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Nr. ad. 287 din 24.04.2014

PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
din data de 24.04.2014.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 287 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 18.04.2014.
La şedinţă participă un număr de 14 consilieri, lipsă fiind domnii: Bretoiu Horaţiu, Ghemeş
Sabin, Haiduc Cristian, Varodi Ioan şi doamna Pantea Cornelia.
Preşedinte de şedinţă este domnul Pătruţiu Mihail.
Domnul Pătruţiu Mihail- ordinea de zi este suplimentată cu Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul
2014.
Supusă la vot cu modificarea propusă este aprobată cu unanimitate de voturi următoarea :
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză evaluatorie pentru terenul
situat din punct de vedere administrativ în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 147, proprietatea
numiţilor Schutz Oana şi Dascălu Ionuţ şi mandatarea Primarului Municipiului Câmpia Turzii
pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare în formă autentică
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în adminstrarea S.C. Compania de Salubritate
Câmpia Turzii S.A. a Parcului municipal
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014.
Domnul Pătruţiu MihaiL – înainte a trece la dezbaterea ordinii de zi vreu să vă amintesc că
până la data de 15.06.2014 avem obligaţia de a depune declaraţiile de avere şi interese.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de expertiză evaluatorie pentru
terenul situat din punct de vedere administrativ în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr.
147, proprietatea numiţilor Schutz Oana şi Dascălu Ionuţ şi mandatarea Primarului
Municipiului Câmpia Turzii pentru semnarea contractului de vânzare cumpărare în formă
autentică.
Domnul Pătruţiu Mihai – dau cuvântul iniţiatorului acestui proiect de hotărâre domnul
Primar Radu Ioan Hanga.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – după ce am fost aleşi am constatat că la nivel judeţean
există o hotărâre pentru construirea unui parc industrial la Câmpia Turzii. Iniţial acest parc
idustrial a fost gândit pentru zona lacurilor. Am avut un proiect de hotărâre prin care am supus
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aprobării Consiliului Local asocierea cu Consiliul Judeţean în vederea construirii parcului, iar noi
ne-am obligat să facem ceea ce este necesar pentru a pune la dispoziţie terenul pentru construirea
parcului.
Am avut iniţial aproximativ 15 oferte de teren de la diferiţi proprietari cu care s-a discutat
în ce condiţii sunt dispuşi să vândă acele terenuri. Apoi am redactat un caiet de sarcini în vederea
achiziţionaării unei suprafeţe de teren de 15 ha. În cadrul licitaţiei au fost depuse 4 oferte de la
Casa de Insolvenţă Transilvania pentru terenul de la Cercon Ariesul din zona cartierului Lut,
Composesoratul de păşune Şarăt, Transilvania Impact pentru trenul situal în zona lacurilor şi de
Schutz Oana şi Dascălu Ionuţ pentru terenul de la fostele sere.
A fost constituită o comisie de licitaţie care a analizat aceste oferte şi a constatat că terenul
de la lacuri este străbătut de magistrale de gaz şi curent, astfel că sunt restricţii de construire în
zonă; cei de la Casa de Insolvenţă Transilvania au ofertat o suprafaţă de 46 de ha însă în urma
analizării de către specialiştii din cadrul primăriei s-a constatat că din acestă suprafaţă doar 8 ha se
pretează pentru construcţii; suprafaţa de teren de la Composesorat este constituită din păşuni iar
conform legii înainte de a se desfinţa o păşune este necesar a se constitui în altă parte o altă păşune
de aceiaşi suprafaţă, ceea ce implică nişte costuri foarte mari , mai mult decât atât acest tren nu
poate face obiectul unui contract de vânzare-cupărare decât obiectul expropierii pentru cauză de
utilitate publică iar în legea expropierii construirea unui parc industrial nu ete prevăzută ca o cauză
de utilitate publică; terenul de la fostele sere face obiectul unor procese verbale de sechestru
instituite de către Primăria Turda iar caietul de sarcini aprobat în vederea licitaţie prevede ca ternul
ofertat să fie liber de sarcini. În urma acestor constatări comisia a decis încheierea procedurii de
licitaţie fără desemnarea unei oferte câştigătoare.
