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Nr. Ad. 614 din 16.10.2014

PROCES-VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din
data de 16.10.2014.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 614 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 10.10.2014.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri.
Preşedinte de şedinţă este domnul Alin Sălăjean.
Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 18.09.2014 și procesul verbal
de la ședința extraordinară din data de 25.09.2014, acestea sunt aprobate cu unanimitate de voturi.
Domnul președinte de ședință - s-a propus suplimentarea ordinii de zi cu patru proiecte de
hotărâre și 2 informări astfel:
- Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Arena de Fotbal „Mihai Adam” Câmpia
Turzii, stadionului Mechel Câmpia Turzii.
- Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a HCL 111/2012 de numire a
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de Administrație și
în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ
preuniversitar din municipiul Câmpia Turzii.
- Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri adoptate de consiliul local privind
serviciul public de exploatare a parcărilor cu plată și a activității de blocare, ridicare, transport,
depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar în parcările cu
plată, parcările de reședință amenajate, neamenajate, parcările stradale, a celor abandonate lăsate
pe spații verzi, precum și a celor staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al
Municipiului Câmpia Turzii.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife practicate și a noului regulament de
pescuit și ordine interioară la Complexul de Agrement „La Trei Lacuri”.
- Informare privind veniturile și cheltuielile prilejuite de evenimentul „Zilele Municipiului
Câmpia Turzii” ediția a XVII 14-17- august 2014.
- Informare privind „Ziua Recoletei” ediția VIII perioad 01-05.10.2014.
Președintele de ședință supune la vot suplimnetarea ordinii de zi care este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Domnul Administrator Public Petre Pop - retragem punctul 3 de pe ordinea de zi având în
vedere că Parohia Reformată a depus o cerere prin care solicită amânarea discutării acestui proiect
de hotărâre în consiliul local deoarece dorește ca mai întâi să dicute acest proiect în consiliul lor
reformat.
Domnul Bene Andrei - în ședințele de comisie s-a discutat o inversare între punctele 5 și 6 de
pe ordinea de zi, pentru a păstra o ordine firească.
Cu unanimitate de voturi este aprobată următoarea:
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ORDINE DE ZI:
1. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Campia
Turzii.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,,cetățean de onoare” și ,,cetățean de onoare
post-mortem” unor personalități care au contribuit la dezvoltarea Municipiului Câmpia Turzii.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de aur”
în anul 2014.
4. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea
imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, cu
destinaţia ,,curţi construcţii” în suprafaţă de 18623 mp.
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea
imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. Top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,
cu destinaţia ,,curţi construcţii “ în suprafaţă de 18323 mp.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două spaţii aflate în
domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea desfăşurării de activităţi comerciale.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în
suprafaţă de 1mp, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea amplasării
unui banner publicitar.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al
municipiului Câmpia Turzii.
9. Proiect de hotărâre privind deplasarea d-lui consilier local Remus Filip la AlmeirimPortugalia, în perioada 19 - 24 octombrie 2014.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru trimestrul III 2014.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Arena de Fotbal „Mihai Adam” Câmpia
Turzii, stadionului Mechel Câmpia Turzii.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 a HCL 111/2012 de numire a
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de Administrație și
în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ
preuniversitar din municipiul Câmpia Turzii.
13. Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri adoptate de consiliul local privind
serviciul public de exploatare a parcărilor cu plată și a activității de blocare, ridicare, transport,
depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar în parcările cu
plată, parcările de reședință amenajate, neamenajate, parcările stradale, a celor abandonate lăsate
pe spații verzi, precum și a celor staționate neregulamentar pe domeniul public și privat al
Municipiului Câmpia Turzii.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife practicate și a noului regulament de
pescuit și ordine interioară la Complexul de Agrement „La Trei Lacuri”.
15. Informare privind veniturile și cheltuielile prilejuite de evenimentul „Zilele Municipiului
Câmpia Turzii” ediția a XVII 14-17- august 2014.
16. Informare privind „Ziua Recoletei” ediția VIII perioada 01-05.10.2014.
17. Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.
Domnul Președinte de ședință anunță membrii consiliului că s-a depus de către domnul Mircea
Crișan o solicitarea de a lua cuvântul în cadrul ședinței de consiliu. De asemenea îl anunță pe
domnul Crișan că îi va da cuvântul doar în situația în care problema pe care o va ridica va fi strict
legată de punctele înscrise pe ordinea de zi.
