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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 19.11.2015.
Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii se desfăşoară în Sala de şedinţe a
Palatului Cultural ,, IONEL FLOAŞIU ” Câmpia Turzii , începând cu ora 1300.
Se intonează imnul naţional.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 861 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
13.11.2015. 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 e-mail, SMS și telefonic.
La şedinţă participă 19 consilieri.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Nicolae.
Sunt prezenți la şedinţă persoane cu funcţii de conducere din aparatul de specialitate al Primarului, de la
societăţile comerciale şi instituțiile publice de sub autoritatea Consiliului Local, cetățeni și reprezentanţi ai mass-media.
Președinte de ședintă este dl.Lojigan Dorin Nicolae.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae- înainte de a trece la dezbaterea ordinii de zi dați-mi voie să va
solicit să ținem un moment de reculegere în memoria victimelor de la Clubul Colectiv. Se ține un moment de
reculegere.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - Procesele verbale ale şedinţelor anterioare au fost puse, în
prealabil, la dispoziţia consilierilor locali și propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestora, să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 22.10.2015, care este aprobat cu 19 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 06.11.2015 ora 13, care este aprobat cu 19 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 06.11.2015 ora 13.45, care este aprobat cu 19 voturi pentru, fără
nici o observaţie.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - în calitate de inițiator propun suplimentarea ordinii de zi cu trei proiecte de
hotarâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF
nr. 50905-C1-U28 Câmpia Turzii , nr.top. 3071-C1-U24, în suprafaţă de 35 mp, în vederea desfăşurării de activităţi
medicale.
2. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului Comisiei speciale de analiză și verificare, constituită conform
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 122 din 24.09.2015.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 6/2 şi participării elevei Stamenovski Radica şi a
profesorului Pop Cornel ai Clubului de Canto „Bella Musica” al Centrului Cultural Câmpia Turzii la Festivalul
Internaţional de muzică pop ,,Riga Symphony” care se va desfăşura în perioada 03 – 07 decembrie 2015 la Riga,
Letonia.
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - Supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost completată.Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 19 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de educație timpurie antepreșcolară.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes
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local.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru
anul 2015.
4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în
vederea ocupării postului vacant de consilier juridic, gradul IA, din Aparatul Permanent al Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în municipiul Câmpia
Turzii, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 40C, fosta Centrală Termică nr. 10.
6. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public
și domeniul privat al Muncipiului Câmpia Turzii.
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze și să depună declarații fiscale
pentru societatea Parc Industrial Câmpia Turzii.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 354 mp, aflat în
proprietatea municipiului Câmpia Turzii, în favoarea domnului Hada Cristian, în vederea extinderii construcției
proprietatea concesionarului pe teren alăturat.
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor care să elaboreze raportul anual privitor la activitatea
societăților comerciale aflate sub tutela Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, conform prevederilor
O.U.G. nr. 109/2011.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru externalizarea serviciului de spălătorie
la Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
11. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC
CÂMPIA TURZII S.A.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACTULUI ADIȚIONAL la Contractul de delegare a serviciului public de
salubrizare, aprobat prin HCL nr.75/2008.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investiții “TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ȘI CURENȚI
SLABI ȘI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”
elaborat de S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L.conform Contractului 41/07.05.2015.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea tarifelor pentru activitatea de curățare manuală a
zăpezii imbibate, înghețată și/sau afânate pe trotuare din asfalt și pavele.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF
nr. 50905-C1-U28 Câmpia Turzii , nr.top. 3071-C1-U24, în suprafaţă de 35 mp, în vederea desfăşurării de activităţi
medicale.
16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului Comisiei speciale de analiză și verificare, constituită conform
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 122 din 24.09.2015.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 6/2 şi participării elevei Stamenovski Radica şi a
profesorului Pop Cornel ai Clubului de Canto „Bella Musica” al Centrului Cultural Câmpia Turzii la Festivalul
Internaţional de muzică pop ,,Riga Symphony” care se va desfăşura în perioada 03 – 07 decembrie 2015 la Riga,
Letonia.
18.Întrebări și interpelări formulate de către consilierii locali.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de educație timpurie antepreșcolară.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru,
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Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 143 din 19.11.2015
privind înființarea Centrului de educație timpurie antepreșcolară
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de
funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru,
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 144 din 19.11.2015
privind modificarea și completarea Organigramei, numărului de personal și a Statului de funcții ale aparatului
de specialitate al Primarului Municipiului Câmpia Turzii și ale serviciilor publice de interes local
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru
anul 2015.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - dacă nu sunt alte intervenții doresc precizări vis-a-vis de pct.4
din expunerea de motive, referitor la Sentința civilă nr.1852/2015, rog din partea Serviciului Juridic să ne comunice
care este situația, am văzut că a fost depus și un material în scris, vă rog să-l explicați.