În cadrul licitaţiei s-au făcut rapoarte de evaluare a terenurilor ofertate iar pentru terenul de
la sere expertul a indicat ca preţ de vânzare 5,974 euro/mp.
Noi ca şi comisie vă propunem să aprobaţi acest raport de evaluare şi să ne permiteţi
continuarea achiziţiei terenului de la fostele sere prin procedura negocierii directe, având în vedere
că apreciem că acest teren se pretează cel mai bine pentru construirea unui parc industrial şi are şi
un preţ foarte bun.
Am mers iniţial pe ideea de a achiziţiona o suprafaţă de 15 ha, pentru că legea parcurilor
industriale prevedea ca suprafaţa minimă pentru construirea unu parc industreal să fie de 10 ha,
însă între timp acestă lege a fost modificată impunând doar o suprafaţă minimă de 5 ha pentru
construirea unui parc.
Vreau să vă menţionez că în urma proceselor de sechestru Primăria Turda a demarat
procedura de valorificare a unei suprafeţe de teren de 5,4 ha de la fostele sere, în speţă exact
terenul pe care noi am dorit să îl achiziţionăm la un preţ de aproximativ 30 de euro/mp.
La acest moment avem cuprinsă în buget suma de 1 milion de lei pentru achiziţionarea
terenului ceea ce ne permite ca la preţul din expertiză să cumpărăm o suprafaţă de aproximativ 5
ha, însă vrem să mergem pe ideea de a cumpăra o suprafaţă de 15 ha din care să plătim acum 5 ha
iar pentru restul să negociem o perioadă de eşalonare.
Domnul Pătruţiu Mihail- în cadrul şedinţei cu consilierii ce a avut loc ieri am convenit că
formularea actuală a proiectului de hotărâre nu este cea mai potrivită motiv pentru care domnul
Spătariu a propus amendarea acestui proiect. Îi dau cuvântul domnului consilier Spătariu Adrian
pentru a face propunerea de amendament.
Domnul Spătariu Adrian – am considerat că este necesarea amendarea acestui proiect de
hotărâre motiv pentru care v-am şi comunicat propunerea mea care sună astfel:
“Art.1- Se aproba închiderea procedurii de licitaţie publică privind achiziţionarea unui
teren în suprafaţă de 15 ha situat în Municipiul Câmpia Turzii în vederea construirii Parcului
Industrial Tetarom V.
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Art.2-Se aproba achiziţionarea terenului în suprafaţă de 15 ha, înscris în CF 7227 Câmpia
Turzii, nr. cadastral 1217/3 şi CF 7225 Câmpia Turzii, nr. cadstral 50664, în vederea construirii
Parcului Industrial Tetarom V prin procedura negocierii directe la preţul maxim indicat în raportul
de evaluare nr. 32239/30.10.2013, terenul urmând a fi înregistrat în domeniul privat al
Municipiului Câmpia Turzii.
Art.3-Se însuşeşte raportul de expertiză evaluatorie nr. 32239/30.10.2013 pentru terenul
situat din punct de vedere administrativ în Campia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 147, jud. Cluj
proprietatea numiţilor Schutz Oana şi Dascălu Ionut, înscris în CF 7227 Câmpia Turzii, nr.
cadastral 1217/3 şi CF 7225 Câmpia Turzii, nr. cadastral 50664, anexă la prezentul proiect de
hotărâre.
Art.4-Se mandatează Primarul Municipiului Câmpia Turzii, domnul HANGA RADU
IOAN domiciliat în Câmpia Turzii, str. Aurel Vlaicu, nr. 32, ap.3, jud. Cluj să semneze contractul
de vanzare cumparare în forma autentica în fața Notarului Public.”.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – într- adevăr principala problemă a Municipiului
Câmpia Turzii, la ora actuală, este lipsa locurilor de muncă. Am suţinut că este important să se
construiască un parc industrial la Câmpia Turzii însă în condiţii de legalitate.
Aş dori să fac şi eu un amendament la acest proiect de hotărâre în sensul de a elimina art. 3
şi art. 4. Mă refer aici în principal la raportul de expertiză care din punctul meu de vedere are nişte
inadverteţe majore. Consider că preţul indicat de domnul exeprt în raportul de expertiză este prea
mere ţinând cont de faptul că terenul expertizat este poluat cu sticlă şi că se află sub sechestru ceea
ce ar duce automat la o scădere a preţului de vânzare a acestui teren.