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Domnul Mircea Crișan - vreau să iau cuvântul în legătură cu punctul 2 de pe ordinea de zi. Aș
dori să întreb lista cu persoanele propuse pentru acordarea titlului de cetățean de onoarea postmortem și cetățean de onoare, cine a hotărât-o și cine au fost cei consultați cu privire la aceste
persoane? Această practică de acordarea a titlului de cetățean de onoare și acordare de denumiri la
diferite edificii se face la fiecarea înscăunarea a unui nou consiliu? Puterea care va veni va mai
avea loc să acorde titluri de cetățean de onoarea, deoarece este nevoie de puțină cernere a celor
care merită cu adevărat să primescă acest titlu și cred că este nevoie de o consultarea a cetățenilor
pe acestă chestiune chiar dacă nu este referendum.
De asemenea aș dori să întreb care este motivul pentru care ați scos de pe ordinea de zi punctul
„diverse” și ați introdus „întrebări și interpelări din partea consilierilor” ceea ce înseamnă că îi
excludeți pe ceilalți? Sau să înțeleg că pot și eu să pun întrebări și să formulez interpelări așa cum
prevede legea.
Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Administrator Public Petre Pop.
Domnul Administrator Public Petre Pop - în expunerea de motive care stă la baza acestui
proiect de hotărâre este motivat demersul pentru acordarea unor titluri de cetățeni de onaore.
Când se face o astfel de selecție se face referire la literatura de specialitate sau biografică. Din
personalitățile pe care colegii noștrii împreună cu executivul le-au propus le găsiți în lucrarea
profesorului Nemeș „Câmpia Turzii Istorie și Civilizație”. În cadrul acestei lucrări se găsește un
capitol care se numește „Mari personalități ale urbei”. În consecință argumentația pe care o găsiți și
în expunerea de motive a fost făcută de niște oameni care au studiat arhivele și care fac parte din
Societatea Culturală 775 alături de alți oameni care au lucrat la arhivele naționale.
Domnul Viceprimar Avram Gal - având în vedere că domnul Crișan dorește să fie foarte bine
informat îi transmit că îl aștept la sediul primăriei înainte de fiecare ședință de consiliu sau de câte
ori dânsul dorește anumite lămuriri.
Domnul Lojigan Dorin - conform Legii 215/2001 expunerea de motive se întocmește de către
inițiatorii proiectului de hotarâre și vreau să cred că inițiatorii au deschis această argumentație și nu
alte persoane în speță profesorul Nemeș.
Domnul Petre Pop - am vorbit de bazele acestei documentații ceea ce nu exclude faptul că
expunerea de motive a fost întocmită de inițiatori.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - cred că ar fi fost bine să se precizeze că această listă este o
propunere, nu cred că este o listă închisă dacă sunt alte propuneri sunt bine venite. Bănuiesc că
lista nu va fi supusă aprobării în bloc ci nominal, pentru că este posibil ca o anumită persoană să nu
fie de acord cu toate personalitățile propuse, astfel că personalitățile care vor fi desemnate cetățeni
de onaore vor fi aleși individual de către fiecare consilier.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Campia
Turzii.
Comisia 1- domnul Gheorghe Rece- a luat la cunoștință
Comisia 2- domnul Pătruțiu Mihail - a luat la cunoștință
Comisia 3- doamna Monica Uioreanu - a luat la cunoștință
Comisia 4 - domnul Lojigan Dorin - a luat la cunoștință
Comisia 5 - domnul Bene Andrei - a luat la cunoștință
Domnul Lojigan Dorin - vreau să aduc la cunoștință o problemă ridicată în cadrul ședințe
comisiei nr 4 și anume: considerăm că ar fi necesar ca managerul spitalului să vină în fața
consiliului nu numai cu acest raport lunar cu cifre ci și să ne spună dacă a îndeplinit ceea ce și-a
asumat prin contractul de mandat. Cred că ar fi intereseant ca mangerul spitalului, pentru ședința
următoare de consiliul, să vină și să prezinte acești parametrii și ceea ce s-a realizat până la acest
moment.
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Domnul Bretoiu Horațiu - ceea ce nu știa domnul Lojigan a fost faptul că în urma discuțiilor
din ședințele de comisie am luat legătura cu directorul economic al spitalului și i-am comunicat
faptul că, consiliul solicită execuția acestui tabel. De asemenea am spus că dacă nu reușește pentru
acestă ședință, având în vedere că timpul era foarte scurt, poate să îl pregătească pentru următoarea
ședință de consiliu. Ceea ce mi-a confirmat directorul economic al spitalului este faptul că acel
tabel a fost respectat în întregime și că arieratele au dispărut mult mai repede decât termenul
asumat.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - părerea mea este că spitalul ar trebui reprezentat în fața
consiliului de către directorul acestuia, bineînțeles că directorul poate să invite și directorul
economic, pentru eventuale explicații însă cred că, consiliul ar trebui să pretindă prezența
directorului spitalului în fața sa pentru susținerea raportului lunar.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ,,cetățean de onoare” și ,,cetățean de
onoare post-mortem” unor personalități care au contribuit la dezvoltarea Municipiului
Câmpia Turzii.
