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Nr. ad. 783 din 18.12.2014

PROCES-VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din
data de 18.12.2014.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 783 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 12.12.2014.
La şedinţă participă un număr de 17 consilieri din 19, lipsă fiind domnii: Bretoiu Horațiu și
Gal Avram.
Preşedinte de şedinţă este domnul Csutak Ludovic.
Se supune la vot procesul verbal de la ședința ordinară din data de 20.11.2014.
Domnul Lojugan Nicolae arată că la pagina 3 din procesul verbal la intervenția pe care am
avut-o cu privire la Compania de Salubritate, în fraza „ nu ați făcut altceva decât să le dați și lucrări
Companiei de Salubritatea” acel „și” nu își are rostul în această frază și vă rog să îl eliminați.
Supus votului procesul verbal de la ședința ordinară din data de 20.11.2014, cu precizarea
făcută de domnul Lojigan este aprobate cu unanimitate de voturi, astfel că fraza indicată de domnul
consilier va suna astfel „nu ați făcut altceva decât să le dați lucrări Companiei de Salubritate”.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului Primar.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - vă propun suplimentarea ordinei de zi cu trei proiecte de
hotărâre:
„ Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2014 al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.”
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar
din Municipiul Câmpia Turzii, în anul școlar 2015-2016.”
„ Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de venituri proprii și
cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii.”
Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinei de zi care este aprobată cu
unanimitate de voturi.
Cu unanimitate de voturi este aprobată următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Prezentarea sentinței civile nr. 1401/2013 a Tribunalului Cluj, în dosarul nr. 8397/117/2012.
( HCL nr. 31 din 22.03.2012, cantitatea de apă uzată evacuată egală cu cantitatea de apă rece
furnizată)
2. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Campia
Turzii, aferentă lunii noiembrie 2014, necesar luna decembrie 2014.
3. Informare privid deplasările externe pe anul 2014.
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4. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale existente în sold la 31 decembrie
2014 mai mici de 40 lei.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2015.
6. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 139/20.11.2014, aprobarea modificării şi
completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi
mandatarea Primarului Municipiului Câmpia Turzii pentru a semna modificarea şi completarea
acestor acte.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2015,
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și a serviciilor publice de
interes local.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul Serviciului
Public Poliția Locală.
9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a S.C. Domeniul Public
Câmpia Turzii S.A. asupra terenului situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Lazăr FN, în suprafaţă
de 2517 mp.
10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al
Municipiului Câmpia Turzii pentru trimestrul IV 2014.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pentru
anul 2014 al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii, în anul școlar 2015-2016.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de venituri proprii și
cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii.
14. Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Prezentarea sentinței civile nr. 1401/2013 a Tribunalului Cluj, în dosarul nr.
8397/117/2012. ( HCL nr. 31 din 22.03.2012, cantitatea de apă uzată evacuată egală cu
cantitatea de apă rece furnizată).
Domnul președinte de ședință dă cuvântul domnului Secretar al municipiului Câmpia Turzii.
Domnul Secretar Mircea Gligan - așa cum știți a fost adoptată o hotărâre pentru tarifele la apa
pluvială și reziduală, împotriva căreia domnul consilier Lojigan, viceprimar pe atunci, a făcut
acțiune în instanță. Instanța de fond a dat câștig de cauză reclamantului, s-a făcut recurs de către
Compania de Apă Arieș însă acesta a fost respins, rezultatul rămânând cel dat de instanța de fond.
V-am informat asupra acestei chestiuni, de altfel dumneavoastră știați de acestă sentință, domnul
Lojigan va adus la cunoștință pe parcursul timpului. Să vă gândiți, pentru o ședință viitoare, ce
procedură trebuie urmată, raportat la faptul că nu s-a solicitat punerea în executare a acestei
sentințe definitive. Domnul Lojigan, care a fost parte în această cauză nu a solicitat punerea in
executare a sentinței. Deci să vă gândiți care ar fi procedura care ar fi de urmat.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- am introdus pe ordinea de zi acest document pentru că în
ședința anterioară de consiliu a fost o dicuție referitoare la această sentință și este bine să pornim
discuțiile de la documentul ofocial. Cred că fiecarea consilier trebuie să cunoască dispozitivul
sentinței având în vedere că pârât în această cauză a fost Consiliul Local. Este un documet care
aparent rezolvă ceva însă în fond nu rezolvă nimic. V-am adus la cunoștință documentul
dumneavoastră ca și consilieri aveți competența de a vă formula o poziție vis a vis de această temă.