D-na Stoica Cosmina - Șef Serviciul Juridic - Este vorba despre sume datorate societății SC EDDAN
CONSTRUCT SRL, societate în insolvență. A intervenit această situație ca urmare a faptului că după intrarea în
insolvență a respectivei societății s-a efectuat o compensare fără acordul lichidatorului. Urmare a acestei compensări
intanța de judecată a dispus restituirea sumei.
Dl. Tot Vasile Simion - după cum am înțeles din material s-a formulat apel în acestă cauză, prin apel se poate
solicita în instanță, în regim de urgență, suspendarea executării acestei sentințe civile, în sensul că dacă s-a formulat apel
există posibilitatea schimbării soluției pronunțate de instanța de fond. Întrebarea mea ar fi dacă s-a solicitat și
suspendarea executării sentinței sau noi o plătim astăzi și ne trezim că în calea de atac noi câstigăm procesul și nu mai
putem recupera acești bani având în vedere că societatea este în insolvență.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae -Serviciul Juridic?
D-na Stoica Cosmina - întrucât societatea EDDAN a intrat în insolvență, conform Legii nr.85/2006, apelul nu
suspendă executarea, iar cu privire la solicitarea suspendării suntem pregătiți să solicităm, la termenul de judecată,
suspendarea executării ceea ce nu ne garantează și că vom obține această suspendare, situație în care în momentul acesta
avem o somație de la un executor judecătoresc, există o hotărâre executorie și putem fi puși în situația să avem poprire
pe conturi.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - domnule consilier sunteți mulțumit de răspuns?
Dl. Tot Vasile Simion - parțial, nu avem ce face pentru a nu fi prinși pe picior greșit. În ipoteza în care totuși va fi
necesară plata și nu vor rezolva problemele, să avem totuși acestă hotărâre, pentru ca acești bani să fie la dispoziția
executivului.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
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Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 145 din 19.11.2015
privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2015
4. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în
vederea ocupării postului vacant de consilier juridic, gradul IA, din Aparatul Permanent al Consiliului Local al
Municipiului Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - dacă nu sunt intervenții am de făcut o remarcă, mă bucur să
văd că la Consiliul Local se dorește angajarea a încă unui consilier juridic, deși nu înțeleg care este acestă logică, având
în vedere că nici cei pe care îi avem nu se prezintă la procesele pe care trebuie să le susțină la intanțele
judecătorești.L-aș ruga pe domnul primar să-mi spună de ce astăzi consilierul juridic al Consiliului Local sau un
consilier juridic al municipiului nu s-au prezentat la procesul aflat pe rolul Curții de Apel Cluj.
Dl. Primar Hanga Radu Ioan - nu dirijez juriștii cum să meargă la instanță, nu este treaba mea, există secretar,
există șeful Serviciului Juridic, este o problemă profesională, din câte știu în materialul depus la instanță s-a precizat că
solicităm judecarea cauzei și în lipsa.
Dl. Secretar Ștefan Nicolae - doresc să justific de ce nu a fost prezent consilierul juridic din aparatul permanent
al consiliului Local și ar fi trebui să participe un consilier juridic din cadrul aparatului propriu al Primarului.Prin HCL
nr. 7/2013 a actualului Consiliu a fost modificat art. 107 din Regulamentul de Organizare si Functionare al Consiliului
Local al Municipiului Câmpia Turzii în sensul că, și dați-mi voie să vă citez “Apărarea intereselor consiliului local în
faţa instanţelor de judecată se va face de persoanele angajate, în aparatul permanent sau de către consilierii juridici
încadraţi în aparatul de specialitate al primarului. În toate situaţiile, cererile de chemare în judecată, întâmpinările,
cererile reconvenţionale, recursurile, împuternicirile de reprezentare, vor fi semnate de primarul şi secretarul
Municipiului Câmpia Turzii”. Nu a fost nimeni prezent la instanță, pentru că noi am depus acte la dosar și nemaifiind
alte acte suplimentare de depus am solicitat prin cerere să se soluționeze cauza și în lipsa noastră.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - până la ora 9 nu a ajuns la dosar nici un act din partea
dumneavoastră, era o lămurire de care aveam nevoie.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 146 din 19.11.2015
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea ocupării postului
vacant de consilier juridic, gradul IA, din Aparatul Permanent al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în municipiul Câmpia
Turzii, str. Gheorghe Bariţiu, nr. 40C, fosta Centrală Termică nr. 10.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre .Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru și 1 abținere (Dl. Lojigan Dorin Nicolae ) .
