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Nr. ad. 490/12 iulie 2013
PROCES-VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia
Turzii din data de 12 iulie 2013.
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 490 emisă de Primarul
Municipiului Câmpia Turzii în data de 09 iulie 2013.
La şedinţă participă 17 consilieri locali, lipsă fiind domnii consilieri locali: Spătariu
Adrian-Petrică şi Haiduc Cristian.
Domnul Giurgiu Ilie îl propune în funcţia de preşedinte de şedinţă pentru următoarele
3 luni pe domnul Gal Samoilă.
Supusă votului această propunere este votată cu unanimitate de voturi pentru, astfel
că pentru următoarele trei luni, domnul Gal Samoilă va îndeplini funcţia de preşedinte de
şedinţă.
Preşedintele de şedinţă propune suplimentarea ordinii de zi cu următorul punct
,, Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între
Primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii şi Asociaţia Culturală,, Câmpia Turzii 775,,
Supusă aprobării consiliului local, cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:

ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii complexului de agrement, a
regulamentului de pescuit şi de ordine interioară şi a tarifelor practicate în incinta
complexului.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea creşterii numărului de salariaţi la S.C.
Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare între
Primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii şi Asociaţia Culturală,, Câmpia Turzii 775,,
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea denumirii complexului de agrement, a
regulamentului de pescuit şi de ordine interioară şi a tarifelor practicate în incinta
complexului.
Domnul Deak Francisc - propun ca taxa de 40 stabilită pentru 12 ore să fie 30 lei. Mi
se pare un pic preţul cam ridicat.Am înţeles că şi preţurile lacurilor din zonă sunt tot aşa.
Domnul Lojigan Dorin - dacă vorbim de lacurile din zonă, să ştiţi că sunt lacuri care
taxează 50 de lei, sunt lacuri care taxează 80 de lei, sunt lacuri care taxează 30 de lei
Domnul Deak Francisc - la noi problema acum este atipică, oamenii sunt mai sărăcuţi
acum în perioada aceasta şi eu cred că 10 lei nu se vede.
Domnul Lojigan Dorin - problema este că lacurile care au taxa de 30 de lei/zi nu au
peşte deloc, ori noi acuma tocmai am introdus 4 tone de peşte
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Domnul primar Radu Hanga - cu cât am cumpărat noi peştele? Trebuie să vedem un
pic pentru că noi acolo vindem peşte plus distracţie
Domnul Deak Francisc - distracţia în ce constă? Mai daţi un grătar sau ce?
Domnul Lojigan Dorin - vă răspund eu domnule primar. Domeniul Public a cumpărat
peştele cu 14,3 lei. Pescarii pot reţine trei kilograme de peşte, Dacă facem o socoteală, 14 x
3...
Domnul Deak Francisc - aşa este la toate lacurile. Am văzut taxa de 30 de lei şi la alte
lacuri.
Domnul primar Radu Hanga - dacă noi cumpărăm kilogramul de peşte cu 14,3 lei şi
omul poate să reţină trei kilograme, eu nu cred că putem să vindem peştele mai ieftin decât lam cumpărat.
Domnul Deak Francisc - noi am cumpărat peştele cu 14,3 lei dar acest peşte se va
înmulţi. Haideţi să-i atragem puţin la început şi după aceea vedem noi ce o să mai fie. Mi se
pare prea mult să plăteşti 40 de lei şi dacă nu prinzi te duci acasă fără peşte.
Domnul Lojigan Dorin - domnule consilier, mai există şi cheltuieli de întreţinere pe
care D-voastră nu le luaţi în calcul. Nu e vorba strict de preţul peştelui.
Domnul Deak Francisc - eu nu neg. Eu m-am legat de faptul că 40 de lei este prea
mult. Haideţi că 10 lei nu se vede acuma. Am dat noi şi mai departe mai mulţi bani şi cred că
putem un pic să...
Domnul Filip Remus - păi puteţi propune domnule consilier
Domnul Deak Francisc - am propus reducerea preţului de la 40 la 30 de lei/zi.
Domnul Varodi Ioan - fiind angajat la S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A, mă
abţin de la vot la punctul 1 şi 2 de pe ordinea de zi.
Domnul Pop Petre - există un cetăţean din municipiul Câmpia Turzii care este pescar
şi doreşte să ne spună câteva cuvinte legat de acest subiect.
Domnul Pantea Augustin - aş avea o solicitare care vizează o minoritate a pescarilor.
Ştim că pescuitul se practică la modul staţionar care este practicat de majoritatea pescarilor,
este spiningul şi pescuitul la musca artificială. Ultimele două stiluri de pescuit pot fi practicate
cu un singur băţ. Specia ţintă este cleanul. Pentru clean nici fostul concesionar nici primăria
nu a făcut nicio investiţie pentru că el s-a pupulat singur cu ajutorul păsărilor. Vin atunci cu
solicitarea ca în regulamentul pe care îl aprobaţi să fie stabilit un tarif pentru cei care practică
pescuitul la spining sau la musca artificială egal cu taxa de la pescutul staţionar împărţită la
patru. Mi se pare, cum să spun.....