Domnul Bene Andrei- din câte am înțeles eu, citind această sentință, nu este vorba de prețul
apei reziduale ci de cantitatea acesteia. Din motivarea sentinței reiese că art. 1 al hotărârii
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consiliului a fost anulat pentru că nu s-a făcut o expertiză de către un institut abilitat, care să
calculeze cantitate de apă uzată. Ceea ce trebuie noi să facem este o adresă către AVA pentru a se
face un studiu cu privire la cantitatea de apă uzată care ajunge în canalizare. Aș dori să atrag
atenția că legea nu permite folosirea apei tratate/a apei potabile pentru udatul grădinilor. Deci ceea
ce trebuie să facem noi la acest moment este să solicită efectuarea unei expertize pe această temă.
Domnul Lojigan Dorin - mai întâi vreu să îl corectez pe cel care a prezentata această sentință
și așa cum corect a sesizat domnul Bene această sentință nu are nici o legătură cu tariful la apă și
canal ci se referă la cantitate de apă uzată. La momentul promovării acestei acțiuni nu dețineam
funcția de viceprimar, deci informațiile pe care d-l secretar le-a prezentat astăzi consiliului local
sunt eronate.
În ceea ce privește afirmația d-l Bene vreau să spun că nu există nici o prevedere legală care să
intezică udarea grădinilor cu apă tratată. Fiecare face ce vrea cu apa furnizată și de aceea plătește.
Referitor la soluțiile pentru rezolvarea acestei situații ar fi bine ca executivul să găseasca
soluția bună. Eu pot să pun în executare această sentință însă nu am vrut să vă pun într-o situația
dificilă.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului Crișan Mircea, cetățean prezent la ședința
consiliului.
Domnul Crișan Mircea - vreau să vă spun că toată acestă acțiune a fost demnaraă de defunctul
dumneavoastră coleg Șandor. Îl felicit pe domnul Lojigan că a dus mai departe acestă inițiativă. Nu
mă bucur să aud de la domnul Secretar, care investit cu respectarea legii, că este o chestiune așa în
derizoriu și dumneavoastră să faceți ce vreți. Nu puteți face ceea ce vreți ci doar ceea ce este legal.
Ceea ce a spus astăzi domnul președinte de ședință trebuia făcut de mult. Eu știu că domnul Primar
este desemnat în AVA. Această asociație nu este interesată de faptul că la Câmpia Turzii temeiul
legal al încasării apei uzate nu există, că de fapt temeiul legal este ilegal. Cehstiunea este foarte
simplă. Cei cu apartamente ies din discuție dar celor cu grădină, așa ca și mine, nu li se poate
încasa apa uzată 100% ci este necesar să se facă un studiu pentru a se vedea o medie între apa
furnizată și cea deversată în sistemul de canalizare. Este foarte simplu AVA și Compania de Apă
trebuie să reia un studiu. Eu personal am cerut ANRSC-ul să revină la această obligativitate însă și
ei au dat din colț în colț. Închei prin a vă informa că astăzi am trimis această problemă
Președintelui României și se va ști că la Câmpia Turzii nu sunt respectate hotărârile judecătorești.
Domnul Administrator Public Petre Pop - această problemă a fost supusă atenției și Consilului
de Administrație al Companiei de Apă. Noi ca UAT am intrat într-un proiect în care suntem
parteneri și am creat un operator unic care este Compania de Apă Arieș. Compania de Apă Arieș a
aceesat un proiect pe fonduri europene, care solicita îndeplinirea unor condiții, condiții care noi ca
și consiliu local le-am acceptat la acel moment. Una dintre aceste condiții era un tarif unic pe
acestă comnuitatea Apa Văii Arieșului. Știm foarte bine că Unitatea Administrativ Teritorială are
un consiliu deliberator care nu are competență asupra celorlate UAT-uri, astfel că s-a convenit să
se delege acestei asociații intercomunitară să ia hotărâri care să se aplice întregii comunități.