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 147 din 19.11.2015
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului situat în municipiul Câmpia Turzii,
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str. Gheorghe Bariţiu, nr. 40C, fosta Centrală Termică nr. 10
6. Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și
domeniul privat al Muncipiului Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre .
Dl.Tot Vasile Simion - acest proiect de hotărâre a mai fost pus în discuție încă o dată în cadrul Consiliului Local,
nu vreau să revin asupra problemelor pe care le-am ridicat atunci. Am studiat, ulterior acelei ședințe, condițiile în care
reevaluarea poate fi făcută la bunuri imobile care au fost construite de către noi, în toată legislația de specialitate am
găsit că această expertiză care poate conduce la diminuarea valorii imobilului trebuie făcută de către un expert
A.N.E.V.A.R. În situația noastră ne aflăm, așa cum am precizat și data trecută, în fața unei expertize făcute de către
proiectantul inițial al lucrării, același proiectant care ne-a spus ce se suplimentează, că trebuie plătit, s-a plătit, a venit
Curtea de Conturi și ne-a găsit descoperiți și atunci s-a promovat acest proiect. Am fost înțeles greșit data trecută că mă
interesează neapărat suma de 116 mii lei, nu că nu mă interesează problema banilor, mă interesează modalitatea în care
se face această diminuare a valorii de inventar a unui imobil. Mă văd nevoit să vă fac solicitarea de a încuviința același
amendament la proiectul de hotărâre, tocmai pentru a nu bloca celelalte două puncte din proiectul de hotărâre, respectiv
de a se elimina art. 3 din proiectul de hotărâre, urmând ca celelalte puncte să fie renumerotate în acest sens.Nu este
mare lucru ca Primăria să dispună efectuarea unei astfel de expertize, care să vină să ne spună care este valoarea
imobilului, care să nu poată fi contestată, fiind vorba de o persoană independentă de cei implicați în respectiva
activitate și în aceste condiții se poate face cu ușurință acea diminuare, nu sunt împotriva diminuării dacă aceasta este
făcută potrivit legii.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - sper că am înțeles bine și vreau să vă spun doar că, Curtea de Conturi a controlat
executarea imobilului “Incubator de afaceri” și au apărut indicii cu privire la anumite nereguli în decontări, drept pentru
care s-a dispus o verificare mai atentă a tuturor operațiilor care s-au făcut, de execuție lucrări, situații de lucrări,
acceptare la plată, facturări și plăți, s-a lucrat peste un an de zile și a fost o muncă complexă pentru lucrătorii din
Primărie, pentru a descâlci ce a fost în situația respectivă. S-au găsit lucrări plătite și aici mă poate corecta doamna
Director Executiv, respectiv au fost lucrări care au fost decontate greșit în sumă de aproximativ 150 mii lei, pentru că
au fost lucrări plătite și neexecutate am propus diminuarea valorii imobilul cu acestă sumă. Vorbim aici de valoarea
contabilă a imobilului și nu despre valoarea de piață a acestuia, este vorba de valoarea contabilă a imobilului care se
declară la momentul recepției lucrării și se face pe bază de documente, pe acte justificative și nu pe rapoarte de
evaluare prin care se stabilește valoarea de piață a unei clădiri pe care vrei s-o vinzi. Au fost complicații , am trimis la
Curtea de Conturi poziția noastră, ei nu au fost de acord, în final s-a ajuns la o sumă de aproximativ 116 mii
lei.Dumneavoastră ați aprobat reducerea cu suma de 150 mii lei, noi acum aducem o corecție, acesta este informația pe
care eu o dețin, o rog pe doamna Lazăr Mariana să confirme sau să infirme cele spuse de mine, deci este vorba de
valoarea contabilă rezultată din acte justificative de cheltuieli.
