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Nr. ad. 271 din 07.04.2014
PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 07 aprilie 2014, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 271 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 04 aprilie 2014.
La şedinţă participă 17 consilieri locali din totalul de 19 consilieri. Lipsește domnul Gal
Samoilă și doamna Pantea Cornelia.
Domnul Pătruţiu Mihail este preşedinte de şedinţă.
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi.
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a Bazei sportive situate în
Municipiul Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 39.
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea RAGCL Câmpia Turzii.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în administrare a Bazei sportive
situate în Municipiul Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 39.
Domnul Pătruţiu Mihail - domnul viceprimar aveți cuvântul.
Domnul Lojigan Dorin-Nicolae - Am studiat materialele și eu aș veni cu un amendament
la proiectul de hotărâre de la punctul 1 și având în vedere art. 15 alin. (2) din Constituție prin care
se prevede că “Legea dispune numai pentru viitor, cu excepția legii penale sau contravenționale
mai favorabilă”, astfel că art. 2 din contractul de dare în administrare privind durata contractului ar
trebui să fie modificat cu data de începere de 07.04.2014. În opinia mea nu este posibil să scutim
de impozit proprietarii bazei sportive pentru perioada 01.01.2014-07.04.2014.
Domnul Haiduc Cristian - Dacă o să preluăm în administrare baza sportivă, cine o să
suporte cheltuielile de întreținere ale bazei?
Domnul primar Radu Hanga - Dați-mi voie să fac o introducere, eu o să lămuresc mai
întâi cadrul și după aceea discutăm detaliile.
A existat un protocol de colaborare încheiat între ISCT și Asociația Sportivă Industria
Sârmei 1921 Câmpia Turzii, prin care asociația sportivă utilizează cu titlu gratuit baza sportivă.
După ce am venit eu în primărie, au început niște discuții intense cu rușii prin care au spus
următoarele:”Dacă noi suntem proprietari și plătim impozit dar nu folosim baza sportivă, vi se pare
normal ca voi să beneficiați fără nici un fel de costuri de bază? Atunci noi vă plătim impozitul iar
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voi plătiți chiria.” Nu am putut să spun că nu-i așa.Acum, cât este chiria de mare sau de mică, este
un subiect în discuție.
S-a schimbat între timp proprietarul și subiectul privind utilizarea bazei sportive a revenit.
Am mers pe ideea inițială ca ei, ca și proprietari să plătească impozitele și taxele iar noi să plătim
chiria bazei. Era discuția la nivel de principiu.
Prin ianuarie-februarie a existat o discuție astfel: dacă ei plătesc integral impozitele și taxele
până la 31.03.2014, beneficiază de o bonificație ce se ridică la suma de 80.000 lei. Am venit cu o
propunere, am intrat în negociere mai direct pe tema aceasta. Am avut o discuție cu doamna Lazăr
Mariana și doamna Deac Maria prin care am solicitat să se facă un contract de închiriere, iar
doamna Deac a propus încheierea unui contract de administrare în forma pe care o aveți astăzi în
față.
Lucrurile s-au precipitat înainte de 31 martie și au spus că plătesc integral suma pentru a
primi bonificația. Dar am verificat și ei nu au făcut plata până la 31.03.2014. Am promovat
documentul cu data de 01.01.2014 pentru ca să lăsăm posibilitatea de a se plăti impozitul până în
31.03.2014 pentru a putea beneficia de bonificația prevăzută în lege. De aceea am fost de acord să
încheiem contractul de la 01.01.2014. Au fost discuții și cu domnul Lojigan despre data
contractului, să fie 01.01.2014, dar nu vrem să facem un act ilegal și este o greșeală să aplicăm de
la 01.01.2014 și vom încheia contractul de la 07.04.2014.
Bonificația nu se mai poate acorda și nu mai există motiv să ne cramponăm de dată. Propun
să aplicăm actul cu data ședinței de consiliu.
Am avut în vedere buna colaborare cu conducerea societății ISCT. Și ICST dorește o bună
colaborare cu administrația locală. Sper să fi fost explicit. Aplicabilitatea documentului este cu
data ședinței de consiliu.
Domnul Haiduc Cristian - eu știu că scutirile de taxe se solicită cu șase luni înainte.
Doamna director Mariana Lazăr – Această bonificație se acordă tuturor persoanelor
fizice sau juridice dacă până la 31 martie se face plata integrală a impozitului, implicit se acordă
bonificația și pentru SC Mechel.
Domnul Haiduc Cristian - Aceasta este valabilă pentru toata lumea.
Doamna director Mariana Lazăr – Evident, pentru toată lumea.
Domnul Haiduc Cristian - Cine plătea cheltuieile? Asociația Sportivă Industria Sârmei
1921 Câmpia Turzii?
Domnul Pop Petre- În continuare se va plăti la fel de către Asociația Sportivă Industria
Sârmei 1921 și CSM Câmpia Turzii. Este numai o formalitate.
Domnul Pătruţiu Mihail- Mai este ceva?
Domnul Bretoiu Horatiu- Cu plata până la 31.03.2014 Mechel sau Industria Sârmei, cum
se numește acum, a fost la zi?
Doamna director Mariana Lazăr – Au plătit pe anul trecut și pentru datoriile anterioare
ne-am înscris la masa credală.
Domnul primar Radu Hanga - Cu creanțele curente cum stăm?
Doamna director Mariana Lazăr- Anul acesta nu au platit nimic.
Domnul primar Radu Hanga - Trebuie să facem diferențiere între agentul economic și
proprietar, există datorii până la începerea procedurii de insolvență și după. Anul acesta nu au
plătit, dar sunt în termen.
Doamna director Mariana Lazăr - Există două termene de plată : 31 martie, care este
depășit și operează majorări și septembrie.
Domnul Lojigan Dorin-Nicolae - Firma este Industria Sârmei, nu Mechel.
Domnul Pătruţiu Mihail - Supun la vot proiectul hotărârii de consiliu cu amendamentul
făcut la început - modificarea duratei contractului privind data de început a contractului. Astfel că
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art. 2 din contractul de dare în administrare privind durata contractului să fie modificat cu data de
începere de 07.04.2014, pe un an de zile, până în data de 06.04.2015.
Proiectul de hotărâre, cu amendamentul facut, a fost votat in unanimitate, adoptându-se
astfe HCL nr. 41 din 07.04.2014.
2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea RAGCL Campia Turzii.
Domnul Pătruţiu Mihail - Cu scuzele de rigoare, aș dori să dau cuvântul domnului primar
să prezinte situația.
Domnul primar Radu Hanga - Am mai avut discuții pe tema insolvenței RAGCL și
soluția este să transformăm regia în societate comercială. Am numit un Consiliu de Administrație,
o conducere ce s-a străduit să refacă evidențele contabile. Acum suntem în faza de a aproba
transformarea din regie în societate comercială și să intre în insolvență pentru a se putea stabili
situația datoriilor. Societatea nu are de unde să plătească, iar creditorii trebuie să aibă răspuns la
întrebarea dacă își mai recuperează sau nu banii, răspuns ce îl va da doar judecătorul sindic.Vă
solicităm transformarea regiei în societate comercială în baza unui plan pentru schimbarea
statutului juridic al societății.
Domnul Pătruţiu Mihail - Supun la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul de hotărâre a fost votat in unanimitate, adoptându-se astfe HCL nr. 42 din
07.04.2014.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ,
Mihail-Iuliu PĂTRUŢIU

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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