Hotărârea noastră nu se aplică și celorlate UAT-uri, cea care este competentă să ia o astfel de
hotărâre este AVA. Trebuie să discutăm cu AVA. În același timp ceea ce a anulat instanța este
faptul că nu a existat un fundament pentru acea HCL, nu a existat un studiu făcut de către un
institut de specialitate., cu alte cuvinte a fost anulată o chestiune de formă și nu de fond. Este o
chestiune pe care noi am transmis-o la Compania de Apă Arieș iar acesta a înainta-o mai departe
către AVA.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- vreau doar să completez ceva. Eu în gospodăria mea arunc
la canal câtă apă vreau și nu cât hotărăște consiliul. Apreciez că această discuție nu are o valoare
practică. Compania de Apă are un sistem de tarifare, pentru cei de la bloc toată apa furnizată merge
la canal, pentru cei care stau la curte se prezumă că nu aruncă apa tratată pentru a uda grădina, ca
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atare Compania de Apă facturează cât se consumă. Apreciz că rezolvarea acestei chestiuni este de
compentența Companiei de Apă Arieș împreună cu AVA.
Domnul Lojigan Dorin- ordinul 88/2007 al ANRSC stabilește că, Consiliul Local trebuie să
stabiliească care este cantitatea de apă uzată/menajeră ce se facturează de către operatorul
economic. În acest moment CAA facturează ilegal un procent de 100% din apa furnizată ca fiind
apă menajeră. CAA trebuie să comande un studiu în acest sens care să fie făcut de către un institut
de specialitate și care să stabilescă cât anume din apa furnizată trebuie facturată ca apă menajeră.
Aici nu are dreptate domnul administrator când vine și arată de ce a fost anulată hotărârea de
consiliu. S-a anulat de către instanța de judecată o hotărâre de consiliu care spunea că la Câmpia
Turzii apa menjeră se facturează 100%, motivul pentru care a afost anulată acestă hotărâre nu are
nici o legătură.
Dacă vreți să ne referim la modul de prezentare a acestei sentințe, din punctul meu de vedere
trebuia făcută o informare către consiliul local în care să se arate că s-a emis sentința civilă nr.,
care sunt efectele acestei sentințe și soluțiile care se propun.
Domnul Administrator Public Petre Pop - eu mai am o dilemă. Dumneavoastră spuneți,
domnule Lojigan, că se aplică legea, dar dumneavoastră în calitate de președinte al Asociației
Intercomunitare Apa Văii Arieșului ați adoptat hotărârea nr. 4/03.10.2013 privind aprobarea
tarifului apă și canal.
Domnul Lojigan Dorin - nu este atributul AVA să stabiliească cantitate de apă uzată.
Domnul Haiduc Cristian - faptul că am intrat într-un proiect cu fonduri europene a fost o
oportunitate să ne rezolvăm o problemă foarte importantă de mediu pentru toată zona și anume
stația de epurare. Nu puteam face acest lucru singuri, pentru că programul de preaderare prevedea
un număr de cel puțin 100 mii de locuitori. Cu greu s-au adunat câteva localități care să aibă și
baza de lucru și numărul de locuitori, astfel s-a înființat Asociația Intercomunitară Apa Văii
Arieșului. S-a aceesat programul european și cineva trebuia să vină cu o cofinanțare. În acest caz
proiectul era finațat în procent de 98% de către Comisia europeană și Guvernul României, iar 2 %
de către consiliile locale. La acel moment s-a hotărât ca procentul de 2% să nu fie suportat de
consiile locale din cadrul comunității ci să se facă un împrumut de către operatorul economic nou
înființat. Consultanții care se ocupau de proiect au întrebat operatorul dacă este sigur că cei 2%
asumat prin împrumut va putea fi recuperat și de asemenea i-a adus la cunoștință că trebuie să se
angajeze să facă niște investiții care apoi trebuie menținute. Cum putea fi făcute acestea decât
printr-un plan tarifar care să ajungă la un nivel care să satisfacă nevoile societății. S-a stabilit un
plan tarifar care trebuia modificat, iarăți jumătăți de adevăr că acest plan tarifar nu poate fi
modificat, nu este adevaărat, de fapt acest plan tarifar are un scop și anume ca această societate să
își îndeplinească niște obligații asumate printr-un contract. Noi putem să modificăm acest plan
tarifar dar trebuie să ne gândim ca acesta să funcționeze unic la nivelul tuturor UAT-urilor din
asociația intercomunitară. Nu înseamnă că dacă ințiem noi un proiect nu pot să vină și ceilalți să se
alinieze. CAA poate să solicite și celorlate consilii locale să adopte aceslași procent. Cel mai ar fi
ca noi consiliul local să delegăm executivul să găsească o societate care să facă o analiză a
cantității apei menajere pe diferite cazuri.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - acest studiu să se facă pe toată asociația intercomunitară
sau doar la nivelul municipiului Câmpia Turzii?