La fila 5 punctul 15.2 subpunctul 5 din raportul de expertiză se arată că proprietatea nu a
fost expertizată detailat ceea ce indică faptul că expertul nu cunoştea aceste aspecte.
De asemenea vreau să semnalez lipsa de profesionalism a expertului. Nu este normal ca
terenul de la sere, care are toate utilităţile şi drumuri de acces, teren care în opinea mea este cel mai
bun, să aibă un preţ mai mic decât toate celelalte terenuri expertizate, spre exemplu terenul de la
composesorat care nu are utilităţi şi drumuri de acees are un preţ dublu faţă de terenul de la sere.
Apreciez că acest raport de expertiză fiind realizat în cadrul unei alte proceduri nu poate fi
luat ca punct de referinţă în procedura de negociere, iar dispoziţia de numire a comisiei este
anterioară mandatării primarului pentru negocierea şi încheierea contractului de vânzare cumpărare.
Având în vedere aceste aspecte aş solicita mandatarea primarului pentru efectuarea unui alt raport
de evaluare.
Mai mult decât atât dacă vă uitaţi in CF indicate în amendamentul făcut de domnul Spătariu
trenurile respective sunt afectate de construcţii ori nimeni nu a spus nimic de aceste construcţii, ce
se va întâmpla dacă vânzătorii nu sunt de acord să ridice aceste construcţii?
Dacă proiectul rămâne în forma actuală sau forma amendată de domnul Spătariu, eu voi
vota împotrivă.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – avem 2 posibilităţi fie demarăm procedura de
negociere directă cu proprietarii terenului de la fostele sere, fie la momentul la care preţul va
scădea suficient de mult pentru a ne conveni să ne înscriem la licitaţia organizată de Primăria
Turda, care are intenţia de a vinde exact partea de teren de care suntem şi noi intereseaţi.
Eu vă întreb care este interesul nostru? Să cumpărăm acest teren la un preţ de 5,9 euro/mp
sau la 30 de euro /mp? Din discuţiile pe care le-am purtat în cadrul comisiei am înţeles că cei de
REIF sunt în negocieri cu o societate germană şi că preţul pe care îl solicită REIF-ul este de 28
euro/ mp.
Într-adevăr au fost unele curiozităţi legate de acest raport de expertiză nici mie nu mi s-a
părut în regulă ca terenul de la Composesorat să aică un preţ mai mare decât terenul de la fostele
sere.
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După părerea mea interesul nostru este să accepătm acest raport de evaluare. Nu este o
problemă dacă nu încheiem această tranzacţie, putem aştepta ca Primăria Turda să scadă preţul să
ne înscriem la licitaţie, însă acest lucru va dura destul de mult.
Referitor la faptul că terenul este poluat cu sticlă nu cred că este un impediment pentru
construirea unui parc industrial, deşi pe acel teren pasc vacile.
Nu vă obligă nimeni să votaţi acest proiect de hotărâre, cred că ar trebui să votaţi aşa cum
vă dictează conştiinţa.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan- eu am susţinut că datorită polurii cu sticlă preţul
acestui tern ar trebui să fie mai mic. Nu aţi spus nimic de clădirile existente pe acel teren.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - referitor la clădiri am avut o discuţie cu doamna Schutz
şi i-am spus că nu vrem să cumpărăm clădirile, dacă va emite pretenţii asupra clădirilor nu vom
cumpăra în acea parte. Putem să cumpărăm alte parcele din terenul de acolo. Apreciez că problema
clădirilor se poate rezolva prin introducerea unor clauze în contract. Pe mine chiar nu mă
deranjează dacă dumneavoastră mă mandataţi să negociez achiziţionarea trenului la un preţ maxim
de 4 euro/mp.
Domnul Deak Francisc – aş dori să îl întreb pe domnul viceprimar ce înteţege prin preţ
dubios?
