cu ocazia Zilei Drapelului.
Dl. Bașca - vreau să vă felicit pentru schimbarea de mentalitate și pentru noua politică.De asemenea vreau să vă
felicit pentru lucrările efectuate pe str. Băii, care arată foarte frumos. De asemenea felicit și pe domnii Rece, Giurgiu,
Tot și Deak. Mulțumesc și pentru faptul că de Zilele municipiului Câmpia Turzii a fost invitată să cânte Florica Trif.
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Dl. Crișan Mircea - a apărut în presă faptul că domnul Csutak este marginalizat și declarat persona non grata de
către UDMR, chestiune pe care o apreciez ca fiind foarte gravă. De asemenea nu cunoaștem, la ora actuală, în ce
partid se află fiecare consilier local, drept pentru care vă solicit să ne puneți la curent cu privire la aparteneța politică,
în ce barcă sunteți?
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - vreau să dau un răspuns domnului Crișan și cred că sunt în asentimentul
dumneavoastră, după cum s-a văzut la ședința de astăzi a Consiliului Local, aproape la toate proiectele de hotărâre
am fost în asentiment, deci suntem în barca Consiliului local Câmpia Turzii .
O cetățeană ridică problema că are un contract de închiriere de 15 ani, faptul că are familie numeroasă și
solicită sprijinul domnului Primar pentru a se racorda la sistemul de alimentare cu energie electrică, domnul Primar o
îndrumă să vină la birou , la Primărie, pentru a analiza ce documente deține și pentru a stabili ce se poate face.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Francisc DEAK

SECRETAR,
Maria DEAC
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