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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 06.10.2015.
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 900.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 781 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
05.10.2015. 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 14 consilieri.Lipsă sunt consilierii Bretoiu Vasile Horațiu, Filip Remus,Gal
Avram Marius, Ghemeș Sabin Marcel și Haiduc Cristian Ioan,
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul municipiului Câmpia Turzii.
În calitate de invitat, participă la ședință domnul Nemeti Andrei - consilier județean la Consiliul Județean Cluj.
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 și reprezentanţi
ai mass-media.
Președinte de ședintă este dl.Lojigan Dorin Nicolae.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?Supun la vot ordinea
de zi.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 14 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. 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.
2. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber-Ungaria, în
perioada 15-19.10.2015.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - înainte de a dezbate ordinea e zi, cu permisiunea dumneavoastră
dau cuvântul domnului consilier județean Nemeti Andrei pentru a spune câteva considerații pe marginea materialelor
înscrise pe ordinea de zi.
Dl. Nemeti Andrei - consilier județean CJCluj - vă mulțumesc pentru invitația de a participa la acestă ședință
pe lângă faptul că în calitate de consilier județean am obligația de a participa cel puțin de două ori de pe an la ședințele
Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii. Am onorat această invitație având în vedere faptul că am fost informat
că se vehiculează că doresc ca relația de colaborare și prietenie cu autoritățile din Ungaria să se sfârșească.Timp de 25 de
ani m-am implicat în păstrarea acestei legături, începând de la primul primar care a semnat actul, am fost prezent la toate
evenimentele. An de an acești oameni au fost la noi pentru a participa la o sărbătoare comună în cinstea revoluției
maghiare și a martirilor, prin depunerea de coroane și activități culturale. Aceste manifestări aparțin orașului sub egida
Primarului și nu altcuiva. Vreau să subliniez asupra responsabilității consilierilor locali care efectuează deplasări în
străinătate cu privire la discuțiile și declarațiile politice și de colaborare pe care le poartă cu ocazia acestor delegații.
Invitația a fost lansată de către dl. Csutak și dl. Viceprimar către o asociație a maghiarilor similară cu Asociația
Aranyghireș din Câmpia Turzii. Ambele asociații au același statul să ne ocupăm de colaborarea cu orașele înfrățite.
Recunosc faptul că de-a lungul timpului Primăria a ajutat cu bani, dar și alte fonduri au fost obținute de la alte instituții,
inclusiv pe fonduri comunitare și contribuții obținute de la comunitatea maghiară pentru sărbătorirea, în fiecare an a
zilelor maghiarilor.
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Domnul Csutak a fost desemnat de către acestă asociație ca președinte, pentru păstrarea legăturii cu maghiarii de
aici, este un om care vrea să facă ceva, dar să nu închidă telefonul pentru că nu este un program făcut și primeam eu
telefoane de la primari. Domnul Primar m-a invitat la birou, programul de evenimente cu acestă ocazia a fost convenit,
de comun acord cu domnul Primar.
Nu eu reprezint maghiarimea din Câmpia Turzii, așa cum greșit se întelege, pentru minoritatea maghiară din
Câmpia Turzii conducerea este asigurată de către un comitet de reprezentanți care asigură conducerea și ia hotărâri, nu
eu iau hotărâri, eu sunt numai cel care plătesc și voi plăti totdeauna pentru că oamenii aceștia nu îm fac un bine mie , ci
binele vostrul, când mergeți câte 8 - 10 sau 20, treaba voastră, dar trebuie avut grijă pentru că relația de prietenie se
strică, a se vedea ca exemplu din mandatul trecut cazul polonezilor, nemților și francezilor? Consider că toți trebuiesc
tratați în mod corespunzător, în condițiile în care s-au făcut amenințări la adresa mea, în ziare, unde s-a susținut că am
încasat bani la hotel, pentru cazarea delegațiilor străine și am fost amenințat în ziare cu DNA că îmi demolează hotelul.