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – am explicat acest lucru. Nu mi se pare normal ca
terenul de la composesorat să aibă un preţ de două ori mai mare fără a avea utilităţile pe care le are
terenul de la fostele sere. Sunt de acord să votez acest proiect de hotărâre la un preţ mai mic decât
cel din raportul de evaluare.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - eu nu am spus să stabiliţi un preţ maxim de 3 euro, am
spus că prin hotărâre dumneavostră puteţi limita preţul sub cel din raportul de evaluare.
Domnul Spătariu Adrian – cei care au fost membrii în comisia de licitaţie unul dintre
criteriile de eligibilitate a fost ca terenul pe care îl achiziţionăm să se preteze la construirea unui
parc industrial. Nu ştiu dacă contestă cineva că preţul stabilit prin raportul de evaluare este cel mai
bun preţ în raport cu celelate terenuri ofertate. Celelate terenuri impuneau nişte costuri foarte mari
pentru viabilizarea lor. Faptul că există inadventenţe între rapoartele de expertiză apreciez că
acestea sunt în favoarea noastră. Noi ne însuşim raportul de expertiză prezentat sub aspectul
preţului maximal, preţ care mie sincer mi se pare cel mai bun în raport cu preţurile practicate în
Câmpia Turzii. Cu privire la negociere, noi aprobăm achiziţionarea prin negocierea directă la un
preţ maxim de 5,97 euro, preţul din raportul de evaluare. Comisia de negociere care va fi înfiinţată
prin dispoziţia primarului va negocia cu vânzătorii şi va încheia un proces verbal de negociere care
va fi supus atenţiei consiliului local şi în cuprinsul acestui proces putem stabili anumite caluze :
dacă cupărăm cu clădiri sau fără clădiri. Procesul verbal de negociere va fi supus aprobării
coniliului local sub aspectul formei şi al preţului.
Contractul care a fost ataşat la proiectul de hotărâre este un proiect cu o notă de
fundamentare care nu trebuie aprobat de consiliul local este doar o informare.
În opinea mea noi astăzi aprobăm raportul de evaluarea doar sub aspectul preţului.
Domnul Filip Remus - domnule Viceprimar aţi fost vicepreşedinte al acestei comisii de ce
nu v-ati impus acest punct de vedere? Domnule Primar, domnul Viceprimar v-a solicitat să îl
înlocuiţi din comisia de negociere de ce nu aţi acceptat?
Având în vedere aspectele prezentate azi în cadrul acestei şedinţe eu mă voi abţine de la vot.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – în calitate de vicepreşedinte al comisiei de licitaţie
mi-am exprimat punctul de vedere la momentul respectiv în cadrul comisiei. În privinţa solicitării
de înlocuire din cadrul comisei de negociere directă, am făcut acest demers având în vedere că
această comisie a fost numită prin dispoziţia primarului anterior mandatării de către consiliul local
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a primarului să achiziţioneze terenul necesar pentru construirea parcului industrial prin negociere
directă.
Domnul Tot Vasile – trebuie sa avem în vedere interesul public al oraşului nostru. Cred că
interesul nostru este să demarăm o procedură care să ne facă viabili în faţa Consiliului Judeţean cu
care ne-am asociat în vederea construirii parcului industrial. Din punctul meu de vedere raportul de
evaluare exprimă un preţ de referinţă cu care să se poată intra la negociere. Dacă ne însuşim acest
raport de evaluare sub aspectul preţului, de acolo se poate merge mai departe la negociere unde să
se discute condiţiile în care va fi încheiat contractul de vânzare cumpărare. Propun să facem
demersurile necesare pentru demararea acestui proiect pentru a putea face noi locuri de muncă în
Câmpia Turzii, pentru că în final acesta este scopul nostru.
Domnul Spătariu Adrian – într-adevăr domnul primar s-a grăbit puţin cu emiterea
dispoziţiei în vederea numirii unei comisii de negociere însă acest lucru se poate remedia prin
abrogarea respectivei dispoziţii şi emiterea unei alte dispoziţii ulterioarea unei hotărâri a consiliului
local prin care să se aprobe procedura de negociere directă.
