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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia
Turzii din data de 17.08.2015.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în în Sala
.
de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii , începând cu ora 1500.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 570 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în
data de 17.08.2015.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri.
Preşedinte de şedinţă este domnul Deak Francisc.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul municipiului Câmpia Turzii.
Sunt prezenți la şedinţă d-na Maria Deac, secretar al municipiului, persoane cu funcţii de conducere din
aparatul de specialitate al primarului, respectiv reprezentanţi ai mass-media.
Se supune la vot ordinea de zi.
Supusă votului, este aprobată cu unanimitate de voturi următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Cultural, în cadrul Serviciului Cultural și
Bibliotecă și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului
Câmpia Turzii şi modificarea Programului cultural pentru anul 2015.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Centrului Cultural, în cadrul Serviciului Cultural
și Bibliotecă și a Regulamentului de Organizare și Funcționare.
Dl. președintele de ședință invită la discuții.
Dl. Petre Pop - Administrator Public - un motiv pentru care a fost propus acest proiect de hotărâre a fost acela
că în urma auditului Curții de Conturi, au fost formulate o serie de recomandări cu privire la performanța culturală,
la nivelul municipiului, printre care și necesitatea stabilirii unor indicatori de performanță, pentru a se evalua
astfel performanța culturală. Un alt motiv este acela că vechea structură a Serviciului cultură, așa cum a fost
preluată în anul 2003, de la I.S.C.T., nu mai este de actualitate, iar structura, în forma în care a fost propusă acum,
este o structură funcțională, care nu aduce în plus modificări cu privire la organizarea și numărul personalului, ci
numai reglementează modalitatea de funcționare a acestor structuri. Altă motivație este că în Planul de Dezvoltare
Culturală, Ministerul Dezvoltării a cuprins o serie de obiective, printre aceste obiective se poate obține finanțare,
de către administrația locală pentru centrele culturale multifuncționale. Din discuțiile purtate la Ministerul
Dezvoltării s-a concluzionat faptul că se poate obține finanțare pentru cheltuieli de funcționare, logistică, dotări cu
aparatură, instrumente muzicale și costume populare. Referitor la modalitatea de finanțare a activităților, s-a
discutat, la începtul anului, cu Direcția Economică, fiind nevoie de crearea cadrului legal pentru stabilirea unor
indicatori de perfomanță și stabilirea unor obiective pentru aceste structuri asociative. Nu au fost facute demersuri
mai repede pentru înființarea acestei structuri pentru că necesită o perioadă relativ mare de timp pentru a se crea o
astfel de structură funcțională, la acest demers participând toate structurile asociative componente în vederea, la
stabilirea indicatorilor de performanță. De asemenea structura asociativă este necesară și pentru a se onora astfel
invitațiile și colaborările pe care le avem în alte orașe inclusiv cu orașele cu care suntem înfrățiti.
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Dl. Haiduc Ioan Cristian - în strânsă legătură cu acest material am observat la pct. 2 din ordinea de zi
sumele cuprinse pentru trimestrele III și IV 2015, vreau să știu dacă activitățile pentru care au fost cuprinse fac
parte din programul cultural.
D-na Lazăr Mariana - Director economic - sumele au fost aprobate, în forma inițială, prin HCL nr. 11 din
12.02.2015, când a fost aprobat bugetul local pentru anul 2015. Bugetul inițial totaliza atunci suma de 101 mii lei
condiționată de înființarea acestui Centru cultural. Din programul propus , așa cum se observă, suma s-a diminuat,
pentru că a trecut deja jumătate de an și Centrul nu a fost înființat, nevoia fiind acum de 60 mii lei, care se
regăsește desfășurată pentru fiecare activitate și suma alocată, conform Anexei nr. 6/2.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - au fost cuprinse sume de bani pentru fiecare ansamblu cultural dar cred că se
impunea actualizarea Programului cultural așa cum era normal, pentru fiecare dintre activități.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - la puntele 3, 4 și 5 din Anexa nr. 6/2 sunt propuse deplasări la Bistrița, dintr-o
eroare, pozițiile nr. 3 și nr.4, nu sunt dublate cumva, fiind vorba despre aceleași sume cuprinse pentru două
deplasări la Bistrița, a Fanfarei “Promenada”, la aceeași activitate în luna septembrie.