Din investiția făcută am dublat profitul corelativ am dublat și impozitul pe clădire, aproape 350 de milioane pe an. Multă
lume citește în ziare și își formează o părere, eu au vrut să fac ceva conform normelor din Uniunea Europeană și să aduc
profitul PIB-ului din Câmpia Turzii, de unde să se facă investiții.
De aceea vă propun să se voteze astăzi proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, nu le mai încurcați, lăsați
tabelul așa cum a fost propus, pentru a se dezvolta pe viitor relația de prietenie existentă. Pentru că trebuie să ajung la o
întâlnire la Oradea vă rog să-mi permiteți să mă retrag și vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat.
Dl. Popescu Florin - mulțumesc pentru lecția de diplomație dată astăzi dar vă propun ca pe viitor divergențele pe
care le aveți cu dl. Csutak să fie rezolvate privat și nu în cadrul Consiliului Local. Suntem o comunitate și de aceea
consider că este nepoliticos să vă referiți în exprimare cu noi și voi. Consiliul Local a fost întotdeauna alături de
comunitatea maghiară iar intervenția o consider ca fiind acuzativă și m-a deranjat personal.
Dl. Nemeti Andrei - vă cunosc pe dumneavoastră ca om și ca realizări pe parcursul efectuării unor delegații.
Intervenția mea a fost la făcută la modul general și m-am referit la faptul ce se dorește cu privire la acestă relație de
prietenie între orașele înfrățite. Referitor la cultură țin să mă refer la festivalurile organizate anul acesta, la care noi nu
am fost invitați să participăm în condițiile în care în luna august la Mohacs a participat un grup din Luduș. Anul acesta la
zilele municipiului nu s-a putut introduce în program formații maghiare.
Dl Primar Radu Ioan Hanga - situația este dificilă, dar constat faptul că s-au acumulat în timp o serie de neînțelegeri
datorate lipsei de comunicare. Domnul Nemeti a avut un proiect pe componenta culturală dar acesta a fost depus după
termenul prevăzut în regulamentul de finanțare a proiectelor, termenul de depunere fiind depășit proiectul nu a mai fost
finanțat. Ulterior am propus modificarea regulamentului în sensul ca proiectele să fie finanțate după regula “primul venit
primul servit”. Anul acesta s-a revenit cu un alt proiect, care însă a fost și acesta respins, fără explicații motivate sau
potrivit unor explicații nesemnate și fără o îndrumare corespunzătoare din partea unor servicii din cadrul Primăriei, care
aveau acestă obligație legală, că sarcină de serviciu, în calitate de furnizori de servicii administrative către cetățeni în
calitate de instituție publică. Proiectul de finanțare pentru comunitatea maghiară din Câmpia Turzii, a fost depus, fără a
cunoaște detalii cu privire la aceste aniversări, în condițiile în care se puteau face invitații, cu ocazia Zilelor Municipiului
din acest an, pentru a se organiza aniversarea întru-un cadrul festiv, a 25 de ani respectiv 10 ani de la semnarea
protocoalelor de înfrățire, nu am șțiut aceste aspecte, nu am fost informat nici de către d-l Nemeti. De aici a apărut o
situație tensionată cu privire la organizarea zilelor maghiarilor din Câmpia Turzii, dar în urma discuțiilor purtate cu
d-l Nemeti am reușit să aducem pe un făgaș normal modalitatea de finanțare a acestor activități, așa cum se propune
astăzi, cu mențiunea că aceste neînțelegeri s-au produs din cauza lipsei de comunicare.