Domul Primar Radu Ioan Hanga – se pare că într-adevăr s-au făcut unele greşeli de
procedură. Dacă actul de numire a comisiei a fost prematur acesta se poate revoca urmând ca după
adoptarea proiectului de hotărâre în forma pe care dumneavoastră o consideraţi corectă, să emit un
nou act de numire a comisiei de negociere. În privinţa înlocuirii domnului viceprimar din comisia
de negociere am avut următorul raţionamet: dacă dânsul a fost cu noi în comisia de licitaţie şi
comisia de negociere are acelaşi scop de a achiziţiona un teren pentru construirea prcului industrial,
pentru continuitatea discuţiilor am socotit că este mai bine ca, comisia de negociere să aibă aceiaşi
componenţă cu observaţia că în cadrul comisiei fiecare membru poate să aibă opinia sa pe care să o
exprime şi poate sa voteze aşa cum consideră de cuviinţă.
Domnul Spătariu Adrian – sunt două amendamente cel formulat de mine şi cel formulat de
domnul Viceprimar.
Domnul Pătruţiu Mihail – supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de
domnul consilier Spătariu Adrian.
În urma votului amendamentul la proiectul de hotărâre a fost respins primind 11 voturi
pentru, l împotrivă (domnul Lojigan Dorin) şi 2 abţineri domnul Filip Remus şi Pătruţiu Mihail.
Domul Pătruţiu Mihail – supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul formulat de
domnul Viceprimar.
În urma votului si acest amendament la proiectul de hotărâre a fost respins primind 11
voturi împotrivă, 3 voturi pentru domnul Lojigan Dorin, Filip Remus şi Pătruţiu Mihail.
Domnul Vintilă Andrei – vreau să vă anunţ că amendamentele au căzut la vot având în
vedere că acest proiect de hotărâre se referă la patrimoniul municipiului, astfel că este necesar
votul a două treimi din consilierii în funcţie în speţă 13 voturi pentru.
Domnul Nicolae Ştefan – Domnul Vintilă are dreptate, acest proiect se referă la patrimoniul
Municipiului Câmpia Turzii iar potrivit Legii nr. 215/2001 problemele ce ţin de patrimoniul
municipiului se aprobă cu votul a două treimi din consilierii în funcţie şi nu prezenţi.
Domnul Pătruţiu Mihail – domnul Ştefan se mai pot face amendamente din moment ce s-a
votat ?
Domnul Ştefan Nicolae – se pot face amendamente până în momentul în care plenul
consiliului local votează forma finală a proiectului de hotărâre. Până în acest moment
dumneavoastră aţi votat doar amndamentele propuse de consilieri fără a vota forma finală a
proiectului.
Domnul Spătariu Adrian – propun să amendăm proiectul de hotărâre cu următorul
amendament :
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la art. 2 se aprobă declanşarea procedurilor de achiziţionare directă a terenului în suprafaţă
de 15 ha, înscris în CF 7227 Câmpia Turzii, nr. cadastral 1217/3 şi Cf 7225 Câmpia Turzii, nr.
cadastral 50664 în vederea construirii Parcului Industrial Tetarom V, prin procedura negocierii
directe la preţul maxim indicat în raportul de evaluare nr. 32239/30.10.2013, terenul urmând a fi
înregistrat în domeniul public al Municipiului Câmpia Turzii;
art. 3 Se însuşeşte raportul de expertiză evaluatorie nr. 32239/30.10.2013 pentru terenul
situat din punct de vedere administrativ în Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 147, proprietatea
numiţilor Schutz Oana şi Dascălu Ionuţ înscris în CF 7227 Câmpia Turzii, nr. cadastral 1217/3 şi
Cf 7225 Câmpia Turzii, nr. cadastral 5066;
art 4 se elimină urmând ca mandatarea primarului pentru achiziţionarea terenului să se facă
după ce supunem atenţiei consiliului local procesul verbal de negociere directă.
Domnul Pătruţiu Mihail – în acestă formă mai este necesar votul a două treimi din
consilierii în funcţie?
Domnul Ştefan Nicoale - în forma menţionată de domnul consilier Spătariu nu se mai pune
în discuţie achiziţionarea unui teren ci doar declanşarea unei proceduri de negociere astfel că acest
amendament iese de sub incidenţa prevederilor art. 45 alin. 3 din Legea 215/2001.