D-na Lazăr Mariana - Director Executiv - valoarea inițială, așa cum a precizat domnul Primar, a fost corectată
după prima verificare dispusă de Curtea de Conturi, prin care s-a impus stabilirea intinderii prejudiciului. Atunci s-a
considerat că suma de 151 mii lei este prejudiciul ce trebuie diminuat din valoarea investiției, această diminuare a fost
aprobată de dvs. prin HCL nr. 31/2014 poziția 18, unde se menționează diminuarea valorii “Incubatorului de afaceri” cu
suma de 151 mii lei.Ulterior Curtea de Conturi nu a agreat poziția noastră vis-a-vis de modalitatea de stabilire a
prejudiciului și a dispus o nouă verificare a lucrării. În urma acestei verificări, după reproiectare și stabilirea stării
actuale a clădirii, s-a recalculat tot ceea ce a însemnat decontare pe acea lucrare, tot ceea ce a spus proiectantul că se
regăsește la acea lucrare și a rezultat un prejudiciu de 116 mii lei.Astăzi venim să corectăm acea diminuare inițială de
de 151 mii lei și să o menținem la suma de 116 mii lei.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - am omis să vă spun că atunci când a fost Curtea de Conturi, au făcut și ai noștrii
niște greșeli, în sensul că au fost lucrări care nu s-au executat dar s-au plătit, au fost și lucrări care au fost executate și
nu au fost plătite, având în vedere că pe parcursul derulării lucrărilor au intervenit modificări, Curtea de Conturi s-a
pronunțat că ceea ce nu s-a executat nu se plătește, ce s-a executat și nu a fost trecut în documentația inițială nu se
plătește, lucrarea se face după proiect.Ca urmare a acestor duble erori nu am mai avut ce face, vreau să vă spun că am
avut probleme la partea de autorizare la incendiu, I.S.U. Nu a fost de acord cu soluțiile care au fost trecute inițial în
proiect, s-au făcut modificări fără acceptul proiectantului, a fost prevăzută o singură centrală termică la parter și au fost
puse 6 centrale termice mai mici, deci s-au făcut modificări fără avizul proiectantului.Și atunci ce a mai rămas?Clădirea
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era făcută, așa cum este, nu ne puteam apuca să o demolăm, am luat proiectantul care a întocmit proiectul inițial, am
indicat abaterile față de proiectul inițial, dar pentru a putea obține aviz de la ISU și alte instituții trebuie adusă
documentația la situația efectiv executată. A venit proiectantul, a refăcut proiectul pentru a corespunde cu normele
legale, astfel încât noi ne-am putut duce cu documentația la zi, pe situația existentă, pentru a obține autorizații de
funcționare. Ca urmare a reproiectării unele lucrări executate și neplătite au fost însușite ca fiind utile construcției.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - susțin punctul de vedere al domnului consilier Tot și propun să votăm amendamentul
formulat de către acesta, până se clarifică puțin situația și eu cred să trebuie prezentat un raport în fața Consiliului Local
cu privire la “Incubatorul de afaceri” aș vrea să întreb dacă proiectul care s-a făcut ulterior s-a plătit și acesta, din câte
știu eu, ori nu mi se pare normal ca pentru o clădire să se plătească de două ori proiectul, ar trebui să vină în fața
consilierilor să vedem ce s-a întâmplat acolo. Propun să votăm eliminarea art.3 pentru a nu bloca și problema
microbuzului școlar.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - poate cineva să ne spună dacă s-a făcut proiectul și cât a
costat?
D-na Lazăr Mariana - pentru reproiectare s-a cerut aprobare în fața dvs. în luna decembrie 2014, valoarea nu
mi-o amintesc acum.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - cumva 30 mii lei?
D-na Lazăr Mariana - nu pot preciza acum exact, dar suma a fost cerută prin rectificare de buget anul trecut în
Decembrie.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - vreau să întreb dacă reproiectarea s-a făcut de către proiectantul inițial?
D-na Lazăr Mariana - acestă problemă a mai fost adusă în discuție, am avut numeroase probleme cu firma care a
făcut proiectarea, a fost depus proiectul parte de arhitectură, partea de detalii de execuție pentru rezistență nu a fost, mai
multe detalii nu vă pot oferi, colega noastră de la Serviciul Investiții nu este prezentă astăzi.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - este prezent în sală domnul Luca de la Serviciul Investiții, vă
rog să ne spuneți ce s-a făcut și cât a costat?
Dl. Luca Simion - consilier Serviciul Investiții - nu rețin exact valoarea totală, dar ce s-a făcut acolo a fost faza
de proiectare “As Built” ceea ce înseamnă reproiectarea la situația existentă, care s-a făcut de proiectatul inițial, ce avea
drept de semnătură pe proiectul inițial și care a știut mai bine ce este de făcut fiind mai ușor de reproiectat, fiind vorba
de același arhitect și același structurist pentru a se finaliza lucrările.Aceasta însemnă proiectarea “As Built”.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - întrebarea era dacă s-a făcut de către proiectantul inițial, proiectarea “As Built” nu mi
se pare normală, nu cred că trebuia întocmit încă un proiect, să faci două proiecte pentru o construcție, mi se pare
deplasat. Ca să trecem peste asta vă propun încă o dată să se vină în fața consilierilor cu o situație exactă și să trecem la
votul amendamentului formulat de către domnul consilier Tot.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - cred că pâna la următoarea ședință ordinară a Consiliului
Local executivul va pune la dispoziție o astfel de informare
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot amendamentul formulat de către domnul
consilier Tot. Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
aprobat.Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 148 din 19.11.2015
privind completarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și domeniul privat
al Muncipiului Câmpia Turzii
7. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze și să depună declarații fiscale
pentru societatea S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?

