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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 6.09.2016.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala de şedinţe
a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, începând cu ora 1600.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 609 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
5.09.2016. 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 SMS și e-mail.
La şedinţă participă 17 consilieri (nu sunt prezenți consilierii locali Bretoiu Vasile Horațiu și Sima Georgiana
Cristina).
Participă la şedinţă domnul Dorin Nicolae Lojigan - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Niculae.
În calitate de invitat participă la ședință dl.Pop Petre.
Președinte de ședintă este dl.Ghemeș Sabin Marcel.
Dl. Secretar Ștefan Niculae aduce la cunoștință prezența consilierilor și precizează că ședința este statutară.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - Supun la vot ordinea de zi.Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 17 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind desemnarea noilor membri în Consiliul de Administrație la S.C. DOMENIUL
PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei și majorarea plafonului pentru linia de credit contractată de
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea noilor membri în Consiliul de Administrație la S.C. DOMENIUL
PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Vă rog
propuneri pentru membrii.
Dl.Antal Iosif Adrian – ținând cont de faptul că 3 dintre membrii au mai fost propuși o dată în ședințele
anterioare, propun pe dl.Szasz Lorand, dl.Rad Dan, dl.Socaciu Gheorghe și aș mai dori să propun pe dl.Lascău Emil.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – alte propuneri dacă mai sunt?
Dl.Rece Gheorghe Iulian – grupul de consilieri PSD propune pe dl. Armenean Daniel – inginer de profesie, fost
consilier local, fost membrui AGA la Domeniul Public, pe dl. Asafti Ioan Cornel – inginer, fost director RAGCL.
șef stație de epurare, dl. Apahidean Mihail Cristian – inginer , fost mebru în CA al Companiei de Apă și d-na Șipoș
Simina – economist, fost membru AGA la Domeniul Public.Am aici acordul lor de acceptare a candidaturii pentru
postul de membru în CA, o să depunem la secretariat aceste acorduri, vreau să vă întreb și să se consemneze în
procesul verbal că depunem aceste acorduri și dacă dvs. aveți cumva acordul scris pentru propunerile făcute.
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Dl.Antal Iosif Adrian – vreau să vă spun că trei dintre propuneri au fost o dată votate în ședința anterioară.
Dl.Ștefan Niculae- Secretar – întrucât la Registrul Comerțului s-au impus anumite aspecte de îndeplinit cu
privire la hotărârile adoptate anterior, am considerat că trebuie cuprinsă într-o hotărâre tot ceea ce s-a aprobat prin
cele două hotărâri, plus faptul că a expirat mandatul președintelui Consiliului de Administrație și atunci trebuie
cuprinsă în această hotărâre tot ceea ce ține de Domeniul Public.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – vreau să vă reamintesc că în acest moment Domeniul Public este într-o
situație dezastruoasă, de altfel veți vedea din raportul Curții de Conturi și acest aspect.În acest moment este un
singur membru al Consiliului de administrație în funcție, nu avem un director la acest moment, astfel că societatea
este în imposibilitatea de a funcționa.Mai mult decât atât, trebuie să vă reamintesc că în ședința de luna trecută am
aprobat rectificarea bugetară, per total, cu sumele primite de la Consiliul Județean, venite prin redistribuire și ce ați
aprobat dvs. avem la acest moment o sumă de aproximativ 20 de miliarde care stau la dispoziția Domeniului Public
pentru a face lucrări, ori societatea nu poate funcționa pentru că nu are o conducere legitimă care să poată să
folosească acești bani.Nu vă ascund faptul că situația drumurilor este dezastruoasă în Câmpia Turzii, este absolut
jenant să stai cu bani în cont și să nu-i poți folosi pentru că nu ai conducere care să poată să dea de lucru acelor
muncitori de la Domeniul Public.
Dl.Antal Iosif Adrian – vreau să menționez faptul că toți acești 4 membrii pe care i-am propus și-au dat acordul
verbal pentru candidatura la funcția de membru în Consiliul de Administrație.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – nu era un singur membru în Consiliul de Administrație, erau 4.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – există un singur membru al Consiliului de Administrație doamna
Moldovan Monica, pentru că pentru toți ceilalți a expirat mandatul.Dvs. ați aprobat în ședința de Consiliu local de
săptămâna trecută însă nu au fost operați la Registrul Comerțului acești membri.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – asta nu este problema noastră.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – nu va acuzat nimeni că ar fi problema dvs.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – secretariatul să întocmească biletinele de vot.
Se ia o scurtă pauză pentru exprimarea votului secret, în cabina de vot special amenajată, pe baza buletinelor de
vot.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – prezintă procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la
votul secret exprimat, fiind consemnate următoarele rezultate: Szasz Lorand - 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.
