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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 19.05.2016.
Lucrările şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala
de şedinţe a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, începând cu ora 16.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 318 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
18.05.2016. 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 e-mail și SMS.
La şedinţă participă 18 consilieri în funcție.Nu participă la ședință Filip Remus.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Niculae.
Președinte de ședintă este dna.Pantea Cornelia.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia - stimați colegi, vă invit să păstrăm un moment de reculegere penrtru
colegul nostru Filip Remus.
Se păstrează un moment de reculegere.
Dl. Secretar Ștefan Niculae comunică președintelui de ședință prezența consilierilor și faptul că ședința este
statutară.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia ordinea de ziORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărăre privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municipiului Câmpia

Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș S.A.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărăre privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municipiului Câmpia
Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș S.A.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Tot Vasile Simion -Aș ruga pe domnul Primar și pe domnul Viceprimar să ne prezinte puțin și să ne fundamenteze
acest proiect de hotărâre, având în vedere faptul că la materialele pe care le avem există doar o expunere de motive
semnată de către domnul Primar și domnul Viceprimar și un raport de specialitate, noi nu avem atașat adresa prin care
Compania de Apă convoacă Adunarea Generală, pentru a ști ce este pe ordinea de zi, care sunt documentele, care este
conținutul acestora, după aceea mă voi înscrie la cuvânt.
Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - În primul rând vreau să știți de ce a fost nevoie de convocarea Consiliului
Local în ședință extraordinară, și anume faptul că așa cum spune Legea socităților comerciale nr.31/1990 mandatul
reprezentanților AGA se depune cu 48 de ore înainte de ora la care este convocată Adunarea Generală a Acționarilor.
Întrebarea dvs. este foarte pertinentă, aceeași întrebare ne-am pus-o și noi la momentul la care am inițiat acest proiect de
hotărâre, pentru că am aflat cu surprindere de pe site-ul Companiei de Apă Arieș că există convocată ședința Adunării
Generale a Companiei de Apă, fără ca noi să fi fost înștiințați.Ori atâta timp cât site-ul are tocmai rolul de a asigura
publicitatea, am considerat că este normal ca noi să dăm un mandat reprezentantului nostru în AGA.Dacă ne întrebați de
ce propunem ca votul nostru să fie unul “împotrivă” este tocmai pentru faptul că, Compania de Apă, așa cum am mai
arătat și cu alte ocazii, adică cred acum vreo două luni, când am mai avut o astfel de ședință, când, de asemenea, a mai
fost convocată o ședință a Adunării Generale unde noi nu am fost invitați în calitate de acționari, refuză în continuare să
pună la dispoziția acționarilor documentele despre care face vorbire în convocator, acesta este motivul pentru care am
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înțeles să promovăm acest proiect de hotărâre, tocmai față de opacitatea de care să dovadă Compania de Apă Arieș, care
refuză constant, de patru ani de zile, să se prezinte în fața Consiliului Local, și cu atât mai mult, să pună la dispoziție
documentele care sunt prevăzute în legea societăților comerciale și care trebuie puse la dispoziția acționarilor.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - eu zic să trecem peste faptul că suntem în campanie electorală și fiecare vrea să spună
ceva, cred că important este faptul că suntem acționari la acestă companie cu o cotă de 35%. În ultimii ani, poate și
înainte, se pare că această calitate a noastră de acționar nu contează pentru cei care sunt acolo, pentru că ei nu sunt acolo
pentru că s-au născut sau pentru că reprezentanți ai acționarilor i-au votat, nu este corect și până la urmă la orice
societate, chiar dacă nu este cu capital constituit prin asocierea comunităților, până la urmă cel care conduce prezintă o
informare și răspunde practic în fața acționarilor. Mulți dintre noi, consilierii locali am solicitat cel puțin să avem o
informare, chiar dacă nu toate documentele așa cum ar fi normal și legal, practic ne încheiem mandatul de patru ani și
cred că ar fi un vot de maturitate să arătăm, acum la sfârșit, că avem grijă de patrimoniul municipiului și că solicităm
celor care sunt temporar sunt puși într-o anumită funcție să-l gestioneze măcar o minimă socoteală.Să vedem cum
votează fiecare dintre noi, cine are grijă de patrimoniu și cine nu, măcar cel puțin acum în cel de-al doisprezecelea ceas.