Comisia 1- domnul Gheorghe Rece- aviz favorabil
Comisia 2- domnul Pătruțiu Mihail - aviz favorabil
Comisia 3- doamna Monica Uioreanu - aviz favorabil
Comisia 4 - domnul Lojigan Dorin - aviz favorabil
Comisia 5 - domnul Bene Andrei - aviz favorabil
Se constată că domnul consilier Sabin Ghemeș a părăsit sala de ședință fără a anunța în
prealabil președintele de ședință, astfel că de la acest punct de pe ordinea de zi sunt prezenți doar
18 consilieri.
Domnul Dorin Lojigan - am spus-o și în ședințele de comisie, o spun și acum și mă bucur că
domnul primar și-a schimbat optica, și anume că acest proiect de hotărâre ar trebui votat individual
și nu în bloc pentru că printre persoanele propuse în proiect există anumite persoane care sunt
convins că dacă întrebi ințiatorii nu îi cunosc sau poate că există persoane care, unii dintre noi
consideră că nu merită să primească acest titlu sau nu au girul cetățenilor pentru a primii acest titlu.
Dacă se va proceda la votul individual voi vota, dacă se va proceda la votul în bloc voi vota de
asemenea pentru că printre personalitățile propuse există anumite persoane pentru care am toată
stima și respectul și anume inginer Ionel Floașiu, Iuliu Deac, Teodor Mureșanu, Victor Ungureanu
și fostul nostru primar Ioan Vasinca, voi vota acest proiect însă voi vota cu inima strânsă, pentru că
dacă nu l-aș vota ar însemna să dau un vot de blam acestor persoane pe care le-am nominalizat și
care merită să fie cetățeni de onoare ai Municipiului Câmpia Turzii.
Domnul Haiduc Cristian - cred că domnul Primar are dreptate, fiind vorba de persoane care
încă se află în viață cred că ar trebui să procedăm la votul secret. Propun să se întocmească
buletinele de vot.
Domnul Administrator Public - este o chestiune de solemnitate și nu cred că ar trebui să o
transformăm într-o situație ridicolă din niște orgolii pur personale. Există posibilitatea votului
nominal pe fiecare persoană în parte.
Domnul Cristian Haiduc - eu mă refeream stric la procedura legală, Legea 215 prevede că
votul referitor la persoane se face în mod secret.
Domnul Bene Andrei - există două propuneri: una cea propusă de inițiatori și cealaltă cu
privire la votul nominal eu cred că ar trebui supuse la vot și în funcție de ceea ce iese la vot așa
vom proceda. Nu cred că se impune votul secret deoarece nu punem pe nimeni în funcție.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - cred că dacă nu mai sunt alte propuineri de făcut sau dacă
nu se dorește eliminarea unora dintre cei înscriși pe listă, se poate proceda la votul direct.
Domnul Administrator Pere Pop - dacă sunt pe listă persoane care apreciați că nu trebuie să
primească acest titlu nominalizați-le, argumentați opțiunea și vom vedea ce va vota consiliul.
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Domnul Cristian Haiduc - cred că ar trebui să ne explice cineva care este procedura legală cu
privire la votul acestui proiect de hotărâre.
Domnul Vintilă Andrei - fiind vorba de persoane se va proceda la votul secret.
Secretariatul întocmește buletinele de vot.
Se trece la votul secret.
Comisia de validare se retraege pentru numărarea voturilor.
După reluarea ședinței domnul Bene Andrei dă citire procesului verbal de consatatre a votului
care este anexat prezentului proeces verbal.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 121 din data de 16.10.2014
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii cuplurilor care sărbătoresc ,,Nunta de
aur” în anul 2014.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru fiind astfel
adoptată HCL 122 din data de 16.10.2014.
4.Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea
imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii, nr. top. 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,
cu destinaţia ,,curţi construcţii” în suprafaţă de 18623 mp.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Dorin Lojigan - solicit executivului ca la fiecare astfel de proiect de hotărâre să fie
anexat memoriul justificativ, pentru a nu exista situația de la punctul 8, unde angajați ai primăriei
aflați în stare de incompatibilitate execută schițele anexate proiectelor de hotărâri.