Rad Dan - 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, Socaciu Gheorghe - 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă, Lascău
Emil - 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă, Armenean Daniel - 5 voturi pentru și 12 voturi împotrivă,
Asafti Cornel - 5 voturi pentru și 12 voturi împotrivă, Apahidean Mihail Cristian - 5 voturi pentru și 12 voturi împotrivă,
Șipoș Simina - 5 voturi pentru și 12 voturi împotrivă.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă( Rece Gheorghe Iulian, Isac Tudorache
Ionel, Uiorean Monica,Ciobanu Octavian Andrei, David Lică Gabriel)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 157 din 6.09.2016
privind desemnarea noilor membri în Consiliul de Administrație la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei și majorarea plafonului pentru linia de credit contractată de
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dna.Cîmpean Mariana – mă voi abține de la dezbatere și de la votul proiectului de hotărâre.
Dl.Varodi Ioan – domnul director interminar de la Compania de Salubritate dacă este în sala și poate să facă
unele precizări.
Dl.Câmpean Cristian – Director S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. – linia noastră de credit la
ora actuală este de 700000 lei și expiră în data de 24.09.2016, potrivit contractului în data de 23.09.2016 trebuie să
rambursăm 280000 lei care au fost alocați pentru a plăti datoriile societății la bugetul de stat, noi în data de
23.09.2016 suntem obligați să depunem suma respectivă iar în data de 24.09.2016 când vom cere prelungirea liniei
de credit, linia noastră de credit va fi de 400000 lei.De aceea s-a solicitat majorarea liniei de credit de la 400000 lei
la 700000 lei exact cât este valoarea ei acum.
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Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 158 din 6.09.2016
privind prelungirea duratei și majorarea plafonului pentru linia de credit contractată de
S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – conform Deciziei nr. 32 din 23.08.2016 și a Raportului de
audit financiar întocmite de către Camera de Conturi Cluj acestea au fost comunicate către fiecare dintre noi, pentru
în termen de 10 zile trebuie comunicate.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – pentru a evita speculațiile care au apărut în presă după ședința ordinară a
Consiliului local de data trecută, vreau să spun că Curtea de Conturi, potrivit Regulamentului de organizare și
funcționare, comunică pentru Consiliul local un exemplar al deciziei întocmite ca urmare a controlului Curții de
Conturi, ori până la data ședinței ordinare de luna trecută nu a sosit această decizie, astfel că am fost în
imposibilitatea de a v-o pune la dispoziție.Decizia a sosit în data de 29.08.2016 iat potrivit prevederilor finale ale
deciziei avem obligativitatea de a v-o pune la dispoziție în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii
acesteia, astfel încât nu mai puteam aștepta până la data la care se va ține ședința ordinară, respectiv data de
22.09.2016.V-am pus la dispoziție pentru a avea posibilitatea să le studiați, eventual la ședința ordinară să putem
discuta pe acest subiect, dacă doriți sau dacă aveți întrebări.Pot să vă spun că, din nefericire, Curtea de Conturi a
constatat o serie de ilegalități în ceea ce înseamnă funcționarea Primăriei Municipiului Câmpia Turzii pe perioada
verificată.Nu am să detaliez aici, o voi face mâine într-o conferință de presă, la ora 12.15 la sediul Primăriei, în sala
„Europa”, cu această ocazie invit și presa.Pot doar să amintesc unele dintre aceste ilegalități, mă refer aici la un spor
de 15% acordat angajaților Primăriei, un spor de condiții vătămătoare, o altă ocazie cu care Consiliul local a fost
indus în eroare la acordarea acestui spor, urma campania electorală și cei care au condus atunci Primăria au vrut să
se asigure de voturile celor din Primărie, pentru că altă explicație nu văd pentru acordarea unui astfel de spor.Vorbesc
aici despre schimbarea în mod ilegal a viceprimarului din acel moment, Curtea de Conturi a constatat că plata făcută
cu titlu de salarii, pentru acea perioadă în care a fost schimbat viceprimarul a fost ilegală și trebuie recuperată acea
sumă în valoarea de 78657 lei.De asemenea voi vorbi despre aprobarea unor facilități pentru transportul în comun
pentru anumite categorii de persoane, plăți ilegale de aproape 4 miliarde, vorbim de achiziția terenului pentru
Tetarom V, plăți în valoare de 14 miliarde, și ceea ce mi se pare mie cel mai grav este situația dezastruoasă, așa cum
am spus și mai devreme, pe care Curtea de Conturi a găsit-o la Domeniul Public și Compania de Salubritate,
societăți ale Consiliului local, unde se impune de urgență luarea unor măsuri de redresare acelor două societăți.