Dl. Tot Vasile Simion - apreciez grija purtată în acest al doisprezecelea ceas pentru această companie.Problema mea
este alta, de pe site-ul Companie de Apă am aflat că este convocată AGA pentru data respectivă, astăzi am fost la
Primărie și am constatat că funcționează Internetul, am întrebat pe domnul care se ocupă cu Internetul dacă la domnul
Primar și domnul Viceprimar este Internet. De pe site-ul societății am scos astăzi, publicat, Raportul auditorului
independent către acționarii SC Compania de Apă Arieș SA, ștampilat și publicat acolo, Raportul administratorilor, am
mai găsit acolo și propunerea de repartizare a profitului pentru anul 2015, tot pe site-ul companiei. M-am uitat în
Ordonanța 109 și acolo am găsit că societățile cu capital de stat, de genul acestei societăți, au obligația să afișeze pe
site-ul societății aceste documente, nu am găsit nicăieri că are obligația să transmită în scris acționarului aceste
documente.Sigur, noi avem reprezentanți în Adunarea Generală și atunci noi avem obligația să mandatăm acel
reprezentant al nostru ca în numele nostru să facă ceva în acea Adunare Generală.Eu am găsit aceste materiale și vin și
vă întreb pe dvs., am eu căderea, chiar dacă este campanie electorală și sunt foarte îngrijorat de această companie, să pun
la îndoială o auditare a unei societăți, pe care am găsit-o cu un portofoliu printre primii cinci auditori din Europa, și să
spun că îl mandatez pe reprezentantul meu să voteze împotriva unui raport de audit întocmit de o astfel de societate?
Împotrivă votez ori când nu am avut niciodată cunoștință de situația respectivă ori consider că acest raport a fost făcut
părtinitor sau subiectiv.Acest raport a fost publicat și a fost la dispoziția noastră, numai că trebuia să deschidem ochii
să-l vedem, să ne interesăm de el dacă ne este așa de mare grijă pentru societate.Raportul administratorilor vizat de către
auditorul independent trebuia ca până în 30 mai să fie ridicat la ANAF pentru a respecta legea.Mai mult decât atât toate
situațiile financiare pe care Compania de Apă le-a avut în decursul timpului, tot conform Ordonanței 109, au fost
publicate și pe site-ul companiei, mai mult, au fost raportate la ANAF, sunt situații financiare verificate de către
aceștia.Ba mai mult, au venit cei care au verificat societatea cu privire la modalitatea în care au fost cheltuiți banii alocați
pentru investițiile din fondurile europene. Sigur că așa, foarte formal, putem veni să facem un proiect de hotărâre prin
care să votăm numai împotrivă.Oare nu cumva votând împotrivă votăm și împotriva noastră, a Consiliului Local?Pentru
că dăm dovadă de o imcompetență rar întâlnită, zic eu.Atunci îmi permit să fac amendamentul următor :
- La art.1 Punctul 1- Aprobarea raportului auditorului să se taie împotrivă și să se scrie pentru, pentru că nu pot să
îmi permit să intru într-un proces cu auditorul care vine și spune de ce s-a votat împotrivă când s-au respectat clauzele
contractuale și există riscul de ași pierde liciența.La Punctul 2-Aprobarea raportului administratorului - în loc de
împotrivă să fie pentru, Punctul 3-Aprobarea situațiilor financiare aferente anului 2015 - pentru, Punctul 4-Aprobarea
BVC aferent anului 2016 să fie șters din proiectul de hotărâre pentru că nu ne-a fost prezentat BVC-ul să-l putem
discuta, Punctul 5-Aprobarea repartizării profitului să-l tăiem de pe acest proiect de hotărâre, Punctul 6- Descărcarea
de gestiune a membrilor consiliului de administrație și a directorului general - să fie și acesta radiat și atunci să
rămână la art.1 punctele 1,2,3 cu mandatarea asupra acestor puncte, să voteze reprezentantul nostru pentru. Având în
vedere că am venit să mandatez art.1 trebuie să mă duc și la art.2 pentru că are legătură cu art.1 amendamentul meu
este să voteze pentru pct.1,2,3 de la art.1 urmând ca le celelelte să se abțină, urmând să radiem art.3 din proiectul de
hotărâre pentru că face referire la auditare, atunci art.4 va deveni art.3.Asta pentru că avem o dezbatere astăzi, nu vine
nimeni să-mi spună mie ca și consilier că cineva a făcut un proiect de hotărâre numai împotrivă,împotrivă, aici trebuia
lăsat puncte puncte (...) urmând ca noi Consiliul Local să hotărâm dacă suntem împotrivă sau pentru, nu vi să-mi spui să
votez pentru fără să fundamentezi în expunerea de motive.
Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - mă bucur că acum la sfârșit de mandat veniți să ne învățați tehnică
legislativă, pentru că acum la sfârșit de mandat ar trebui să citiți Legea nr.215 și să învățați puțin de acolo ce înseamnă
tehnică legislativă în Consiliul Local.Este dreptul inițiatorului să ceară tot ceea ce consideră că este important și benefic
pentru cetățean, dacă noi am considerat că este bine vă votăm “împotrivă” dvs. aveți posibilitatea să faceți amendamente,
așa cum ați făcut și Consiliul Local să hotărască, însă nu veniți să ne spuneți nouă cum să facem un proiect de hotărâre,
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cunoaștem legea mult mai bine decât dumneavoatră.Este dreptul dvs. să votați așa cum considerați, și cred că ceea ce nu
ați înțeles și este cel mai important este această atitudine a Companiei de Apă Arieș care nici măcar nu a invitat
acționarul, care este locul doi ca număr de vot, nici măcar nu a avut bunul simț să ne invite, și acuma dvs. vreți să votăm
pentru situații financiare și rapoarte pe care nici măcar nu le-am văzut.
Dl.Bene Andrei - aș dori să întreb, pentru că nu știu, ce înseamnă dacă noi nu aprobăm, nici la Turda, nici un acționar
nu aprobă raportul auditorului?Ce înseamnă juridic?Acolo este un raport, cu bune și rele bănuiesc.
Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - aveți dreptate, numai bănuiți, pentru că nu l-am văzut.
Dl. Andreș Mircea Adrian - vreau să-i spun domnului Bene faptul că legislația în vigoare prevede că de la o anumită
cifră de afaceri în sus, societățile comerciale sunt obligate să facă un audit, de la o amunită cifră de afaceri pot să aibă un
audit intern sau un audit extern.Auditul extern nu poate fi contestat.Raportul trebuie prezentat, legislația îl obligă să fie
prezentat acest audit financiar la solicitarea acționarilor.În legătură cu proiectul de hotărâre se pune la pachet șase puncte
de pe ordinea de zi unde trebuie să votăm “împotrivă”. Sunt de acord cu domnul Tot la primele trei puncte pentru acest
raport există și nu știu dacă putem fi “împotrivă”, oricum dacă suntem “împotrivă” sau “pentru” nu schimbăm cu nimic
situația.Toate evenimentele economice sunt istorice, se referă la acte contabile , la contracte comerciale încheiate pentru
perioada 2015, dacă dorim să le aflăm le putem afla, până la data de 30 trebuie depus bilanțul contabil.Dar nu sunt de
acord să ștergem din proiectul de hotărâre punctele 4,5 și 6, acestea trebuie mai întâi discutate cu acționarii și dacă nici
nu am văzut aceste materiale putem vota împotrivă.Din acest punct de vedere consider că este un blocaj și va trebui să
votăm proiectul de hotărâre așa cum este.
Dl.Haiduc Ioan Cristian - mă deranjează când vine cineva aici să ne explice legislație, ați fost într-o majoritate la un
moment dat și vă spuneam la acel moment că noi nu am dat nici un mandat în 4 ani de zile, dvs. vorbiți astăzi ca să vă
auziți, noi nu am dat un mandat reprezentantului nostru prin care să-i spunem ce să voteze, astăzi începeți să țineți teorie
legislativă?
Dl. Tot Vasile Simion - de ce nu ați dat domnule consilier?
Dl.Haiduc Ioan Cristian - pentru că v-ați opus, majoritatea care exista atunci, uitați ce ați făcut acum câțiva ani,
v-am rugat la început, aici nu sunt în campanie, haideți să votăm, avem un proiect de hotărâre aici, cine vrea îl voteze,
cine vrea nu îl votează, pe puncte, dar nu venim aici și după ce v-ați plimbat de la un partid la altul nu ne amintim în ce
majoritate ați fost.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - așa cum spunea domnul consilier Andreș aici suntem într-o situație de blocaj, ce însemnă
să votăm “împotrivă”? Unii zic că nu se întâmplă nimic, eu zic că aș dori să știu ce se întâmplă, ce se întâmplă dacă se
împotrivește și Turda și comunele învecinate? Înțeleg și momentul electoral, probabil de aceea s-au aprins spiritele, dar
nu înțeleg atitudinea Companiei de Apă, dacă țineți bine minte la ședința anterioară când am mai discutat să mandatăm
reprezentantul nostru să voteze împotriva unor puncte, la o ședința AGA care s-a anulat sau amânat, nu știu exact, am
solicitat să vină reprezentatul Companiei de Apă, din păcate nu este prezent aici, nu este un jurist al Companiei de Apă
care să ne spună ce se întâmplă, dar atitudinea acesta este total neconstructivă din partea companiei.Acum mandatăm
reprezentantul nostru să voteze împotriva bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2015, careva dintre dvs. a
văzut acest buget?Nu.Votăm împotriva situațiilor financiare aferente anului 2015, a văzut careva din acest Consiliu local
situațiile financiare aferente anului 2015?