Nu mai sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi, fiind astfel adoptată
HCL 123 din data de 16.10.2014.
5. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea
imobilului
înscris
în
CF
nr.
50447
Câmpia
Turzii,
nr.
Top.
1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, cu destinaţia ,,curţi construcţii “ în suprafaţă de 18323
mp.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 124 din data de 16.10.2014.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două spaţii
aflate în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea desfăşurării de activităţi
comerciale.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 125 din data de 16.10.2014.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a unui teren în
suprafaţă de 1mp, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii, în vederea
amplasării unui banner publicitar.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Lojigan Dorin - propun anexarea unui extras CF la astfel de proiecte de hotărâri
pentru a se face dovada de proprietate a Statului Român.
Nu mai sunt intervenții din partea consilierilor.
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Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 126 din data de 16.10.2014.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii unor bunuri în domeniul public al
municipiului Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 127 din data de 16.10.2014.
9. Proiect de hotărâre privind deplasarea d-lui consilier local Remus Filip la AlmeirimPortugalia, în perioada 19 - 24 octombrie 2014.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu 17 voturi pentru, 1 abținere domnul Filip
Remus, fiind astfel adoptată HCL 128 din data de 16.10.2014.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru trimestrul III 2014.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 129 din data de 16.10.2014.
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Arena de Fotbal „Mihai Adam”
Câmpia Turzii, stadionului Mechel Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 130 din data de 16.10.2014.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 a HCL 111/2012 de numire a
reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în Consiliile de
Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de
învățământ preuniversitar din municipiul Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Bretoiu Horațiu - solicit să fiu înlocuit din consiliul de administrație al Scolii Avram
Iancu și propun următorele persoane pentru acestă școală: Popescu Florin și Rece Gheorghe.
Domnul Haiduc Cristian - aș dori să fiu înlocuit în consiliul de administrație de la Centrul
Bugetar Pinochio .
Domnul Viceprimar Gal Avram îl prpune pe domnul Gal Samoilă pentru Centrul Bugetar
Pinochio
Domnul Rece Gheorghe - pentru scoala Mihai Viteazu îl propun pe domnul Giurgiu Ilie.
Se trece la votul secret.
Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.
După reluarea ședinței domnul Bene Andrei dă citire procesului verbal de constatre a votului
din care reiese că cei nominalizați au primit fiecare câte 18 voturi pentru.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru, fiind astfel
adoptată HCL 131 din data de 16.10.2014.
13. Proiect de hotărâre privind revocarea unor hotărâri adoptate de consiliul local
privind serviciul public de exploatare a parcărilor cu plată și a activității de blocare, ridicare,
transport, depozitare și eliberare a autovehiculelor sau remorcilor staționate neregulamentar
în parcările cu plată, parcările de reședință amenajate, neamenajate, parcările stradale, a
6

celor abandonate lăsate pe spații verzi, precum și a celor staționate neregulamentar pe
domeniul public și privat al Municipiului Câmpia Turzii.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - a fost luată aici în consiliu local o hotărâre neoficială, să
înceteze taxarea parcărilor din centru orașului. Având în vedere că nu am închis acestă activitate
SC Domeniul Public căruia i-a fost concesionat acest serviciu are obilgații de plată astfel că se
impune revocarea acestor hotărâri.
Domnul Dorin Lojigan - este vorba și de parcările de reședință?
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - nu doar de parcările temporare.
Domnul Haiduc Cristian - cum se va proceda cu cei care au achitat abonamentul până la
sfârșitul anului? Se va restitui difernța?
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- puteți face un amendament în acest sens.
Domnul Haiduc Cristian - propun următorul amendament: „persoanele care și-au cupărat
abonamente de parcare care au valabilitate și după data adoptării prezentei hotărâri, vor primii la
cere diferența de bani pentru perioda care depășește data de 16.10.2014. ”
Supus votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul Haiduc Cristian este
aprobat cu 17 voturi pentru, 1 abținere domnul Varodi Ioan, fiind astfel adoptată HCL 132 din
data de 16.10.2014.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife practicate și a noului regulament
de pescuit și ordine interioară la Complexul de Agrement „La Trei Lacuri”.
Domnul Bretoiu Horațiu - propun ca punctul 11din regulament să fie modificat astfel
„Pescarul care va fi prins cu o cantitate de pește mai mare decât cea achitată va plăti suma de 50
lei/kg pește și va fi reclamat organelor de Poliție pentru fapta de furt calificat„ . Propun acestă
modificare deoarece furtul nu se poate negocia.
