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Nr. ad 767 din 05.12.2014
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 05 decembrie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 767 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 03 decembrie 2014.
La şedinţă participă 16 consilieri locali din totalul de 19 consilieri. Lipsește domnul Haiduc
Cristian, domnul Sălăjean Alin și doamna Pantea Cornelia.
Domnul secretar Gligan Mircea intervine pentru ca domnul Giurgiu Ilie să propună următorul
președinte de ședință.
Domnul Giurgiu Ilie îl propune ca președinte de ședință, pentru următoarele 3 luni, pe domnul
Csutak Ludovic. A fost votat cu unanimitate.
Domnul Csutak Ludovic este preşedinte de şedinţă.
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi.
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind : revocarea H.C.L. nr. 108 /18.09.2014 privind înfiinţarea serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea modalităţii de gestiune a serviciului
de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea documentaţiei de delegare prin
concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de călători prin curse regulate; numirea
comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de
transport public local, prezentate în cazul procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negociere
directă şi anularea procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local de persoane prin curse regulate
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii, pentru anul 2014.
Domnul primar Radu Hanga - Solicit să se suplimenteze ordinea de zi. Este vorba de terenul
rampei de gunoi, pe care trebuie să-l transmitem în administrarea județului, în vederea operațiunii de
închidere. Este o problemă urgentă.
Domnul Csutak Ludovic - Dacă sunt obiecțiuni în ceea ce privește suplimentarea ordinei de zi.
Domnul Lojigan Dorin - Eu consider că este neprocedural ca să introducem o suplimentare a ordinii
de zi, după ce s-a votat ordinea de zi. Trebuie să se voteze suplimentarea ordinii de zi și apoi ordinea
de zi cu suplimentarea. Ca atare, din punctul meu de vedere nu este legal introducerea acestui punct,
după ce s-a votat ordinea de zi, cu atât mai mult cu cât un astfel de proiect de hotărâre mai este
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aprobat odată. Există chiar și un protocol între Consiliul Local și Consiliul Județean privind darea în
administrare a acestei rampe de gunoi.
Domnul Gal Samoilă- Domnilor, nu s-a votat ordinea de zi.
Domnul Lojigan Dorin- S-a votat ordinea de zi.
Domnul Gal Samoilă- Nu s-a votat.
Domnul primar Radu Hanga- Să mai facem încă o ședință luni?
Domnul Lojigan Dorin- Da, domnule primar.
Domnul primar Radu Hanga- Este o problemă dacă mai facem încă o ședință luni?
Domnul Csutak Ludovic - Propun să se voteze ordinea de zi cu cele trei puncte.
11 voturi pentru, 1 vot împotrivă- domnul Lojigan, 4 abțineri- domnul Pătruțiu, domnul Varodi,
domnul Ghemeș și domnul Filip. Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi:
1. Proiect de hotărâre privind : revocarea H.C.L. nr. 108 /18.09.2014 privind înfiinţarea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea modalităţii de
gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate; aprobarea
documentaţiei de delegare prin concesiune a gestiunii serviciului de transport public local de
călători prin curse regulate; numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea
contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de transport public local, prezentate în cazul
procedurii de licitaţie publică deschisă şi de negociere directă şi anularea procedurii de
atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane
prin curse regulate
La punctul 1 dacă sunt obiecțiuni.
Domnul Lojigan Dorin- Vreau să întreb executivul dacă a ținut cont de propunerea comisiei de
licitație, în sensul de a iniția un alt proiect de hotărâre și de a demara o altă procedură de licitație.
Domnul secretar Gligan Mircea- Da, este. Aveți pe ordinea de zi proiectul de hotărâre de revocare a
hotărârii prin care s-a stabilit anterior și inițierea.
Domnul Lojigan Dorin- Domnule secretar, vă rog să nu mă mai întrerupeți când vorbesc. Este
ultima dată când vă spun. Am întrebat dacă executivul înțelege să promoveze un alt proiect de
hotărâre pentru demararea ulterioară a procedurii de licitație cu respectarea solicitărilor celor de la
A.N.R.S.C. Asta am întrebat. Nu există în proiectul de hotărâre un astfel de punct.
Domnul Rotar Cozmin- Se va iniția un alt proiect de hotărâre care să cuprindă obiecțiunile celor de
la A.N.R.S.C. Și se va desfășura procedura în continuare, de la capăt.
