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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia
Turzii din data de 19.08.2015.
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 1900.
.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin convocatorul nr. 26035 din 19.08.2015 la inițiativa următorilor
consilieri locali: Lojigan Dorin Nicolae, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Filip Remus, Ghemeș
Sabin Marcel, Pantea Cornelia, Bene Andrei, Sălăjean Alin Valentin și Varodi Ioan .
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 10 consilieri. Nu participă la ședință consilierii locali: Csutak Ludovic,
Deak Francisc,Gal Avram Marius,Gal Samoilă, Giurgiu Ilie, Popescu Florin, Rece Gheorghe Iulian, Tot Vasile
Simion și Uiorean Monica.
Sunt prezenți la şedinţă d-na Maria Deac, secretar al municipiului, respectiv reprezentanţi ai mass-media.
D-na Deac Maria - secretar al municipiului - declar deschisă ședința Consiliului Local.Având în vedere
faptul că președintele de ședință nu este prezent, rog pe domnul Bene Andrei, decanul de vărstă, să propună un
președinte de ședință.
Dl. Bene Andrei - în calitate de decan de vărstă propun președinte de ședință pe dl. Lojigan Dorin.Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri.
Propunerea este votată în unanimitate cu voturi pentru, preşedinte de şedinţă este ales dl. Lojigan Dorin
Nicolae.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vreau să știu care este prezența și dacă există cvorumul
necesar pentru contiunuarea acestei ședințe.
D-na Deac Maria - ședința este statutară, sunt prezenți 10 din cei 19 consilieri.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - în acestă situație dați-mi voie să dau citire convocatorului.
Se prezintă convocatorul pentru ședința extraordinară de îndată.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - Cine este de acord cu această ordine de zi? Împotrivă?
Abțineri?
Dl. Varodi Ioan - domnule președinte vă anunț că mă abțin de la dezbaterea și votul proiectului de hotărâre.
Supusă votului, este aprobată cu 9 voturi pentru (dl. Varodi Ioan nu a participat la vot), următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. și desemnarea noilor
reprezentanți
D-na Deac Maria - domnule președinte vă rog să-mi permiteți să atrag atenția cu privire la respectarea
prevederilor art. 46 din Legea nr. 215/2001, art. 75 și art.77 din Statul aleșilor locali.
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Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind revocarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea
Generală a Acționarilor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. și desemnarea noilor
reprezentanți
Dl. Lojigan Dorin Nicolae - Ați primit proiectul de hotărâre, dacă pe marginea proiectului de hotărâre sunt
discuții?
Dl. Haiduc Ioan Cristian - Profit de prezența reprezentanților mass-media și reprezentanți ai societății
civile, vreau să spun că de un an de zile tot ridicăm problema de la Domeniul Publicm, unde situația este
dezastruoasă, pierderile sunt foarte mari, s-a încercat să se vină cu o conducere, care a gestionat și mai prost
decât ce a fost înainte, s-a mers din rău în mai rău, dezastruos, alianța politică formată din PSD și PPDD, o
alință care și-a asumat conducerea Domeniului Public și rezultatele se văd. Am mai avut câteva încercări în
Consiliul Local de a propune un plan de reorganizare, am dat mandat expres AGA și Consiliului de
Administrație să facă ceva acolo, să oprească degringolada, pentru că este totuși o societate a Consiliului Local,
o societate cu tradiție, care în timp a avut rezultate, însă din păcate, această societate riscă să intre în insolvență
sau, și mai rău, în faliment. Ceea ce noi, astăzi, în mod responsabil, în calitate de consilieri în cadrului
Consiliului Local al Muncipiului Câmpia Turzii, încercăm să facem, este să oprim debandada de acolo și de a
iniția o procedură corectă, pe Ordonanța 109, pentru o selecție corectă a Consiliului de Administrație și a unui
director care să încerce, ca întru-un timp rezonabil, să poată să redreseze această societate. Atât am avut de
spus și cred că poate fi un prim pas pentru a se opri ceea ce se întâmplă acolo.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - Dacă mai sunt discuții pe marginea proiectului? Dacă nu
sunt, doresc doar să completez la cele spuse de către domnul consilier Haiduc, în calitate de inițiator al acestui
proiect de hotărâre, și anume faptul că, ceea ce a determinat convocarea acestei ședințe de urgență, pentru că tot
vorbeam la ultima ședință a Consiliului Local, cu privire la caracterul urgent al proiectelor de hotărâre și
convocarea în ședințe de îndată, și am avut discuții cu domnul Primar la ședința anterioară, urgența pentru care
s-a convocat ședința de îndată este dată de faptul că s-au adoptat două hotărâri ale Adunării Generale a
Acționarilor, nr. 4 și nr. 5 din 14.08.2015, prin care s-a încercat revocarea din funcție a membrilor Consiliului
de Administrație, fără ca reprezentanții AGA să repecte prevederile art. 125 din Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale, incidente în acest caz, respectiv faptul că au promovat acțiuni fără a avea un mandat
expres din partea Consiliului Local, acționar principal la SC Domeniul Public.Mai trebuie menționat faptul că
am discutat astăzi cu domnul Primar și mi-a confirmat faptul că a trimis o adresă membrilor AGA la Domeniul
Public prin care le-a cerut, în mod expres, să nu ia nici o hotărâre fără mandatul Consiliului Local. Mai mult
decât atât, există un raport de audit, întocmit de către Corpul de Control al Primarului, care a stabilit faptul că
AGA existentă acum la Domeniul Public funcționează fară a avea mandat expres din partea Consiliului
Local.Prin proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat noi astăzi, tocmai asta facem, veți vedea, potrivit articolului
4, vom da un mandat expres membrilor noi aleși în AGA, să organizeze un concurs de selecție , potrivit
prevederilor Ordonanței 109, așa cum legea spune. Știți probabil, și mă adresez presei, că există demarată o
astfel de procedură de selecție, însă așa cum am arătat, fără a exista un mandat expres din partea Consiliului
Local. Vă mulțumesc și dacă nu există alte discuții pe marginea proiectului de hotărâre, se poate trece la vot.
Propun domnilor consilieri să votăm în mod secret atât revocarea din funcție cât și desemnarea noilor membri,
întrucât este vorba de persoane, pentru a nu avea surprize din partea domnului Prefect, așa cum ne așteptăm de
altfel, ca atare să fie două buletine de vot. Vreau să precizez că, potrivit buletinului de vot, modul de exprimare
a votului se face prin bifarea căsuței corespunzătoare opțiunii consilierului.Pentru a evita orice alte suspiciuni
vă invit ca votul să fie exprimat în cabina de vot special amenajată.
Dl Bretoiu Vasile Horațiu - am să vă rog domnule președinte să precizați dacă comisia de numărare a
voturi este legal constituită.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - am vorbit cu doamna secretar, sunt 4 membri ai
Comisiei de validare prezenți, comisia funcționează cu majoritatea dintre membrii, dacă un membru se abține
de la dezbatere și vot, ceilalți membri pot să își desfășoare activitatea, deci cei 3 membri reprezintă majoritatea
și nu este nici o problemă pentru a se număra voturile și a se încheia procesul verbal cu 3 membri. Rog să fie
consemnat in procesul verbal al ședinței, punctul de vedere a doamnei secretar.Vă rog să poftiți la cabină să vă
exprimați votul.
Dacă potrivit art. 45 aliniatul 1 din Legea nr. 215/2001, privind numărul de voturi necesare pentru
aprobarea proiectului de hotărâre, este suficient exprimarea votului pentru, a consilierilor prezenți.
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D-na Secretar- proiectul va trece, dacă este votat cu majotitatea consilierilor prezenți.
Se procedează la vot secret, cu buletinele de vot, în cabina special amenajată.
Se ia o scurtă pauză pentru întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel - prezintă procesul verbal al comisiei de numărare a voturi, unde se
consemnează următoarele rezultate cu privire la revocarea din funcție, astfel ȘIPOȘ SIMINA - 9 voturi pentru
demitere , CIURTIN ANGELICA-ANA - 8 voturi pentru demitere și BALINT MIHAI - 8 voturi pentru
demitere.

Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vom trece la votul secret a noilor reprezentanți
al municipiului în AGA la Domeniul Public, vă rog propuneri.
Dl Bretoiu Vasile Horațiu - îl propun pe domnul Laurențiu Bondor.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - v-aș ruga să spuneți Consiliului Local câteva
cuvinte cu privire la persoana acestuia
Dl Bretoiu Vasile Horațiu - domnul Laurențiu Bondor a lucrat în Combinatul Metalurgic Câmpia
Turzii, ulterior devenind investitor privat.Educație și formare - economist , organizare și gestiunea
producției.Instituție de învățământ absolvită -Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - Mulțumesc, alte propuneri?
Dl Bene Andrei - îl propun de Szabo Robert Istvan. A terminat Universitatea Babeș Bolyai,
Facultatea de Istorie și Filozofie, master și licența în Relații Internaționale și Studii Europene, la ora
actuală lucrează la AGROSEL ca asistent manager.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - Mulțumesc, alte propuneri?
Dl Pătruțiu Mihail Iuliu - Aș vrea să-l propun pentru AGA pe domnul Otvos Edgar Alexandru,
născut în anul 1970, calificare management în domeniul dezvoltării durabile, studii la Universitatea
Tehnică din Cluj Napoca, secția Ingineria Mediului.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vreau să vă felicit pentru că ați stabilit un
consens pentru a desemna pentru funcția de reprezentant în AGA la Domeniul Public persoane cu
înaltă calificare.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - dacă mai sunt alte propuneri? Nu sunt.Dacă nu
mai sunt propuneri rog secretariatul să pregătească biletinele de vot.Exprimarea votului se face prin
tăierea numelului persoanei pe care nu o vreți ca reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în AGA
la Domeniul Public.Vă invit să vă exprimați votul în cabina de vot.
Se procedează la vot secret, cu buletinele de vot, în cabina special amenajată.

Se ia o pauză pentru întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl Ghemeș Sabin Marcel - prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor, unde au fost
consemnate următoarele rezultate: BONDOR LAURENȚIU - 9 voturi pentru, SZABO ROBERT ISTVAN - 9
voturi ,OTVOS EDGAR ALEXANDRU - 9 voturi pentru.

Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - în acestă situație supun la vot proiectul de
hotărâre.Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 9 voturi pentru (Dl. Varodi Ioan nu a participat la vot în condițiile art. 46
din Legea nr. 215/2001)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 99 din 19.08.2015
privind revocarea reprezentanților Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a Acționarilor la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. și desemnarea noilor reprezentanți
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - Doamna Secretar a trecut proiectul de hotărâre?
D-na Deac Maria - Da

Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - Multumesc.
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Inainte de a închide lucrările ședinței vreau să vă rog ca pentru ședința ordinară să reorganizați dispunerea
la masa de ședință tinând cont de configurația politică, pentru a sta unul lîngă altul la ședință.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorin Nicolae LOJIGAN

SECRETAR,
Maria DEAC
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