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Nr. Ad. 828 din 31.10.2013
Proces- verbal
Încheiat astăzi 31 octombrie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii
Convocarea consilierilor s-a făcut prin Dispoziţia nr. 828 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 31 octombrie 2013.
La şedinţă participă 16 consilieri locali, lipsă fiind Filip Remus, Pătruţiu Mihail şi Uiorean
Monica .
Domnul Haiduc Cristian este preşedinte de şedinţă.
Preşedinte de şedinţă dă citire ordinii de zi.
Supusă aprobării consiliului local,
cu unanimitate de voturi pentru, este aprobată
urmatoarea:
ORDINE DE ZI :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului dintre Consiliul Local Câmpia Turzii şi
Registrul Electronic al Animalelor Domestice şi de Companie (READC) Turda.
Se trece la dezbaterea punctelor înscrise pe ordinea de zi.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli
al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2013.
Domnul primar Radu Hanga – noi v-am convocat aşa intempestiv pentru că poliţia, fâcând
un control la Colegiul Tehnic Victor Ungureanu, le-a cerut, le-a recomandat să-şi instaleze camere
video pentru supravegherea teritoriului. Astăzi fiind ultima zi în care se pot aproba modificări de
buget, ne-am văzut nevoiţi să convocăm aşa intempestiv treaba asta. Este o problemă tehnică,
este o problemă cerută de autorităţi pentru asigurarea securităţii copiilor, vă propun să-i dăm
drumul.
Supus votului, proiectul de hotărâre,
este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 134 din 31 octombrie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului dintre Consiliul Local Câmpia
Turzii şi Registrul Electronic al Animalelor Domestice şi de Companie (READC) Turda.
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- vreau să vă spun în câteva cuvinte ce se întâmplă,
care este rolul acestui proiect de hotărâre şi de ce este aşa de urgent.
Ştim cu toţii că începe de la 1 noiembrie campania de vaccinare antirabie şi atunci ar fi bine
ca toţi deţinătorii de câini care se duc la vaccinare, să li se implanteze şi acest cip. Cipul arată în
forma aceasta, este cât bobul de orez, se implantează sub piele, nu este vizibil şi se citeşte cu un
scanner atât de la distanţă cât şi de aproape, care va fi pus la dispoziţia noastră de către această
asociaţie. Câinele va avea de asemenea o plăcuţă la ureche. Această plăcuţă are o serie
care ,,puşcă,, cu seria de la microcip şi un număr de telefon de la asociaţie.
Domnul primar Radu Hanga – este un element tehnic de identificare al animalului. Nu are
nicio legătură cu ce faci cu el. În primul rând trebuie să-l identifici, cine-i, al cui este şi aşa mai
departe.
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- fiecare deţinător de câine completează o cerere,
primeşte o legitimaţie, se instalează microcipiul, plăcuţa. Vreau să vă spun de asemenea că
obligaţia de cipuire există în lege, nu este obligatoriu să aşteptăm normele metodologice, pentru că
legea spune că proprietarii sau deţinătorii de câini, persoane fizice sau juridice au obligaţia
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identificării acestora prin microcipare.Şi atuncea, cred că intrăm în lumea civilizată cu acest proiect
de hotărâre. Este un proiect pilot în ţară, nu ştiu ca undeva să se mai fi făcut
Domnul Rece Iulian- şi cel mai important este că e gratuit.
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- cel mai important este că e gratuit şi pe noi nu ne costă
nimic.
Domnul primar Radu Hanga - şi împarte animalele de stadă în două categorii: cu
proprietari identificabili şi animale fără proprietari. Este un emiţăător radio, care poate identifica
animalul fără să-l prinzi sau să-l fugăreşti pe uliţă. L-ai identificat prin mijloace tehnice şi poţi atrage
răspunderea proprietarului. Ce caută animalul tău pe stradă?
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- iar cei care nu sunt identificaţi înseamnă că sunt câini
fără stăpân şi lor li se aplică prevederile legii apărute acuma, adică: adăpost-adopţie sau
eutanasiere.
Domnul Popescu Florin- această hotărâre va fi adoptată şi de comunele din vecinătate?
Pun această întrebare pentru că am înţeles că este o migraţie în anumită perioadă a săptămânii.
Domnul primar Radu Hanga – legea nu face decât identificarea, măsura asta nu împiedică
migraţia. Cetăţenii din Câmpia Turzii îşi vor înregistra animalele pe numele lor şi animalul va putea
fi identificat prin mijloace radio de la distanţă. Nu trebuie să-l fugăreşti pe uliţi să-l prinzi ca să vezi
al cui este. În rest, sunt alte probleme care se rezolvă în cadrul legal. Asta este o măsură pur
tehnică. Ca şi când la 14 ani îţi dă buletinul.
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- ideea domnului consilier este foarte bună dar noi nu
putem ... Ar fi extraordinar să ia modelul Câmpia Turzii dacă vedem că funcţionează şi să-l aplice
toate comunele din zonă. Această asociaţie, din câte am înţeles eu, este dispusă să intre într-o
asociere şi cu celelalte consilii locale
Domnul primar Radu Hanga – o să ia modelul acesta după ce îl implementăm noi şi o să-i
vadă utilitatea. Dar eu vin şi întreb: dacă cineva nu vrea să facă lucrul acesta, ce se întâmplă?
Există sancţiune pentru aşa ceva?
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- după ce apar normele metodologice de aplicare a legii,
facem un proiect de hotărâre, strict pe subiectul ăsta.
Domnul primar Radu Hanga - este în regulă.
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- acum era urgenţă, vis-a avis de campania de vaccinare.
Domnul primar Radu Hanga - ideea în sine nu e rea, îi dăm drumul şi vedem ce se
întâmplă.
Domnul Betoiu Horaţiu- eu am o rezervă în legătură cu plăcuţa asta pusă în ureche.
Domnul viceprimar Dorin Lojigan- poate fi pusă şi pe zgardă.
Domnul Haiduc Cristian- din moment ce are cip, poţi să o ţii şi acasă ca să ştii tu numărul,
pentru că din moment ce are cip, se citeşte cu scanerul.
Supus votului, proiectul de hotărâre,
este aprobat cu unanimitate de voturi pentru,
adoptându-se astfel HCL nr. 135 din 31 octombrie 2013.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

SECRETAR,

Cristian HAIDUC

Mircea GLIGAN
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