Dl. Nemeti Andrei - vreau să vă întreb dacă se mai ține cont sau nu de Contractul de colaborare din 2010 pentru
susținerea Asociaței Aranyghireș pentru Câmpia Turzii, al cărui președinte eu am fost până în anul 2009. La momentul
de față președintele asociației este dl. Peter Hunor, responsabil pentru turism la nivelul județului Cluj, care are sediul la
Cluj Napoca, dacă se mai dorește colaborarea Primăriei cu Asociația ? Nu am dorit să supăr pe nimeni, am fost invitat
aici și deci mi-am spus păsul.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - până acum nu l-am întânit pe dl. Peter Hunor, în calitate de șef al Asociației pentru
a-l cunoaște personal, având în vedere că este șeful unei asociații reprezentative la nivelul Câmpiei Turzii. Am sugerat
colaborarea cu Asociația “Câmpia Turzii 775’ , care o societate culturală a tuturor romînilor din municipiul Câmpia
Turzii, pentru a avea o componentă culturală maghiară, prima problemă ce trebuie rezolvată este comunicarea mai
atentă.Avem de asemenea o structură la Palatul cultural, în cadrul Serviciului cultural unde poate funcționa o secție
maghiară, deci există soluții. Problema ce trebuie rezolvată este să comunicăm mai atent.
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Dl. Bene Andrei - s-a facut aici amintire de un raport de delegație, propunerea mea este că șeful delegației să
prezinte, după întoarcerea din deplasarea în străinătate, un raport de delegație, ce va fi înscris pe ordinea de zi a primei
ședințe a Consiliului Local. Dacă acest raport ar fi fost prezentat am fi cunoscut și faptul că dl Administrator și
dl Viceprimar au făcut, la Mohacs, invitația oficială către organizația din Mohacs, pentru a veni la Câmpia Turzii,
delegația a fost informată că Mohacs pregătește la rândul său o festivitate și că acest lucru ar fi bine să se întâmple și la
Campia Turzii și acolo a fost lansată invitatia de către Asociația de pritenie Mohacs-Câmpia Turzii Acest lucru poate fi
confirmată de o parte a delegației pentru că o parte a delegației în loc de respectarea programului de primire întocmit de
organizatori, o parte a delegației a ales ca locație Zagreb.
Dl. Președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - după cele discutate aici se pun în discuție trei acuzații grave
- vis-a-vis de problema hotelului Tiver nu trebuie discutat aici, nu este momentul și nu este normal să se facă
asemenea presiuni
- afirmația d-lui Bene Andrei - potrivit căreia delegația ce a fost trimisă la Mohacs, pe banii publici a
contribuabililor, a petrecut în Croația, lucru care nu este normal
- afirmația d-lui Nemeti Andrei - dacă la Mohacs s-a deplasat ansamblul din Luduș, cine a suportat costurile acestei
deplasări, dacă s-a mers pe bani de la Primăria Câmpia Turzii?
Dl. Nemeti Andrei - nu cunosc.
Dl Primar Radu Ioan Hanga - ansamblul din Luduș a făcut deplasarea în Mohacs la invitația unei entități ungare,
care a finanțat deplasarea, cheltuielile nu au fost suportate de către noi.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. 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 invită la discuţii.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - dacă cineva din executiv poate preciza cum se justifică alocarea
sumei de 35 mii, pentru o delegație de 45 de persoane, în condițiile în care cunoaștem costurile de cazare la niveluț
Câmpia Turzii.
D-na Blag Ioana - Șef Serviciul Relații Publice și Achiziții Publice - suma de justifică pentru acoperirea cheltuielilor
corespunzătoare unei de delegații alcătute din 54 persoane și cuprinde cheltuieli de protocol, cazare, masă, și este vorba
de 5 zile.
Președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre .Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 14 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 126 din 0624.09.2015
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.
2. Proiect de hotărâre privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber-Ungaria, în
perioada 15-19.10.2015.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. Popescu Florin - Vă informez asupra faptului că, din cauza unor probleme personale, nu pot face deplasarea în
delegația din Ungaria.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - dacă cineva din executiv poate preciza cine a întocmit lista de participanți și dacă au fost
sunați toți consilierii locali pentru a confirma deplasarea. Din 2012 nu am fost întrebat cu privire la efectuarea unor
deplasări, dacă pe ședințele viitoare dacă putem vedea totuși cine merge în delegații pentru că de fiecare dată apar
aceleași persoane.