Dl. Pop Petre - sumele de bani prevăzute sunt maximale, sunt numai previzionate, de multe ori nu se
cheltuie în totalitate sumele cuprinse.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - dacă este vorba de o eroare cu privire la sumele cuprinse la punctele nr. 3 și
nr. 4, suma totală finală care trebuie aprobată trebuie diminuată cu 3.000 lei și să se ajungă astfel la 57.000 lei.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - având în vedere faptul că materialul, respectiv Anexa 6/2, este redactat de
către Cătălin Mihășan și semnat de către Vasile Dolha, Șeful Serviciului Cultural și Bibliotecă, aceștia sunt în
măsură să clarifice situația în discuție.
Dl. Dolha Vasile - Șef Serviciului Cultural și Bibliotecă - este vorba de două activități distincte Zilele
Bistriței și October Fest. Activitățile prevăzute în luna septembrie sunt la date diferite.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - cred că nu s-a înțeles întrebarea, avem trei evenimente, pentru că October Fest
este prevăzută la poziția nr.5 din anexă și are loc în luna octombrie, am ridicat problema asupra unei eventuale
dublări a pozițiilor nr. 3 și nr. 4, fiind vorba de deplasarea, în luna septembrie, la aceeași activitate respectiv
Festivalul național de fanfară, fiind cuprinsă aceeași sumă.Dacă este vorba cumva de o eroare aceasta se poate
îndrepta.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - nu se cunoaște exact un material ce s-a semnat.
Dl. Dolha Vasile - știu foarte bine ce s-a semnat, știu de Festivalul de fanfară, numele celeilalte activități
îmi scapă efectiv, dar verific telefonic pentru confirmare și vă prezint imediat situația de fapt.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - trebuie verificat pentru a nu se hotărî cu privire la o sumă care nu se justifică.
Până se verifică a doua întrebare vizează nota de fundamentare pentru aprobarea Regulamentului unde sunt
denumite structuri asociative culturale, fiind enumerate toate acestea, ce înseamnă structuri asociative în sensul că,
de exemplu, Ansamblul “Mugurelul” are un statut după care funcționează, aparține unei asociații sau altei
structuri ?
Dl. Petre Pop - denumirea de structură asociativă culturală așa este prevăzută, poate fi cu sau fară
personalitate juridică, în cazul de față în componența Centrului cultural, nici o structură componentă nu are
personalitate juridică, se urmărește numai obiectivul de funcționalitate și de denumire a Centrului Cultural.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - dacă ne asociem cu ei înseamnă că se va prelua patrimoniul, diplomele, premiile
obținute. etc.
Dl. Petre Pop - nu face parte din nici o structură și nu sunt asemenea obligații juridice.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - dacă tot vorbim de pct. 2, în Programul cultural, cu ocazia mai multor
evenimente propuse, sunt cuprinse sume de 600 lei pentru premiere Fanfara “Promenada”, ce reprezintă
respectivele sume?.
Dl. Pop Petre - este o întrebare pertinentă, după cum se cunoaște Fanfara “Promenada” este formată din
amatori, care participă la toate activitățile pe care le organizează municipalitate. Au fost discuții cu instructorul,
singurrul care este plătit, restul activează pur voluntar, drept pentru care s-a încercat, întru-un fel, stimularea
persoanelor respective, pentru că s-ar putea ca să nu mai vină. Sumele prevăzute au fost estimative, acestea nu
au fost întotdeauna cheltuite în întregime, sumele au fost cuprinse numai pentru a avea posibilitatea să-i
stimulăm.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - dacă tot vorbim de premirea Fanfarei “Promenada”, întreb și sper să obțin
promisiunea domnului Primar, că se va avea în vedere, la ședința ordinară din luna aceasta, premierea copiilor
de la Clubul “Canto Bella”, copii care au prestat, chiar și acum la Zilele Municipiului, și cred că, la câte
diplome au obținut acești copii, merită să fie premiați și aștept o promisiune că vor fi premiați.
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Dl. Pop Petre - au fost discuții, tocmai prin ideea de înființare a acestui Centru cultural s-a avut în vedere
posibilitatea de stimulare.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - discuția este mult mai complexă, se poate face o sesiune de premiere a pentru
persoanele cu rezultate deosebite, din diverse domenii de activitate. Propun să avem în vedere întocmirea unui
Regulament de premiere, în baza căruia să fie facută premierea, să vedem care sunt lucrurile importante, fară să
neîdreptățim pe nimeni, în condițiile în care trebuie să ținem cont și prevederile bugetului local care este
limitat.