Domnul Dorin Lojigan - aș dori și eu ca la aceslași punct să se specifice art. 208,209 vechiul
Cod Penal sau mai bine „ conform prevderilor noului Cod Penal”.
Supus votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul Bretoiu este aprobat
cu 17 voturi pentru, 1 abținere domnul Varodi Ioan, fiind astfel adoptată HCL 133 din data de
16.10.2014.
15. Informare privind veniturile și cheltuielile prilejuite de evenimentul „Zilele
Municipiului Câmpia Turzii” ediția a XVII 14-17- august 2014.
Comisiile 1-5 au luat la cunoștință de cele două informări.
16. Informare privind „Ziua Recoletei” ediția VIII perioad 01-05.10.2014.
Comisiile 1-5 au luat la cunoștință de cele două informări.
17. Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.
Domnul Tot Vasile - În luna ianuarie a acestui an am sesizat primăria cu privire la anumite
probleme referitoare la oficiul juridic legate de Legile 18,121,10,247. Am solicitat anumite
precizări cu privire la această activitate un raport privind activitatea oficiului juridic. Astăzi am
constatat că sunt carențe în redactarea si fundamentarea proiectelor de hotărâri. Toate discuțiile
care s-au purtat astăzi au fost legate de faptul dacă este sau nu legal, ce tebuie să facem, cum
trebuie să facem. Vin și îmi extind solicitarea făcută în luna ianuarie în sensul de a se face o
analiză cu privire la procesele câstigate și cele pierdute de către oficiul juridic și cel din cadrul
executivului și cel din cadrul consiliului local, motivele pentru care s-au pierdut anumite procese.
Rog ca după această analiză, pe care eu o solicit, să veniți să ne spuneți dacă oficiul juridic este sau
nu eficient, dacă nu să se contracteze serviciile de consultanță a unei case de avocatură.
Domnul Haiduc Cristian - dacă s-a încheiat perioada în care se putea trece de la un partid
politic la altul cred că ar trebui anunțată noua componență a consiliului și ar trebui să declarăm
noile grupuri politice care formează consiliul local. În ceea ce privește oficiul juridic din cadrul
primăriei cred că domnul Primar trebuie să facă ordine în acest serviciu, iar dacă este vorba de
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apartul de specialitate al consiliului local cred că este treaba noastră nu a executivului. Cred că
domnul Primar va veni cu informare și ne va spune care sunt măsurile care le-a luat, dacă se impun
asemnea măsuri, dacă nu noi putem reveni cu o altă interpelare.
Domnul Lojigan Dorin - ca să vin în completarea colegului meu cred că s-ar impune o
rearanjare a locurilor la masa consiliului local în funcție de noua configurare a consiliului. Din
discursul domnului Tot se desprind două aspecte:
1. Desfășurarea și organizarea ședințelor de consiliu îl are drept răspunzător pe domnul
Secretar al Muncipiului Câmpia Turzii. Cred că cel care este direct răspunzător de introducerea
materialelor pe ordinea de zi, modul de redactare a ordinii de zi , modul de desfășurare al
ședințelor de consiliu, explicațiile care trebuie date conisilierilor în anumite probleme este
secretarul municipiului și nicidecum reprezentantul oficiului juridic.
2. Cu privire la oficiul juridic vreau să vă spun că pe perioada cât am fost viceprimar am
semnalat de mai multe ori d-lui primar faptul că oficiul juridic nu este corect structurat, ci ar trebui
să fie așa cum era și în fabrică adică toți juriștii să fie în acelaș loc pentru a se putea consulta pe
diferite probleme pentru a putea oferii pe mai departe calitate. Organigrama în ceea ce privește
oficiul juridic este prost gândită. La acest moment oficiul juridc are un singur jurist în persoana dlui Nicolae Ștefan, îl mai are pe domnul Vintilă care, din câte știu eu, nu are studii juridice și mai
are o serie de juriști care sunt repartizați la diferite servicii ale primăriei. Ori o astfel de
organigramă nu este funcțională și poate de aici și carențele de care vorbea colegul meu. Celelalte
două juriste pe care le are primăria Raluca Apostol și Mădălina Marinca sunt juristele consiliului
local dar care se ocupă și de alte probleme din primărie. Cred că ar trebui regândită organigrama
primăriei.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- vreau să menționez că dumneavoastră ați aprobat o
organigramă unde nu există oficiu juridic ci serviciul juridic. Un serviciu este alcătuit din 7
persoane de execuție și una de conducere. Deci în acest serviciu sunt 7 angajati care iau banii și
sunt formal în subordinea șefului de serviciu. O să vă facem o informare pe subiectul acesta.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Alin Sălăjean

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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