Dl.Gal Samoilă - am dorit deplasarea în delegația din străinătate dar nu am fost sunat și întrebat dacă vreau să
particip la delegație, nu știu cine a făcut lista dar trebuia ca lista să se facă aici.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - lista nu este o problemă, poate fi aprobată acum, dacă domnul
Popescu nu poate să meargă. Problema este alta - acestă listă a fost trimisă la Kisber încă din data de 09.09.2015,
semnată de către domnul Primar, cei de la Kisber știu că trebuie să meargă aceste persoane, lista a fost trimisă înainte de
ședința ordinară și de aceată ședință extraordinară, fără a fi aprobată de Consiliul Local, cred că trebuie modificată acestă
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listă, pentru că aceasta listă este finală și anexă la proiectul de hotărâre.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - vine doamna Petrovan și lămurește problema. La Kisber nu interesează cine participă,
ci numai numărul de persoane care participă, câți barbați ,câte femei, câte cupluri căsătorite, pentru a aranja cazarea.
D-na Blag Ioana - lista cu persoane a fost întocmită de către Serviciul Relații Publice și din câte cunosc eu, au fost
sunați toți consilierii. Au fost întrebați toți inclusiv liderii partidelor politice
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - nu pot confirma participarea unui coleg la o delegație. Lista
trimisă la Kisber este semnată de către Primar și doamna Bircea și a fost trimisă în data de 09.09.2015.
D-na Blag Ioana - lista nu a fost întocmită de Serviciul Relații Internaționale și Achizii Publice.
Dl. Pătruțiu Iulian - precizez că personal nu am fost sunat, ați spus că au fost sunați toți consilierii.
D-na Petrovan Geogeta - Șef Serviciul Relații Publice - au fost sunați toți consilierii și am solicitat confirmarea de
participare. Nu toți consilierii au răspuns la telefon.
Dl Primar Radu Ioan Hanga - cum a fost întocmită lista?
D-na Petrovan Geogeta - s-a luat lista cuprinzând consilierii locali care au fost sunați,unii au răspuns la telefon și
au spus că vor conforma a doua zi, alți nu au răspunsdeloc.Termenul de confirmare a participării a fost scurt, de 24 de
ore, lista cu participanții a trebuit trimisă de urgență la Kisber.
Dl președinte de ședință Dorin Nicolae Lojigan - nu există nici o urgență deoarece acestă listă nu este semnată de
Consiliul Local.
D-na Petrovan Geogeta - lista care este prezentată acum este o propunere, lista cu participanții se poate modifica.
Dl. Varodi Ioan - lucrurile s-au făcut exact invers, lista cu participanții a fost trimisă fără a avea mandat din partea
Consiliului Local.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - discuții se pot purta, lista se poate reface și noi ne obligăm să rezolvăm problema la
Kisber.
Dl. Pătruțiu Mihai - ca să evităm discuțiile acestea vă rog să-mi comunicați un număr de telefon de pe care pot fi
sunat, în condițiile în care azi am fost sunat de dimineață și am răspuns la telefon, când nu răspund de obicei sun înapoi.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - să luăm în considerare propunerea domnului Primar. Putem trece
peste acest mic incident V-am rugat ca să nu mai fim convocați de executiv în ședințe a Consiliului Local ce sunt se țin
de dimineața, dimineața nu se pot învoi ca și cei care lucrează la companii subordonate Consiliului local. Cum foarte
bine putem să venim aici de dimineața putem să răspundem și la telefoane.
Dl. Rece Gheorghe Iulian - nu vă permit să spuneți că la companiile de stat se poate pleca oricând și la privat nu ,
am fost și la privat și am venit ori de câte ori am fost solicitat, este obligația nostraă în calitate de consilieri locali.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - propun ca amendament modificarea listei participanților la
delagație în sensul înlocuirii la poziția 6, a domnului Popescu Florin cu domnul Gal Samoilă. Dacă sunt alte propuneri
de persoane care să participe? Nu sunt.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot amendamentul propus la Anexa proiectului de
hotărâre .Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 14 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
formulat.Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 14 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 127 din 06.10.2015
privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului Câmpia Turzii, la Kisber-Ungaria, în perioada 15-19.10.2015.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorin Nicolae LOJIGAN

p.SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN
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