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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de
27.06.2016.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala de şedinţe
a Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii, începând cu ora 1600.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 408 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
24.06.2016. 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 SMS și e-mail.
La şedinţă participă 14 consilieri (nu sunt prezenți consilierii locali Ciobanu Octavian Andrei, David Lică Gabriel,
Isac Tudorache Ionel, Rece Gheorghe Iulian și Uiorean Monica).
Participă la şedinţă domnul Dorin Nicolae Lojigan - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Niculae.
Președinte de ședintă este dl.Ghemeș Sabin Marcel.
Dl. Secretar Ștefan Niculae aduce la cunoștință prezența consilierilor și precizează că ședința este statutară.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - Supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost propusă.Cine este
pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 14 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii și
Asociația “Produs de Cluj” în vederea organizării evenimentului Târg Produs de Cluj, în perioada 8 - 10 iulie 2016.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii și
Asociația “Produs de Cluj” în vederea organizării evenimentului Târg Produs de Cluj, în perioada 8 - 10 iulie 2016.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Primar Dorin Nicolae Lojigan - știți, cei dintre dvs. care ați mai fost consilieri, faptul că nu sunt adeptul
ședințelor extraordinare, însă urgența acestei ședințe extraordinare este dată de faptul că data propusă de către cei de
la Asociația “Produs de Cluj” este 8 - 10 iulie 2016, o perioadă destul de aproape, deci trebuie știm dacă aprobăm
acest proiect de hotărâre pentru a ști dacă se pot contracta artiștii, este vorba de artiști consacrați - Cristian Pomohaci,
Marius Ciprian Pop, interpreți de muzică populară românească, acesta este motivul pentru care am ales să vin în fața
dvs. cu acest proiect de hotărâre într-o ședință extraordinară.Ați văzut în material ce se oferă cu ocazia acestui târg,
conform actelor anexă, râmâne la latitudinea dvs. dacă apreciați că acest proiect de hotărâre este de aprobat sau nu.
Dl.Tot Vasile Simion - a făcut cineva un calcul estimativ cât ne costă curentul, salubritatea, paza și ordinea și
celelalște facilități pe care le punem la dispoziția organizatorului?Pentru că în materialul lor se spune că asigurăm
spațiul, salubritatea, toalete ecologice, cazarea pentru 3 persoane.Pe acordul de parteneriat apar curent electric,
racord și toate celelalte elemente.Sigur să faci pe banul public o astfel de activitate este de interes local, dar cât ne-ar
costa estimativ în condițiile în care se spune că standurile vor fi puse la dispoziția producătorilor în mod gratuit.Și
atunci îmi pun întrebarea cum vom reuși să decontăm aceste cheltuieli.
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Dl. Primar Dorin Nicolae Lojigan - în primul rând dacă veți observa la drepturile și obligațiile pe care noi le
asumăm nu apare faptul nicăieri că asigurăm paza și protecția, pentru că eu nu am acceptat condițiile organizatorului
întru-cât noi nu avem serviciu de pază sau de Poliție Locală, ca urmare organizatorul s-a angajat că va asigura
paza.În ceea ce privește salubrizarea și iluminatul nu cred că se va depăși suma de 5000 lei, având în vedere faptul că
Târgul Produs de Cluj s-a mai făcut la Câmpia Turzii și anii trecuți, nu cred că este o problemă să ne descurcăm cu
această sumă.
Dna. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 14 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 113 din 27.06.2016
privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între Municipiul Câmpia Turzii și Asociația Produs
de Cluj” în vederea organizării evenimentului Târg Produs de Cluj, în perioada 8 - 10 iulie 2016
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sabin Marcel GHEMEȘ

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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