Dl Pop Petre - tocmai asta este ideea acestui Centru cultural ca pentru fiecare structură asociativă culturală
să fie stabilite obiectivele și indicatorii de performanță, pentru a putea, la un moment dat să premiem
performanța.
Dl Haiduc Ioan Cristian - am observat în Regulamentul Centrului Cultural, faptul că Regulamentul Intern va
fi întocmit de către Șeful Serviciului, sper să îl vedem într-un timp rezonabil, dacă nu știm unde și la câte activități
se participă, deși este un material de o pagină, ce cuprinde doar câteva poziții și este însușit prin semnătură, mă
îndoiesc că Șeful Serviciului ar fi în stare să întocmească un Regulament Intern.
Dl Rece Gheorghe Iulian - putem să vedem și la Serviciul juridic, câte proiecte de hotărâre și hotărâri de
Consiliu s-au greșit, putem să-i întelegem pe cei de la Cultură.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - nu se prezintă în fiecare zi în fața Consiliului Local cu zeci de materiale, dacă o
dată se prezintă cu un material de o pagină, care cuprinde șase poziții, iar dintre acestea trei nu se cunosc.
Dl. Varodi Ioan - Cercul de Teatru este cuprinsă ca structură asocativă culturală, fară personalitate juridică,
în cadrul Centrului cultural. Cine se ocupă?
Dl. Pop Petre - având în vedere solicitarea mai multor persoane, ne-am propus să fie cuprins în cadrul
centrului cultural și un Teatru de amatori care trebuie inființat.
Dl Dolha Vasile - în momentul în care am luat legătura cu domnul Sălăjean, vis-a-vis de activitățile pe care
urmează să le întreprindă, cu deplasările dânsului, ni s-a spus că sunt două activități la Bistrița, și noi în prima
fază am crezut că sunt două activități pe lângă activitatea October Fest, în consecință ne-am repetat, cu suma
bugetată de 3 mii lei pentru o activitate în plus.
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - atunci suma prevăzută inițial trebuie diminuată în mod corespunzător și să
aprobăm doar suma de 57 mii lei punctul următor.
Dl. președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 97 din 17.08.2015
privind aprobarea înființării Centrului Cultural, în cadrul Serviciului Cultural și Bibliotecă și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii şi modificarea Programului cultural pentru anul 2015.
Dl. președintele de ședință invită la discuții.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - se va corecta în mod corespunzător, la suma de 57 mii lei. În aceste condiții se
modifică totuși proiectul de hotărâre unde Anexa nr.6/2 se corectează și se renumerotează.
Dl. Bene - corectarea unei erori nu este amendament, este o observație și se ia la cunostință.
Dl președinte de ședință - supune la vot cine este de acord cu corectarea Anexei nr.6/2 la proiectului de
hotărâre.
În umanimitate consilierii sunt de acord cu corectarea Anexei nr. 6/2 la proiectul de hotărâre
Dl Primar Radu Ioan Hanga - ne întâlnim astăzi cu o ordine de zi redusă față de ordinea de zi propusă în
convocare, făcută de subsemnatul, pentru ședința de săptămâna trecută. Se poate discuta dacă punctele de pe
ordinea de zi de la ședința anterioară, au fost urgente toate. Am totuși o întrebare - cine stabilește care sunt
urgente și care nu sunt? Dacă stabilesc eu, este pentru că este o părere personală, dacă stabilește Consiliul
Local, atunci în ședința pentru care a fost convocat, în momentul când se supune aprobării ordinea de zi,
consilierii pot aproba care puncte de pe ordinea de zi vor fi discutate în respectiva ședință. Raportat la
materialul discutat azi la punctul 1 de pe ordinea de zi, s-a scăpat un punct important, pentru că s-a aprobat
înființarea Centrului Cultural, dar nu se aprobă organigrama, statul de funcții și numărul de personal, fapt ce
trebuia să se întâmple, nu sunt funcții, nu sunt fișe de post. Data trecută a mai fost un punct și anume aprobarea
Strategiei de Dezvoltare Culturală, proiect de hotărâre ce a fost introdus la ordinea de zi a ședinței ordinare
anterioare, pentru motivul că dacă tot ne întâlnim să fi discutat, dar au fost numai 29 de zile în loc de 30 de zile