Domnul Lojigan Dorin - doar pentru Câmpia Turzii este anulată hotărârea.
Domnul Administraor Public Petre Pop - ceea ce spuneți dumneavoastră este just, dar trebuie
să înțelegem un lucru: un anumnit consiliu local și-a luat un anumit angajament într-un anumit
proiect ce prevedea anumite condiții pe care noi le-am acceptat. O schimbare a acestor condiții ne
pune în situația să dăm niște bani înapoi, și acesta este o problemă tot pentru consiliul local și
pentru cetățeni. Și ca să răspund dolnului Lojigan vă dau o hotărâre AVA din data de 6.07.2009
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prin care se spune că, cantitate de apă uzată este egală cu cantitate de apă livrată. Este o chestiune
pe care atunci consiliul local și AVA și-au asumat-o. De ce și-au asumat-o pentru că era o condiție
necesară pentru contractul de fiananțare. Este drept că noi ne-am asumat aceste chestiuni, nimeni
nu ne-a obligat însă noi am solicita banii.
Domnul Dorin Lojigan - hotărârea AVA din 2009 a fost dată ca urmare a unor hotărâri ale
consiliilor locale membre AVA, însă vreau să vă amintesc că domnul Mircea Crișan a fost cel care
a anulat la acel moment hotarârea consiliului local și de aceea în 2012 am fost nevoiți să scoatem o
altă hotărâre pe care am atacat-o în instanță și am obținut anularea ei.
2. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA”
Campia Turzii, aferentă lunii noiembrie 2014, necesar luna decembrie 2014.
Comisiile 1-5 au luat la cunoștință.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - situația este sub control și vă desfășurați activitate în
condiții normale?
Doamna Director Economic Monica Cherejdi- situația de la acest moment este mai bună ca
cea de la începutul anului când existau arierate. Acum nu mai există arierate ci doar plăți restante
până în 60 de zile.
3. Informare privid deplasările externe pe anul 2014.
Comisiile 1-5 au luat la cunoștință.
Domnul Lojigan Dorin- ieri la comisie mi s-a prezentat de șefa Serviciului Relații
Internaționale o informare cu situația deplasărilor . Am întrebat-o dacă sumele prezentate sunt cele
reale și dacă și le asumă. Mi-a răspuns că nu își asumă decât două sume din cele prezentate și
anume sumele ordonanțate de dânsa și atunci am solicitat să ni se prezinte azi la ședință un
document asumat prin semnătură de către directorul executiv sau șeful Serviciului Contabilitate.
S-a prezentata această informare și vreau să vă spun că diferențele sunt enorme. Nu discut
dacă acele sume sunt sau nu justificate însă mi se părea normal ca de la bun început să se prezinte
o informare corectă cu sumele corecte. Pote că cineva din executiv ne poate și explica de ce apar
aceste diferențe.
Doamna Ioana Blag- șef Serviciului Relații internaționale - într-adevăr două din sumele
prezentate le-am ordonanțat eu, pentru restul am solicitat informații Serviciului Contabilitate. S-a
constatat că au fost greșite cifrele. Astăzi am refăcut situația cu sumele corecte.
Domnul Adminstrator Public Petre Pop - am apreciat că este nevoie de o informare a consiliul
local cu privire la deplasările efectuate și acțiunile desfășurate în cadrul acestor deplasări. În
materialul inițial nu era vorba de sume. Din discuțiile purtate cu doamna Blag am înțeles că dânsa
a dorit să se pregătească cu aceste sume în situația în care va fi întrebată despre această chestiune,
și de aceea acele sume nu au fost asumate de către directorul executiv. Nu a fost nici o intenție de a
induce în eroare consiliul local.
