ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr.__________ din_____________________
Nesecret, ex._____

PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din
data de 25.09.2014.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 557 emisă de Primarul Municipiului Câmpia
Turzii în data de 24.05.2014.
La şedinţă participă un număr de 12 consilieri, lipsă fiind domnii Bretoiu Horatiu, Ghemes Sabin,
Haiduc Cristian, Lojigan Dorin, Pătrutiu Mihail, Varodi Ioan și Gal Avram.
Preşedinte de şedinţă este domnul Sălăjean Alin.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- propun suplimentarea ordinii de zi cu Proiectul de hotărâre
privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociatia Pentru Protectia Consumatorilor Câmpia
Turzii pentru depunerea proiectului Centrul de voluntari Câmpia Turzii- „Voluntarii alături de voi”.
Presedintele de sedintă supune la vot suplimentarea ordinii de zi care este aprobată cu unanimitate.
Cu unanimitate de voturi este aprobată următoarea
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Desfiintare Partială si
Extindere Sediu Taxe si Impozite Locale”.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.112/2014, privind
înfiintarea societătii comerciale „PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII” S.R.L.
4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociatia Pentru Protectia
Consumatorilor Câmpia Turzii pentru depunerea proiectului Centrul de voluntari Câmpia Turzii„Voluntarii alături de voi”.
Se trece la dezbaterea proiectelor înscrise pe ordinea de zi.
1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli.
Domnul Filip Remus- la capitolul 67.02 cultură, recreere, religie, s-au majorat prevederile privind
cheltuielile materiale cu suma de 17 mii lei necesară acoperirii cheltuielilor nedecontate cu ocazia
zilelor Municipiului Câmpia Turzii. Acestea au fost gestionate de către Transilvania Music Show si nu
au fost la nivelul estimărilor. As dori să întreb cine a făcut aceste estimări: Transilvania Music Sow sau
apartul de specialitate al primarului? Cred că domunl Dan Istrate prezent aici poate să ne dea lămuriri.
Domnul Dan Istrate reprezentant Transilvania Music Show arată că estimările au fost făcute de
către aparatul de sepecialitate al primarului.
Nu mai sunt interventii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru fiind astfel
adoptată HCL 116 din data de 25.09.2014.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Desfiintare Partială
si Extindere Sediu Taxe si Impozite Locale”.
Nu sunt interventii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru fiind astfel
adoptată HCL 117 din data de 25.09.2014.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea art.4 din H.C.L. nr.112/2014,
privind înfiintarea societătii comerciale „PARC INDUSTRIAL CAMPIA TURZII” S.R.L.
Presedintele de sedintă roagă consilierii să facă propuneri pentru desemnarea persoanei care va fi
mandatată să semneze actul constitutiv al societătii si să îndeplinească toate formalitătile privitoare la
înfiintarea SC Parcul Industrial Câmpia Turzii SRL si să înregistreze societatea la ORC.
Domnul Tot Vasile - îl propun pe domnul Primar Radu Ioan Hanga.
Nu mai sunt alte propuneri astfel că se trece la votul secret.
Domnul Sălăjean Alin - având în vedere că la această sedintă de consiliu lipsesc o parte dintre
consilierii care fac parte din comisia de validare vă rog să facesi propuneri pentru înlocuirea acestora
doar pentru această sedintă.
Domnul Gal Samoilă - îl propun pe domnul Filip Remus.
Domnul Rece Gheorghe - îl propun pe domnul Tot Vasile.
Propunerile făcute au fost votate cu unanimitate de voturi.
Comisia de validare astfel completată se retrage pentru numărarea voturilor.
După reluarea sedintei domnul Bene Andrei, presedinte provizoriu al comisiei de validare, dă citire
procesului verbal de validare din care reiese că din 12 voturi valabil exprimate candidatul propus a
primit unanimitate de voturi pentru, fiind asfel desemnată persoana care va fi mandatată să semneze
actul constitutiv al societătii si să îndeplinească toate formalitătile privitoare la înfiintarea SC Parcul
Industrial Câmpia Turzii SRL si să înregistreze societatea la ORC.
Nu mai sunt interventii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru fiind astfel
adoptată HCL 118 din data de 25.09.2014.
4. Proiectul de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat cu Asociatia Pentru
Protectia Consumatorilor Câmpia Turzii pentru depunerea proiectului Centrul de voluntari
Câmpia Turzii- „Voluntarii alături de voi”
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- vreau să vă aduc la cunostintă că acest parteneriat nu implică
primăria municipiului din punct de vedere financiar.
Domnul Popescu Florin - domunle Ilea ati putea sa ne dati mai multe detalii?
Domnul Ilea Aurel - APC Câmpia Turzii- s-a lansat o linie de finantare din fonduri ONG iar noi
am ales subcomponenta pentru voluntariat. Prin înfiintarea acestui centru ajutăm la recunoasterea
voluntariatului în orasul nostru.
Domnul Popescu Florin - Mai există vreo formatiune de voluntariat la nivelul orasului.
Domnul Ilea Aurel - APC Câmpia Turzii- a fost la un moment dat ceva însă, din cunostintele mele
cel care s-a ocupat de această chestiune a decedat si cred că nu a mai continuat nimeni cu activitatea.
Noi dorim să înfiintăm o bază de date a voluntarilor pe care să o punem la dispozitia Ong-urilor si nu
numai. Voluntarilor li se va putea elibera adeverinte cu perioda de voluntariat efectuată, aceste
adeverinte folosindu-le la angajare si chiar ca si vechime în muncă.
Domnul Rece Gheorghe- este nevoie de acordul consiliului pentru acest parteneriat?
Domnul Ilea Aurel - APC Câmpia Turzii- fiind vorba de un parteneriat care implică primăria, da
este nevoie de o hotărâre a consiliului local.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru fiind astfel
adoptată HCL 119 din data de 25.09.2014.
Presedintele de sedintă declară închise lucrările sedintei extraordinare a Consiliului Local.
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