Supus votului proiectul de hotărâre cu amndamentul formulat de domnul Spătariu Adrian
este aprobat cu 11 voturi pentru, 1 vot împotrivă (domnul Dorin Lojigan) şi 2 abţineri ( domnii
Pătruţiu Mihai şi Filip Remus), fiins astfel adoptată HCL 53 din data de 24.04.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în adminstrarea S.C. Compania de
Salubritate Câmpia Turzii S.A. a Parcului municipal.
Domnul Mihail Pătruţiu- dau cuvântul iniţiatorului acestui proiect de hotărâre domnul
Primar.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – am venit cu această inţiativă pentru a ridica standardul
de ordine, curăţenie şi gospodărire a parcului municipal. Pentru acest parc avem un proiect pe
termen lung, legat de accesarea de fonduri europene, proiect care se va finaliza peste câţiva ani.
Cred că e mai bine să îl dăm în administrarea Companiei de Salubritate şi astfel să existe o
răspundere globală asupra standardului de gospodărire a parcului. Aş vrea să dăm cuvântul şi
directorului Companiei de Salubritate, domnul Şandru Ioan, pentru a exprima punctul de vedere.
Domnul Şandru Ioan - având în vedere starea deplorabilă a parcului municipal am venit cu
propunerea la domnul primar de a ne ocupa noi Compania de Salubritate de întreţinerea acestui
parc, având în vedere că dispunem de utilajele necesare şi de personal şi nu considerăm că implică
un cost suplimentar pentru compania noastră. Din profitul pe care îl realizăm putem susţine
activitatea de întreţinere a acestui parc.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – dăm parcul în administrare şi avem un responsabil pe
care să îl tragem la răspundere în situaţia în care se încalcă protocolul pe care îl vom semna.
Domnul Şandru a spus clar că nu va solicita bani de la primărie pentru întreţinerea parcului.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – aş dori să îl întreb pe domnul director cât personal
specializat în spaţii verzi are în cadrul Companiei de Salubritate?
Domnul Şandru Ioan – nu pot să vă răspund la acest moment dar promit că pentru
următoarea şedinţă vă voi pune la dispoziţie lista cu angajaţii noştri şi specializările pe care le au
fiecare. Noi am cerut să facem lucrări de întreţinere şi nu lucrări de anvergură. Mai mult decât atât
există o firmă româno-olandeză care vrea să finanţeze achiziţionarea unor arbori şi arbuşti şi sunt
dispuşi să ne trimită oamenii la specializare în Olanda.
Donul Viceprimar Dorin Lojigan – pot să va spun că Domeniul Public are personal
specializat în spaţii verzi, cu specializare făcută în Olanda. Dumneavoastră ca un bun manager
puteţi să îmi spuneţi cât personal calificat în spaţii verzi aveţi în cadrul Companiei de Salubritatae.
Eu vă pot spune ca niciunul pe când Domeniul Public are 9 persoane.
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Domnul Şandru Ioan – cred că pentru a tunde iarba şi a face niste lucrări de întreţinere nu
necesită studii de specialitate. Noi am vrut să facem lucrări de întreţinere şi am spus că o facem
gratuit, dar pot să îmi retrag cererea şi dacă voi fi întrebat de ce parcul municipal se află tot într-o
stare deplorabilă să spun că domnul vice a fost împotriva atribuirii în administrarea Companiei de
Salubritatea a parcului.
Domnul Filip Remus - la proiectul anterior am văzut cum stă treaba cu specialiştii. Eu cred
că ar trebui să lăsăm răutăţile deoparte şi să facem ceva pentru parcul municipal. Dacă domnul
Şandru a spus că va face acestă întreţinere gratis de ce să nu îl lăsăm. Eu sincer voi vota pentru
acest proiect de hotărâre.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – am spus că respect calităţile manageriale ale
domnului Şandru însă nu mi se pare corect ca o activitate pe care până acum o făcea Domeniul
Public, şi o făcea de câte ori primea ordin de începere de la primărie, să fie dată la o altă societate
care are alt obiect de activitate decât întreţinerea spaţiilor verzi.
Domnul Tot Vasile, domnul Şandru a venit cu o iniţiativă în sprijinul colectivităţii şi mă
mir că trebuie să punem în discuţie asemenea iniţiativa.