Dl. Tot Vasile Simion - eu le-am văzut
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - situațiile financiare?
Dl. Tot Vasile Simion - sunt pe net
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - felicitări domnule Tot, dar nu este treaba noastră, în calitatea noastră de consilieri locali
în Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii nu scotocim pe net situații financiare.Nu putem vota pentru nu putem
vota împotrivă, întrebarea dragi colegi este ce facem?Cum poate afecta compania, când trebuie să depună acele situații,
ce înseamnă dacă de depune, ce înseamnă dacă nu le depune? Noi trebuie să gândim toate aceste probleme înainte de a
vota, așa că din punctul mesu de vedere este extrem de greu să iei o hotărâre tranșantă în acest moment pe acest
subiect.Vă propun să mai facem o încercare, să solicităm imperativ Companiei de Apă să-și expună situațiile financiare
și rapoartele, să încercăm să votăm în cunoștință de cauză, dacă susțineți să votăm acum noi reprezentanții Partidului
Mișcarea Populară ne vom abține pentru că nu este în regulă să votăm nici pentru nici împotrivă.
Dl.Deak Franscisc - sunt de acord cu idea domnului Bretoiu, și eu în acest caz aș solicita ca până luni să ne trimită
materiale și luni după masa să ne întâlnim într-o ședință extraordinară.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - o parte din colegi sunt plecați în vizită oficială la Mohacs.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia - domnule Secretar vă rog să ne precizați dacă procedural este posibil
să ținem o ședință.
Dl. Secretar Ștefan Niculae - joia viitoare este ședință ordinară, problema este cum se prezintă reprezentatul nostru
în AGA.
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Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - mandatul expres trebuie depus cu 48 de ore înainte, asta însemnă până cel
târziu marți dimineața ora 10.Problema este că trebuie să luăm în calcul nu ce votăm noi aici, ce va vota reprezentantul
nostru acolo, dacă acest proiect de hotărâre va pica atunci nu are mandat, dacă se aprobă versiunea propusă de către
domnul consilier Tot va merge și va vota pentru niște rapoarte pe care nu le-am văzut, deci noi dăm mandat să voteze
niște rapoarte pe care nu le-am văzut, aceasta este problema.
Dl.Deak Franscisc - colegii se întorc marți.
Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - mandatul trebuie depus până cel târziu marți dimineața la ora 9.59.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - suntem într-un impas cauzat de toate părțile implicate și nu mă refer aici la aspecte
juridice, dar mă refer la atitudinea față de un acționar important.Probabil că unii consideră că este suficient să afișezi pe
internet toate datele în limbaj contabil, în limbaj profesional, este posibil ca acel acționar să nu înțeleagă nimic și să aibă
nevoie de explicații, simplu fapt că au fost afișate niște date pe internet nu obligă pe nimeni să fie de acord cu ele.Dacă
ar fi vorba de un acționar care deține 1% nu ar fi o problemă dar când vorbești cu un acționar care deține 35% din acțiuni
trebuie să te gândești că ar fi posibil să greșească el, acționarul are dreptul să voteze în AGA cum dorește.Cred că este o
problemă de comunicare între Compania de Apă și acționar.Atitudinea de aroganță este moștenită încă de pe vremea lui
Sabău, acastă atitudine de aroganță a conducerii conduce la o înăsprire a relațiilor, lucru care nu este în regulă.După
părerea mea este o problemă de vot.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - mai am o întrebare, văd că doamna Mariana Lazăr nu este la ședință, poate ne poate
lumina domnul Primar, doamna Mariana Lazăr a primit documentele pentru ședința AGA?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - eu am vorbit cu ea, a întrebat dacă să vină la ședință și am spus că nu este cazul
pentru că nu are rol de deliberare, este doar un purtător de mesaj, nu vorbește în AGA în nume propriu.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - fiind un specialist în domeniu aș vreu să o întreb dacă a primit documentația și care este
părerea dânsei personală.
Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - în Primăria Câmpia Turzii nu a intrat nici un act, de la convocator până la
rapoarte și situații financiare, deci nici un act vis-a-vis de această ședință AGA, la fel cum nu intrat nici un act pentru
ședința AGA care, probabil nu știți, este convocată deja pentru data de 06.06.2016, o altă ședință AGA care are ca scop
schimbarea membrilor Consiliului de Administrație, este deja convocată și postată pe site-ul companiei Companiei de
Apă, nici pentru acestă ședință nu a intrat nici un act în Primărie.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - mă asigurați public că așa este
Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - desigur
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - în acest caz nu o putem mandata să voteze pentru, dacă merge să voteze în necunoștință
de cauză, aici deja se schimbă datele problemei.