Domnul Lojigan Dorin - nu am solicitat eu, mi s-a predat în ședința de comisie, am văzut că
nu este semnată de directorul economic, ceea ce mi se părea normal și atunci am avut suspiciuni
vis a vis de unele sume astfel că am solicitat o situație care să fie asumată și de directorul
economic. Însă când am văzut azi diferențe de la 10 mii la 146 de mii sau de la 33 de mii la 167 de
mii am considerat că am fost dus în eroare sau că cel puțin acest lucru s-a încercat. Dacă
dumneavoastră spuneți că nu este așa și este doar un execes de zel a doamnei Blag înțelegem și
sperăm că nu se va mai întâmpla.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- vă spun sincer că aici ca să fie intenție trebuia să fie și o
miză. Aici nu a fost intenție ci doar prostie. I-am cerut domanei Blag o declarație și îi voi da o
sancțiune. A cerut date de la o casieră când în mod normal trebuia să ceară date pe filiera
responsabilității și anume șef serviciu - director executiv.
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4. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale existente în sold la 31
decembrie 2014 mai mici de 40 lei.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 148 din data de 18.12.2014.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2015.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Domnul Cosmin Rotar - Șef Poliție Locală - la acest proiect este o rugăminte a domnului
primar, care este memebru AGA la Eco-Metropolitan, ca în lipsa sa să fie înlocuit de domnul
Viceprimar sua în lipsa acestuia de către mine.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- pentru că problemele de mediu se află în serviciul
domnului Rotar am zis că este mai indicat să meragă dânsul la ședințele AGA unde se discută niște
chestiuni tehnice.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre, cu moficarea solicitată de domnul Primar este votat cu
unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL 149 din data de 18.12.2014.
6. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 139/20.11.2014, aprobarea modificării
şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară şi
mandatarea Primarului Municipiului Câmpia Turzii pentru a semna modificarea şi
completarea acestor acte.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Domnul Cosmin Rotar - Șef Poliție Locală - și la acest punct este aceeași discuție ca și la cel
anetrior numirea mea ca înlocuitor în AGA la Eco-Metropolitan.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre, cu moficarea solicitată de domnul Primar este votat cu
unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL 150 din data de 18.12.2014.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul
2015, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și a
serviciilor publice de interes local.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 151 din data de 18.12.2014.
8. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană personalului din cadrul
Serviciului Public Poliția Locală.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Domnul Ghemeș Sabin - aș dori doar să atrag atenția ca în buget să fie cuprinși banii necesari
și pentru situația în care se vor face angajări la acest serviciu.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 152 din data de 18.12.2014.
9. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a S.C. Domeniul
Public Câmpia Turzii S.A. asupra terenului situat în Câmpia Turzii, str. Gheorghe Lazăr
FN, în suprafaţă de 2517 mp.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
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Domnul Filip Remus - domnule Primar pe viitor aveți în vedere ca acest teren să fie dat tot la
SC Domeniul Public SA? Îl rog pe domnul director să ne spună cum afectează societatea dacă
acest teren nu va mai putea fi folosit de societate?
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - ca urmare a controlului Curții de Conturi mi s-a spus că nu
este legal faptul că acest teren a fost dat în administrare Domeniului Public și ni s-a recomandat să
concesionăm acest teren. Noi am promovat proiectul de hotărâre pentru retragerea dreptului de
adminstrare. Dacă domnul director apreciază că are nevoie de acest teren poate să vină cu o
solicitarea de concesionare. În urma acestei solicitări vom promova un proiect de hotărâre privind
concesionarea terenului, în condiții de legalitate.
Domnul Dorin Lojigan - aș dori să îl întreb pe domnul director dacă consideră că are nevoie de
acel teren pentru pepinieră? Având în vedere că există acolo plantați arbori ornamentali, gard viu,
etc. luați tocmai pentru a-i crește și de a-i pnata fără a mai face alte cheltuieli cu achiziționarea lor
de la alte pepiniere din țară.
Domnul Director SC Domeniul Public- normal că avem nevoie de acest teren pentru a putea
continua ceea ce am început acolo. Am discutat cu domnul Primar și am ajuns la un consens de a
concesiona acel teren. Aș vrea să vă spun că și terenul de la 3 Lacuri este în aceeași situație și SC
Domeniul Public ar dori să cumpere aceste două terenuri pentru a putea accesa fonduri europene.