Nu ştiu dacă în regulament este prevăzut tariful pe jumătate de zi.
Domnul Deak Francisc - este prevăzut.
Domnul Pantea Augustin - nu ştiu dacă este prevăzut în care jumătate de zi. Sunt
multe bălţi spre exemplu care admit jumătatea de zi doar de la prânz spre seară, nu de
dimineaţă până la prânz, pentru că există anumite perioade când peştele mănâncă mai bine,
câteodată dimineaţa, câteodată seara.
Domnul Lojigan Dorin - la acest moment, nu am avut cunoştinţă de solicitarea Dvoastră, o să analizăm solicitarea D-voastră şi o să vedem dacă din punct de vedere economic
se circuscrie criteriilor pe care Domeniul Public le-a stabilit acolo şi la o viitoare şedinţă de
consiliu local constatăm că este în regulă, nu este nicio problemă.
Domnul Pantea Augustin - am depus solicitarea scrisă în caietul lăsat la trei lacuri.
Este prima propunere scrisă acolo.
Domnul Lojigan Dorin - o să verificăm caietul de la Domeniul Public şi vom vedea.
Domnul Drăghici - regulamentul pe care l-am propus pentru Complexul de Agrement
,, La trei Lacuri,, se referă la pescuitul staţionar pentru crap şi caras. Întradevăr, dânsul a scris
în condică, am analizat această propunere în comisia care a întocmit regulamentul, dar
pescarii care practică pescuitul staţionar la crap şi caras zic că sunt încurcaţi de pescarii care
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practică pescuitul la clean, pentru că acesta presupune o deplasare pe lac care crează
probleme.
Domnul Pantea Augustin - circumferinţa lacurilor este foarte mare şi cred că este loc
sub soare pentru toată lumea.
Domnul primar Radu Hanga - eu vă propun să plecăm de la viitoarea idee.
Regulamentul acesta nu a fost redactat de nişte experţi în pescuit. Este făcut la nivelul nostru
actual de pricepere. Trebuie să dăm drumul la activitate. S-a adus peşte, s-a populat lacul.
Dacă peste o lună-două constatăm că trebuie să mai adăugăm sau să modificăm regulamentul,
cine aprobă reglamentul are dreptul să-l şi modifice. Mai întrebăm şi pe cei care se pricep mai
bine decât noi la treaba asta, le preluăm ideile pentru că noi vrem să meargă bine treaba asta,
vrem să fie un succes.
Domnul Pantea Augustin - şi aduce şi venituri în plus, nu?
Domnul primar Radu Hanga - domnule, noi fiind furnizori de servicii publice, ţinta
noastră nu este neapărat să facem profit. De acolo noi trebuie să ne recuperăm banii investiţi
pentru că nu putem să facem risipă. Am discutat şi cu domnul Drăghici. Noi trebuie să
asigurăm continuitatea. Banii pe care i-am dat pe peşte vor fi un fel de fond de rulment. Pe
măsură ce se consumă peştele, noi urmărim cât am încasat, dacă vânzările au acoperit
investiţia o să repupulăm continuu, nu dorim să ajungem în situaţia ca omul să stea pe malul
apei şi să nu prindă nimic. Noi suntem furnizori de servicii publice, dorim ca serviciul public
să aibă continuitate, nu dorim decăt să ne recuperăm investiţiile făcute. În rest, loc de mai bine
este, dacă aveţi sugestii le discutăm împreună, nu văd nicio problemă.
Domnul Gal Samoilă - supun la vot propunerea domnului Deak Francisc.
Această propunere este votată cu 2 voturi pentru ( domnul Tot Vasile şi Deak
Francisc) .
Supus votului, proiectul de hotărâre în varianta propusă de executiv, este aprobat cu
14 voturi pentru şi 3 abţineri ( domnul Varodi Ioan, Tot Vasile şi Deak Francisc) adoptânduse astfel HCL nr. 88 din 12 iulie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea creşterii numărului de salariaţi la S.C.
Domeniul Public Câmpia Turzii S.A.
Nu sunt discuţii referitoare la acest proiect de hotărâre.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu 16 voturi pentru şi 1 abţinere
( domnul Varodi Ioan) adoptându-se astfel HCL nr. 89 din 12 iulie 2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui protocol de colaborare
între Primăria/Consiliul Local Câmpia Turzii şi Asociaţia Culturală,, Câmpia Turzii
775,,
Domnul Pop Petre - am introdus acest proiect de hotărâre în şedinţa extraordinară
întrucât suntem pe ultima sută de metri în ceea ce priveşte organizarea manifestărilor pentru
zilele municipiului şi de luni comisia îşi începe activitatea pentru strângerea fondurilor.
Supus votului, proiectul de hotărâre, este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 90 din 12 iulie 2013.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Samoilă GAL

Mircea GLIGAN
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