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în care să fie supus dezbaterii publice, drept pentru care m-am conformat, proiectul fiind retras. La ședinta
extraordinară anterioară s-a introdus, tot așa urgent, proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean
de onoare unor personalități care au avut performanțe în domeniul tenisului de câmp. Când subiectele propuse
pentru discuție sunt urgente, în mod civilizat, atunci când se discută ordinea de zi subiectele care se apreciază
de către Consiliu Local că sunt urgente acestea pot fi discutate, iar care nu sunt urgente pot fi amânate pentru
ședința ordinară.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - mă așteptam, domnule Primar, că dacă semnați un proiect de hotărâre să-l și
cunoasteți, atfel încât referirea dumneavoastră la organigrama și statul de funcții nu are nici o legătură cu ceea
ce s-a discutat, în condițiile în care, în proiectul de hotărâre, la art. 3 se stipulează faptul că înființarea Centrului
Cultural nu presupune suplimentarea de posturi noi, sarcinile privind organizarea și funcționarea fiind preluate
de angajații Serviciului Cultural, astfel încât susținerile dumneavoastră sunt pe lângă subiect.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - după părerea mea organigrama și statul de functii se puteau discuta astăzi,
pentru ca să nu mai revenim.
Dl Haiduc Ioan Cristian - este vorba de Regulamentul de organizare și funcționare după care se va veni cu
un Regulament intern.
Dl Lojigan Dorin Nicolae - în ceea ce privește Strategia Culturală ați afirmat că a fost eliminată de
dumneavoastră de pe ordinea de zi, dar nu este adevărat, am respins-o toți inclusiv consilierii PSD. Vis-a-vis de
premierea personalităilor din tenis, vreau să vă întreb care este motivul pentru care, prima dată, după ani buni,
nu s-a mai desfășurat turneul “Gabriel Vaida”.
Dl Pop Petre - motivul este faptul că fiul celui care a fost Gabriel Vaida, a avut o colaborare de 3 - 4 ani
chiar după ieșirea la pensie, colaborare care s-a încheiat, din acest motiv fiind discuții cu privire la folosirea
numelui, deși din punct de vedere legal nu cred că sunt probleme, dar din respect am ținut cont de doleanțele
persoanei respective.
Dl Haiduc Ioan Cristian - cu privire la aprecierea urgenței pentru proiectele de hotărâre ce nu pot aștepta
până la ședința ordinară, punctul meu de vedere, este că trebuie întrebat secretarul sau personalul de specialitate,
în funcție de eventuale acte normative care reglementează termene imperative ce trebuiesc respectate pentru
realizarea unor acțiuni.
Dl Bretoiu Vasile Horațiu - apropos de urgență, văd că și pe dispoziția de convocare de astăzi, în titlu s-a
înserat faptul că se convoacă Consiliul Local în ședință extraodinară.
D-na Deac Maria - Secretar UAT - este corect, având în vedere faptul că ședintele Consiliului Local sunt
de două feluri, ordinare și extraordinare, ședințele extraordinare se pot convoca înainte cu trei zile sau de îndată,
pentru probleme urgente care nu suportă amânare, deci asta nu însemnă că sunt trei feluri de ședințe, ci numai
două feluri, ordinare și extraordinare.
Dl Bretoiu Vasile Horațiu - rugămintea este să încercăm să punem pe ordinea de zi a ședințelor ordinare ce
este de ședință ordinară și ce este imperios urgent pentru ședință extraodinară.Părerea mea este că sunt prea
multe ședințe extraodinare comparativ cu legislaturile anterioare, astfel se vor elima toate discuțiile.
Vreau să anunț înființare grupului de centru-dreapta în cadrul Consiliului Local , din care fac parte
dl. consilier Sălăjean Alin din partea A.L.D.E., dl. Bene Andrei din partea U.D.M.R. și consilierii P.M.P.
respectiv d-na Pantea Cornelia și subsemnatul.
D-na Deac Maria - potrivit Regulamentului trebuie supus votului proiectul de hotărâre, astfel cum s-a
corectat.
Dl. președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 98 din 17.08.2015
privind aprobarea rectificării Bugetului local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii
şi modificarea Programului cultural pentru anul 2015.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Francisc DEAK

SECRETAR,
Maria DEAC
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