Acestea ar fi în mare, urmează ca dvs. să studiați raportul urmând a avea discuții.
Dl. Pop Petre – consilier județean – am fost invitat la ședință de grupul de consilieri PSD, o să mai particip
la celelalte ședințe, nu am luat cuvântul până acum, am zis că o să avem o colaborare destul de îndelungată în acest
mandat, există și o prevedere legală, ca și consilier județean există posibilitatea și dreptul de a exprima puntul de
vedere asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi, orice consilier județan poate participa la ședințele Consiliului local,
de a participa la dezbateri, fară a avea dreptul de a vota.Nu am avut ocazia, bineînțeles o să vă urez mult succes în
continuare pentru că a început un nou mandat.Asupra la ceea ce s-a discutat aici despre raportul Curții de Conturi, aș
vrea să vă spun și eu un punct de vedere, probabil o să formulăm puncte de vedere și noi pentru fiecare în
detaliu.Știți fiecare că la fiecare raport al Curții de Conturi, eu lucrez în administrația locală de foarte mult timp, știți
că la fiecare raport al Curții de Conturi o serie de, ei spun, cheltuieli nelegale, așa cum folosesc termenul, eu am zis
întotdeauna și cred că juriștii pot să spună lucru acesta, este discutabil, pentru că numai o instanță poate să hotărască
dacă este legal sau ilegal un lucru în România, după câte știu eu, nu aș vrea să se inducă în eroare opinia publică că
aceste cheltuieli sunt deja ilegale.Există un raport de audit a unei instituții publice bugetare care își spune punctul de
vedere și care nu cred că este un punct de vedere atotcunoscător, există calea instanțelor, există foarte multe procese
în acest sens.Vreau să vă spun că și în raportul Curții de Conturi anterior au existat o serie de puncte de vedere pe
care juriștii noștri și oamenii din Primărie au încercat să le rezolve, vă pot aduce aminte aici de “Incubatorul de
afaceri” cu cheltuieli nelegale de 9 miliarde de lei, care nu s-a dovedit în timp, nu știu care este situația actuală.Și
Domeniul Public și Salubritatea au avut întotdeauna probleme dar cu timpul au, în mod sigur, au încercat să le
rezolve și până la urmă s-a dovedit că lucrurile nu stau chiar așa.Eu, de ce vă spun și am ținut să-mi spun punctul de
vedere, am participat la câteva, cereri să zic așa, pe care le-a avut Curtea de Conturi, care mi s-au părut chiar nostime,
în condițiile în care, am impresia, se evaluează cu altă unitate de măsură.De exemplu, se spunea la un moment dat,
că s-au făcut cheltuieli nelegale la celebra „Prima Școală Românească” care nu ar fi în proprietatea Municipiului
Câmpia Turzii, un fals, știți foarte bine.Dacă mergem pe aceeași logică înseamnă că toate cheltuielile pe care le-a
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făcut unitatea administrativ teritorială asupra drumurilor, peste 100 de miliarde, drumuri care nu sunt întabulate dar
sunt totuși în proprietatea municipiului ar fi un dezastru, este eronat pentru că știm foarte bine, sunt probleme pentru
că legile noastre sunt destul de ambigue. Știți foarte bine că forma de proprietate după 1989 s-a tot modificat, au fost
o serie de legi care au reglementat, în așa fel încât s-a creat o ambiguitate legislativă și s-au interpretat lurcrurile în
mod eronat.Cel mai interesant este că în momentul când evaluezi, după părerea mea personală, cu aceeași unitate de
măsură, într-adevăr sunt lucruri, sunt deficiențe.Știți că la Consiliul Județean clădirea unde s-au băgat miliarde de lei
nu este întabulată, asta nu înseamnă că este o chestie nelegală, acei colegi de la Consiliul Județean încearcă să
rezolve aceste lucruri, însă este foarte important să spunem opiniei publice lucrurile adevărate.Este un raport,
într-adevăr, mai există etape, în mod sigur colegii au experiență, pentru că au mai trecut prin astfel de rapoarte și vor
găsi soluția optimă.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – la „Prima Școală Românescă” nu este vorba de cheltuieli nelegale ci este
vorba de efectuarea de plăți nelegale în valoare de 5,5 miliarde.Oricum, eu regret sincer, domnule consilier județean,
că ați rămas în concediu pentru creșterea copilului, pentru că dacă ați fi rămas în continuare administrator public,
chiar cu drag v-aș fi primit în echipa cu care vom încerca să contestăm acest raport al Curții de Conturi sub anumite
aspecte.
Dl. Pop Petre – domnule primar să știți că mă ofer dacă este nevoie cu expertiza pe care am fără nici o
problemă.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – mă bucur și vă mulțumesc.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sabin Marcel GHEMEȘ

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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