Domnul Lojigan Dorin am primit și eu Raportul Curții de Conturi și am constatat că era
necesaraă promovarea unui proiect de hotărâre pentru retragerea dreptului de administrare a
Domeniului Public și asupra terenului de al 3 Lacuri având în vedere că printr-o hotărâre de
consiliu local din 2013 și acest teren a fost dat în administrare. Sper ca pentru ședința următoare să
introduceți pe ordinea de zi un astfel de proiect.
În legătură cu proiectele de hotărâre, am mai spus-o și în ședințele anterioare și mi-ați promis
că nu se va mai întâmpla, acesta a fost din nou prezentat în ședințele de comisie fără a fi însoțit de
planul de situație, extras CF, schițe. Am rămas surprins când domnul Olah s- a prezentat în ședința
de comisie fără aceste acte, ba mai mult mi-a spus că nu este un extras de carte finciară pentru
acest teren, atunci cum există număr topografic? În fine au fost depuse astăzi înainte de ședință
însă sper că pentru ședința viitoare situația nu se va repeta.
Domnul primar Radu Ioan Hanga- domnule Olah de ce nu a fost prezentata materialul
complet?
Domnul Olah Aurelian- la ședința de comisie am prezentata domnului consilier Lojigan HCL
prin care a fost dat în adminstrarea Domeniului Public pepiniera și un plan de situație urmând ca
astăzi să prezint și un extras CF.
Domnul Primar Radu ioan Hanga - am discutat personal cu cei de la curtea de conturi și în
raportul curții de conturi nu este tranșat în mod clar dacă este sau nu legal faptul că acest teren a
fost dat în administrare, însă recomandarea a fost că ar fi mai bine să fie concesionat.
Nu mai sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu 16 de voturi pentru și 1 abținere( domnul
Varodi Ioan) fiind astfel adoptată HCL 153 din data de 18.12.2014.
10. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru trimestrul IV 2014.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 154 din data de 18.12.2014.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli
pentru anul 2014 al SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii SA.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
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Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 155 din data de 18.12.2014.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ
preuniversitar din Municipiul Câmpia Turzii, în anul școlar 2015-2016.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 156 din data de 18.12.2014.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar de venituri
proprii și cheltuieli al Spitalului Municipal Dr. Cornel Igna Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 157 din data de 18.12.2014.
14. Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.
Domnul Gal Samoilă urează sărbători fericite.
Domnul Bene Andrei - pe strada Retezatului și lângă Hotel Tiver sunt parcate mașini atât pe
trotuar cât și pe partea carosabilă iar pietonii nu mai pot circula decât pe mijlocul străzii. Cred că
s-ar putea rezolva foarte usor cu niște stâlpisori protecti așa cum s-a făcut și în zona pieței.
Domnul Dorin Lojigan - aș dori să îl întreb pe domnul primar dacă consideră că este
obligatoriu să răspundă cerereilor pe care le fac consilierii locali și cetățenii în baza Legii
544/2001?
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - dacă e lege nu se comentează.
Domnul Lojigan Dorin - am înaintat o cerere domnului Primar, în luna octombrie prin care
v-am solicitat să îmi comunicați anumite aspecte legate de ziua recoltei organizată în perioada 1-5
octombrie 2014. Răspunsul pe cre l-am primit este nesatisfăcător și nu cred că trebuie să ajungem
în instanță pentru așa ceva.
Prin acea adresă v-am solicitat : suma care a fost achitată către socitatea care a organizat acest
eveniment și ce reprezintă această sumă; care este prevederea bugetară care prevede acordarea
acestei sume și numărul și data hotărârii de consiliu prin care s-a rectificat bugetul și s-a aprobat
aacordarea acestei sume; nr. de producători agricoli, persoane fizice sau juridice care au închiriat
teren pe domeniul public; nr. de comercianți; suma totală încasată cu această ocazie și suma
plătitită de la buget pentru acest eveniment.
Ceea ce am primit a fost informarea pe care ați prezentat-o și în Consiliul Local și care nu
răspunde la toate capetele de cerere formulate de mine.
Considerați că puteți să îmi dați un răspuns până la ședința următoare? Dacă nu să mă adresez
instanței.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga- răspuns vi s-a dat în termenul legal, că dumneavoastră
apreciați că nu este satisfăcător asta este o altă problemă și nu înseamnă că nu puteați reveni și să
spuneți că nu sunteți mulțumit de răspuns. Nefiind nici o reacție din partea dumneavoastră am
apreciat că totul este în regulă.