Domnul Csutak Ludovic- Supun la vot punctul 1 din ordinea de zi.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCLnr.
144 din data de 05.12.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2014.
La punctul 2 dacă sunt obiecțiuni.
Domnul Lojigan Dorin- Din nou nu respectați Regulamentul de Organizare și Funcționare al
Consiliului Local, care potrivit art. 47 alin (1) lit. ,,b,, prevede următoarele :
,,Comisia pentru buget, prognoze economice, administratie publica dezbate şi avizează proiecte de
hotărâri, efectuează studii privind urmatoarele domenii :
b) aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a
rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
Este imoral să ne chemați la fiecare rectificare de buget și să ne puneți pe masă cu trei minute înainte
de ședință materialeleprivind rectificarea bugetului. Înțelegem că este o urgență, vom și vota acest
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punct de pe ordinea de zi. Dar nu mi se pare corect să introduceți pe ordinea de zi a ședinței de
Consiliu Local un proiect privind rectificarea de buget, fără a fi discutat în ședința de specialitate a
Consiliului Local.
Domnul primar Radu Hanga- Doamna director, de ce am intrat de urgență cu acest proiect? Și dacă
îl putem retrage sau mai stăm două săptămâni să-l dezbatem pe toate fețele care este caracterul de
urgență?
Doamna director Mariana Lazăr – Urgența a însemnat o semnare a unui contract cu Ministerul
Dezvoltării vis-a vis de o cofinanțare la obiectivul ,, extindere sediu Impozite și Taxe locale,, iar acea
finanțare vizează depunerea unor documente referitoare la cheltuieli, până în data de 10 ale lunii.
Dacă acele documente nu se depun, finanțarea nu se poate obține anul acesta și atunci tot demersul nu
se finalizează decât printr-o finanțare pe hârtie și atât. Toate punctele aflate în proiectul de hotărâre
urma să vi le expun pe larg acum, pentru că nimeni nu vrea ca dumneavoastră să ridicați mâna sau să
luați o hotărâre în necunoștință de cauză. Sunt mici influențe, în ceea ce privește proiectul de astăzi.
Dacă doriți să vi le expun, vi le prezint și cu toate argumentele. Dar urgența a fost semnarea
contractului de cofinanțare cu Ministerul Dezvoltării.
Domnul primar Radu Hanga- Despre ce sumă este vorba?
Doamna director Mariana Lazăr- 300.000 lei.
Domnul primar Radu Hanga- Este vorba de 300.000 lei. Nu avem timp la dispoziție pentru asta.
Dar dumneavoastră puteți să votați împotrivă. Nu vă obligă nimeni să votați pentru. Este o propunere.
Domnul Lojigan Dorin - Nu. Am spus că vom vota proiectul de hotărâre. Înțelegem importanța și
urgența lui, însă toate rectificările de buget din ultimul timp au fost introduse ca suplimentări pe
ordinea de zi.
Domnul primar Radu Hanga - Așa este?
Doamna director Mariana Lazăr- Din păcate da, pentru că apar urgențe pe ultimul moment. Nu
este ceva premeditat ci o practică a sfârșitului de an.
Domnul primar Radu Hanga- Nu este o neglijență a aparatului primăriei ci este o urgență care vine
din însăși evoluția fenomenelor și a finanțărilor și repet, nu vă obligă nimeni să votați pentru.
Domnul Lojigan Dorin- Și eu vă repet, domnule primar, că vom vota acest proiect de hotărâre, dar
așa cum am primit pe e-mail celălalt proiectde la punctul unu, cred că era normal dacă îl primeam și
pe acesta. Ieri am avut discuții cu colegii din coaliție pe acest subiect, dar nu ne-am putut pronunța
pentru că nu știam despre ce este vorba. Sunând la secretariatul primăriei, mi s-a spus că vom primi
materialul cu 5 minute înainte de ședință. Dacă îl primeam cu o zi înainte, să apucăm să-l studiem și
noi, eventual președintele să apuce să convoace comisia de specialitate, măcar comisia de specialitate
să se pronunțe. Era o chestiune strict procedurală.