Domnul Gal Samoilă – eu am lucrat la salubritate şi vreau să vă spun că, condiţiile de
muncă în care se lucrează acum nu au fost niciodată la standardele din prezent. Este al 5-lea
mandat de consilier şi niciodată până acum curăţarea parcului nu a fost luată în discuţie . Eu cred
că ar trebui să aprobăm acest proiect de hotărâre şi chiar să punem mână de la mână pentru
curăţarea acestui parc.
Domnul Pătruţiu Mihail – părerea mea este că se crează un precedent prin fatul că se dă o
activitate de la o societate la altă societate care nu are ca obiect de activitate înteţinerea spaţiilor
verzi, creindu-se astfel divergenţe. Voi vota împotriva acestui proiect.
Domnul Alin Sălăjan – ceea ce mă frapează pe mine este faptul că lăudăm normalitatea,
faptul că este curăţenie în oraş şi drumurile sunt asfaltate este o normalitate.
Domnul Şandru Ioan – vreau să va spun că acum am primit confirmarea că Facultatea de
Agricultură a promis ca va trimite la noi în oraş 50 de studenţi care să îşi facă practica în
peisagistică la noi în oraş. Acestia vor veni şi vor lucra la spaţiile noastre verzi.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – suntem într-o economie în care fiecare societate trebuie
să facă lucrări de cea mai bună calitate. Un minim de concurenţă între cei care execută astfel de
lucrări nu face decât să ridice nivelul de calitate al lucrărilor şi sa reducă costurile. Nu cred că este
vorba de câţi experţi are fiecare dintre societăţi ci cât de eficienţi sunt. Eu vă propun să aprobăm
acest proiect de hotărâre ca apoi să putem vorbi de eficacitatea administratorului parcului.
Domnul Spătariu Adrian – dacă acest proiect de hotărâre se va aproba propun ca domnul
Şandru să vină în faţa consiliului cu un plan de acţiuni , iar protocolul care se va încheia să facă
obiectul unei informări a consiliului local.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – se doreşte să se facă investiţii în acest parc , este
vorba de circa 4 milioane de lei care vor merge la o companie şi nu la alta. Eu cred că la
următoarea rectificare de buget Compnia de Salubritate va solicta bani pentru întreţinerea parcului.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – dacă se va face pista de biciclete care este proiectată
nu o va face Compania de Salubritate pentru că nu are utilajele necesare. Compania de Salubritate
va fi persoana care va fi trasă la răspundere pentru deficienţele de admistrare a parcului.
Domnul Vintilă Andrei – vreau să vă atrag atenţia că şi acest proiect de hotarâre intră sub
incidenţa prevederilor Legii nr. 215/2001 raportat la administrarea patrimoniului, în sensul că
pentru aprobarea proiectului de hotărâre este nevoie de două treimi din numărul consilierilor în
funcţie.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu 12 voturi pentru şi 2 voturi
împotrivă( domnul Dorin Lojigan şi domnul Pătruţiu Mihail) fiind astfel respins.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014.
Domnul Pătruţiu Mihail – doamna Lazăr vă rog să przentaţi proiectul de hotărâre.
Doamna Mariana Lazăr – pentru materialul pe care l-am prezentat am avut în vedere
mişcări de sume în cadrul capitolelor fără să influenţăm, să suplimentăm sau să tăiem din alte
locuri. Am identificat nevoia de a se amenaja spaţiile vrezi din curtea şcolilor şi în cadrul sumelor
alocate de la bugetul local am redistibuit suma necesară pentru a asigura efectuarea acestor servicii
conform unui plan de intervenţie întocmit de colegii de la serviciul investiţii. La capitolul cultură
este nevoie de achiziţionarea unor bănci pe spaţiul public asfel că am propus mutarea de sume de
la un capitol la altul. De asemenea pentru realizarea sistemului wireless în zona parcului şi pentru
repararea a două puncte gospodăreşti din zona cartierului blocuri am făcut o redistribuire de sume .
Nu sunt intervenţii din partea consilieriilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel aprobată
HCL 54 din data de 24.04.2014.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei extraordinare a consiliului local.

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Mihail PĂTRUŢIU

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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