Domnul Dorin Lojigan - am înregistrat în luna octombrie un proiect de hotărâre, promovat de
membrii grupului PNL,privind reducerea tarifului la apă. Ați promis, așa cum rezultă din procesul
verbal de luna trecută, că veți convoca liderii de grup pentru acest aspect și pentru a o modalitate
de promovare.
Aveți de gând să introduceți un astfel de punct pe ordinea de zi?
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Domnul Primar Radu Ioan Hanga- eu nu am înțeles așa, dar dacă rezultă din procesul verbal
că ați solicitat reducerea tarifului la apă îmi fac mea culpa. Eu am înțeles că are legătură cu situația
prezentată astăzi la punctul 1. Am spus și data trecută că procentul de apă uzată este o problemă
mică, dar care crează probleme mai mari, dar asta este părerea mea și nu trebuie să fiți de acord cu
ea. Au fost niște ezitări în convocarea acelei întâlniri ca fiind o întâlnire la nivelul liderilor politici
din zonă, nu era cu termen. V-am dat documentul oficuial pentru că mi-am data seama că,
Consiliul local a fost parte în proces și că trebuie să cunoaștei dispozitivul acestei sentinețe. Dacă
considerați că trebuie să ne întâlnim, stabiliți ziua și ora si eu voi fi prezent.
Domnul Lojigan Dorin - la ședința de luna trecută s-a discutat neintroducerea pe ordinea de zi
a proiectului inițiat de grupul PNL privind reducererea tarifului la apă și canal. V-am întrebat
pentru că ați solicitat să anexăm un document pe care noi refuzăm să îl introducem, iar
dumneavoastră ați spus că „mai întâi să ne întâlnim câțiva oameni, apoi intrăm în consiliul cu
lecția înțeleasă, în ceea ce mă privește mă supun legii și intrăm cu documebntele așa cu le-ați
semnat”. Dumneavoastră trebuia să introduceți proiectul pe ordinea de zi , aparatul de specialitate
să dea aviz pozitiv sau negativ apoi era votat în plenul consiliului.
Domnul Administrator Petre Pop- dumneavoastră ați depus un proiect de hotărâre care avea
implicații asupra operatorului. Noi am cerut niște lămuriri la Compania de Apă, aceștia au venit cu
precizări pe care le-am sesizat în adresa pe care v-am trimis-o. În același timp în acea adresă v-am
solicitat să precizați dacă în acest context vă mai susțineți punctul de vedere.
Domnul Lojigan Dorin- domnule adminstrator nu așteptați un astfel de răspuns pentru că legea
arată clar ce acte însoțesc un proiect de hotărâre si un astfel de răspuns nu se regăsește printre ele.
Domnul Cristian Haiduc- dacă am aproba o reducere de tarif la apă și canal nu am fi primul
consiliu care face acest lucru având în vedere că și Consiliul Local Turda a anulat o astfel de
hotărâre. Cred că operatorul ar trebui să vină în fața consiliului cu o situație economică, fac această
solictare în mod public. Ar trebui să ne întâlnim mai multe consiliile locale și operatorul pentru a
găsii o soluție optimă la această problemă.
Domnul Lojigan Dorin - domnule primar am rugămintea ca până la ședința următoare să se
prezinte consiliului o informare cu privirea la linia de credit aprobată pentru Compania de
salubritate.
Domnu Primar Radu Ioan Hanga - domnul director este aici și vă poate oferii explicațiile
necesare.
Domnul Director Compania de Salubritate- noi am explicat că avem nevoie de o linie de credit
pentru activități curente. A fost aprobat o sumă de 800 mii lei însă contractul pentru linia de credit
a fost încheiat doar pentru 700 mii lei pentru doar atât am fost eligibili. Din acești bani a fost
închisă vechea linie de credit iar restul sunt folosiți pentru cheltuieli curente. În acest cont sunt
zilnic încasări și trageri.
Domnul Cristian Haiduc- când expiră linia de credit?
Domnul Director Compania de Salubritate- contractul a fost încheiat pentru un an de zile cu
posibilitatea de prelungire până la 2 ani.
Domnul Cristian Haiduc - cum preconizați să închideți anul?
Domnul Director Compania de Salubritate- am preconizat că vom încheia acest an pe profit.
Nu mai sunt intervenții din partea consilierilor.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Ludovic Csutak

SECRETAR,
Mircea GLIGAN
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