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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Local al Municipiului Câmpia
Turzii din data de 30.07.2015.
Lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala de
şedinţe “EUROPA” de la sediul Primăriei Municipiului Câmpia Turzii , începând cu ora 1530.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 538 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în
data de 30.07.2015.
La şedinţă participă un număr de 11 consilieri. Nu participă la ședință dl. Bene Andrei, dl. Filip Remus,
dl. Ghemeș Sabin Marcel, dl. Haiduc Ioan Cristian, dl.Lojigan Dorin Nicolae, dl. Pătruțiu Mihail Iuliu,
dl. Sălăjean Alin Valentin și dl.Varodi Ioan
Preşedinte de şedinţă este domnul Deak Francisc.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul municipiului Câmpia Turzii.
Sunt prezenți la şedinţă d-na Maria Deac, secretar al municipiului, persoane cu funcţii de conducere din
aparatul de specialitate al primarului, respectiv reprezentanţi ai mass-media.
Se supune la vot ordinea de zi.
Supusă votului, este aprobată cu unanimitate de voturi următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului cultural pentru anul 2015, repectiv anexa nr. 6 la
HCL nr.87/23.07.2015.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării recursului împotriva Sentinţei civile nr. 1955/2015 din
05.06.2015 a Tribunalului Cluj pronunțată în Dosar nr. 6512/117/2014.
Dl.Gal Avram - anunț președintele de ședință că mă abțin de la deliberare și de la vot la proiectul de
hotărâre înscris la pct. 2 din ordinea de zi.
Dl. Gal Samoilă - anunț președintele de ședință că mă abțin de la deliberare și de la vot la la proiectul de
hotărâre înscris la pct. 2 din ordinea de zi.
Dl președinte de ședintă - se va consemna în procesul verbal al ședinței.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Programului cultural pentru anul 2015, repectiv anexa nr. 6 la HCL
nr.87/23.07.2015.
Dl. președintele de ședință invită la discuții.
D-na Dorina Boancă - Serviciul Buget Contabilitate - Se modifică Anexa nr. 6, nu se modifică suma totală,
care rămâne aceeași, sunt modificări numai la structura programului cultural, în sensul că s-a renunțat la un număr
de trei acțiuni, care nu se mai pot efectua și se introduce o nouă acțiune legată de șah, în asociere cu “Club Șah
Potaissa Turda”, pentru organizarea unui simultan de șah în Câmpia Turzii, pentru atragerea tinerilor și
promovarea șahului la nivelul municipiului.
Dl. președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
În urma votului rezultă : 11 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 95 din 30.07.2015
privind modificarea Programului cultural pentru anul 2015, repectiv anexa nr. 6 la HCL nr.87/23.07.2015
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării recursului împotriva Sentinţei civile nr. 1955/2015 din
05.06.2015 a Tribunalului Cluj pronunțată în Dosar nr. 6512/117/2014.
Dl. președintele de ședință invită la discuții.Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Dl. președintele de ședință supune la vot proiectul de hotărâre.
În urma votului rezultă : 7 voturi pentru, 2 abțineri(d-na Pantea Cornelia și dl.Bretoriu Vasile
Horațiu) și 2 consilieri nu participă la vot în condițiile art.46 din Legea nr. 215/2001(dl. Gal Avram și
dl.Gal Samoilă).
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 96 din 30.07.2015
privind aprobarea promovării recursului împotriva Sentinţei civile nr. 1955/2015 din 05.06.2015 a Tribunalului
Cluj pronunțată în Dosar nr. 6512/117/2014
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Francisc DEAK

SECRETAR,
Maria DEAC
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