Dl.Rece Gheorghe Iulian - domnule Bretoiu, dacă mandatăm să voteze pentru și dânsa dorește să voteze împotrivă
ce facem?
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - nu poate să voteze numai în baza mandatului acordat de către Consiliul Local, domnule
secretar am dreptate?
Dl Secretar Ștefan Niculae - Da
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - dar eu nu pot, mă repet, nu pot să o trimit să voteze pentru pe niște acte pe care nu le-a
văzut.
Dl. Haiduc Ioan Cristian - vorbea dl. Tot de repartizarea dividentelor fără să vorbești cu acționarii? Pe anii trecuți
domnule Tot cum s-au repartizat dividentele și cine le-a aprobat, pentru că noi acționarii nu știm nimic în 4 ani de zile.
Dl.Tot Vasile Simion - răspuns scurt, mai multe decât domnul Sabău care era la PDL, nici eu nu știu nici dvs. nu
știți, era foarte disciplinat și venea la fiecare ședință, nu a fost la una.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia - domnilor colegi, pentru că proiectul de hotărâre este un punct
sensibil și pentru că nu a fost discutat în comisiile de specialitate acesta este motivul pentru care permit discuții, pentru
ca toată lumea să fie lămurită.
Dl.Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - domnule Bretoiu, am vorbit cu doamna Mariana și nu a primit nici un fel
de documente și pot confirma acest aspect.În ceea ce privește afirmațiile domnului Tot, dumnealui nu are de unde să
știe pentru că este nou în funcția de consilier și nu poate să știe dacă domnul Sabău a fost sau nu la ședințele Consiliului
Local, eu vă spun că a fost, pentru am avut discuții în contradictoriu cu domnia sa aici, nu am fost pe aceeași lungime
de undă, și nu o dată, deci a fost prezent, în comparație cu domnul Matei care nu a fost niciodată.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - oricum vreau să vă spun tuturor faptul că Sabău, oricine ar fi nu face parte din acestă
discuție.Dacă într-adevăr așa s-a întâmplat atunci voi fi nevoit să revin asupra hotărârii de a mă abține de la vot, pentru
că nu pot să trimit acel om să voteze ceva ce nu a văzut, deci vom vota “pentru” proiectul de hotărâre.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia - domnule Tot vă rog să formulați amendamentul.
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Dl.Tot Vasile Simion - art.1 punctele 1,2 și 3 să fie “pentru”, în loc de “împotrivă”, punctele 4,5 și 6 tăiate jos,
art.2 să voteze pentru punctele 1,2, și 3 din prezenta hotărâre, art.3 să fie radiat, art.4 devine art.3
Dl.Secretar Ștefan Niculae - domnule Andreș ați formulat și dvs. un amendament?
Dl. Andreș Mircea Adrian - a fost o observație și nu a fost un amendament.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia - supun la vot amendamentul domnului consilier Tot.Cine este
pentru? Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă: 5 voturi pentru (Tot Vasile Simion, Popescu Florin, Csutak Ludovic, Rece Gheorghe
Iulian, Uiorean Monica), 10 voturi împotrivă (Pantea Cornelia, Lojigan Dorin Nicolae, Sălăjean Alin Valentin, Andreș
Mircea Adrian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Haiduc Ioan Cristian,Varodi Ioan, Bretoiu Vasile Horațiu, Giurgiu Ilie, Deak
Francisc) și 3 abțineri (Bene Andrei, Gal Samoilă, Ghemeș Sabin Marcel).Amendament a fost respins.
Dna. preşedinte de şedinţă Pantea Cornelia - supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost propus.Cine
este pentru? Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 11 voturi pentru (Pantea Cornelia, Lojigan Dorin Nicolae, Sălăjean Alin Valentin, Andreș
Mircea Adrian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Haiduc Ioan Cristian, Ghemeș Sabin, Varodi Ioan, Bretoiu Vasile Horațiu, Giurgiu
Ilie, Gal Samoilă), 2 voturi împotrivă(Tot Vasile Simion, Csutak Ludovic) și 5 abțineri ( Deak Francisc, Popescu Florin,
Bene Andrei, Uiorean Monica, Rece Gheorghe Iulian).
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 86 din 19.05.2016
privind aprobarea mandatului special acordat reprezentantului Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea

Generală a Acționarilor a Societății Compania de Apă Arieș S.A.

Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Cornelia PANTEA

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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