Domnul viceprimar Gal Avram- Aș vrea să vă spun că acești bani și contractul respectiv a fost
semnat ieri după-amiază, în jur orei 15.45. Cei din aparatul de specialitate nu aveau cum să facă
aceste demersuri. În momentul în care noi, financiar, stăm cum stăm și Guvernul vrea să ne dea bani
și noi să zicem că este moral sau imoral. Cred că este foarte important, domnule Lojigan, să tragem
toți, să lăsați campania electorală, pentru că este prea devreme și să ne apucăm de treabă.
Domnul Lojigan Dorin- Domnule viceprimar, aș putea spune că ați postat pe pagina de facebook de
acum două zile că s-a semnat contractul, nu asta este important. Mă refer la actele emise de Primărie.
Avem dispoziția de convocare a Consiliului Localdin data de 03.12.2014, care era scrisă, semnată de
domnul primar și dstribuită consilierilor, așa că nu veniți să-mi spuneți că rectificarea viza acest
aspect doar că s-a semnat ieri la nu știu ce oră. Este semnătura primarului pe dispoziția de convocare
care era gata din 03.12.2014, dată la care apare punctul doi, proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului.
Domnul Csutak Ludovic- Supun la vot punctul 2 din ordinea de zi.
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Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL
nr. 145 din data de 05.12.2014.
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare, în favoarea Judeţului
Cluj, asupra terenului înscris în CF nr. 52985 Câmpia Turzii, în suprafaţă de 43559 mp, în
vederea realizării obiectivului de investiţii “Închidere şi ecologizare depozit de deşeuri urban
neconform din municipiul Câmpia Turzii”
La suplimentarea ordinii de zi, dacă sunt obiecțiuni.
Domnul Lojigan Dorin- Am zis și la începutul ședinței. Cred că un astfel de proiect de hotărâre mai
este aprobat. Vă rog să verificați. Știu că este deja încheiat un protocol între Consiliul Județean și
Consiliuș Local al Municipiului Câmpia Turzii.
Domnul Olah Aurelian - aș vrea să spun că în anul 2012 s-a adoptat o hotărâre prin care am dat în
administrare Consiliului Județean Cluj o suprafață de 2,83 hectare pentru închidere-ecologizare
rampă. În urma adoptării Hotărârii de Consiliu s-a încheiat protocolul de dare în administrare, s-a
semnat de către noi, a fost înaintat la Consiliul Județean, dar nu s-a semnat. Am avut intervenții
telefonice la Consiliul Județean pe marginea acestui subiect și ni s-a spus că nu se poate semna decât
în momentul în care se desemnează care este operatorul care va câștiga licitația pentru închidereecologizare rampă. Ieri la ora 15 am primit o adresă de la Consiliul Județean prin care ne solicită să
le transmitem în administrare, suprafața, care o avem întabulată, pe care efectiv se află depozitul de
deșeuri, în data de 16 dec. urmând să fie desemnat câștigătorul licitației.
Domnul Lojigan Dorin- Înseamnă că în mod corect am reținut faptul că a fost adoptată o astfel de
hotărâre, chiar dacă face referire la o altă suprafață de teren. Nu putem să aprobăm hotărârea în
modalitatea în care este redactat proiectul de hotărâre, deoarece vom transmite Consiliului Județean o
suprafață de 43.000 m² din HCL din 2012 și 28.000 m² din HCL de astăzi.
Domnul Olah Aurelian - Vă rog să vedeți la art. 3.
Domnul Lojigan Dorin- Asta înseamnă să dați materialele cu 5 minute înainte.
Domnul primar Radu Hanga- De ce ai dat materialele cu 5 minute înainte?
Domnul Olah Aurelian - S-au predat dimineață la Juridic.
Domnul secretar Gligan Mircea- Hârtia de la Consiliul Județean a venit ieri, fără semnături.
Domnul Ghemeș Sabin- Atunci faceți inversarea art. 3 cu art. 1. Pentru că așa nu este legal.
Domnul Csutak Ludovic- Supun la vot punctul 3 din ordinea de zi.
Domnul Vintilă Andrei - 11 voturi pentru și 5 abțineri (Lojigan D., Pătruțiu M., Ghemeș S, Filip R. și
Varodi I.) Vă spun că a căzut hotărârea deoarece nu a întrunit numărul necesar de voturi, 2/3.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a consiliului local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Ludovic CSUTAK

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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