6

Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 149 din 19.11.2015
privind desemnarea persoanei împuternicite să semneze și să depună declarații fiscale pentru societatea
S.C. Parc Industrial Câmpia Turzii S.A.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 354 mp, aflat în
proprietatea municipiului Câmpia Turzii, în favoarea domnului Hada Cristian, în vederea extinderii construcției
proprietatea concesionarului pe teren alăturat.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intevenții.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre .Cine este
pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru și 1 abținere (dl.Pătruțiu Mihail Iuliu)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 150 din 19.11.2015
privind aprobarea concesionării directe a unui teren în suprafață de 354 mp, aflat în proprietatea municipiului
Câmpia Turzii, în favoarea domnului Hada Cristian, în vederea extinderii construcției proprietatea concesionarului
pe teren alăturat
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea persoanelor care să elaboreze raportul anual privitor la activitatea
societăților comerciale aflate sub tutela Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii, conform prevederilor
O.U.G. nr. 109/2011.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre .
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vă rog să-mi permiteți să-mi exprim punctul de vedere.La
art. 58 alin.(1) din O.U.G. nr. 109/2011 se arată că autoritatea publică tutelară elaborează în fiecare an un raport privitor
la activitatea regiilor autonome și societăților comerciale aflate sub tutela sa. Însă în același timp la art.3 pct.1 lit.c) și
pct.(2) lit.c) din același act normativ se arată că autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe:
să evalueze periodic activitatea consiliului de administraţie, pentru a se asigura, în numele statului sau al unităţii
administrativ-teritoriale fondator, că sunt respectate principiile de eficienţă economică şi profitabilitate în funcţionarea
regiei autonome,respectiv a societății comerciale.Din punctul meu de vedere aprobarea unui astfel de proiect de
hotărâre ar duce la o supralegalizare a unui text imperativ de lege, ca urmare noi nu vom susține acest proicet de
hotărâre.
Dl. Secretar Ștefan Nicolae - punctul nostru de vedere cu privire la încadrarea în prevederile legale l-am expus
în raportul de specialitate la proiectul de hotărâre.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae -supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 9 voturi pentru și 10 abțineri (Filip Remus, Pantea Cornelia, Bretoiu Vasile
Horațiu, Ghemeș Sabin Marcel, Varodi Ioan, Haiduc Cristian Ioan, BeneAndrei, Sălăjean Alin Valentin,
Pătruțiu Mihail Iuliu și Lojigan Dorin Nicolae).
Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului favorabil pentru externalizarea serviciului de spălătorie
la Spitalul Municipal “Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii.
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Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre .Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 151 din 19.11.2015
privind acordarea avizului favorabil pentru externalizarea serviciului de spălătorie la Spitalul Municipal
“Dr. Cornel Igna” Câmpia Turzii
11.Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC
CÂMPIA TURZII S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. Tot Vasile Simion - așa cum am discutat și la comisia de specialitate, pentru ca acestă hotărâre să fie
operabilă, să putem să înscriem la Registrul Comerțului noul Consiliul de Administrație, trebuie să aprobăm revocarea
expresă a vechiului Consiliu de Administrație, potrivit prevederilor art. 30 teza finală din O.U.G. nr. 109/2011, unde se
prevede că mandatul expiră de drept dacă planul de administrare nu este aprobat de către Consiliul local, care este
acționarul unic.Obligația noastră este să revocăm vechiul Consiliul de Administrație ca să putem să înscriem noul
Consiliul de Administrație. Propun două amendamente - art.1 va avea urmărul conținut Se revocă din calitatea de
membrii al Consiliului de Administrație la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A., următoarele persoane :
HODREA CORNEL, VITUȘ IOAN, MOLDOVAN MONICA, POP DANIELA și RAD DAN. precum și introducerea
alin.(2) la art.2 nou care va avea următorul conținut: Reprezentanții Municipiului Câmpia Turzii în A.G.A. la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. sunt mandatați să voteze pentru numirea persoanelor nominalizate
la alin.(1). Hotărârile noastre având un caracter administrativ nu pot fi puse în aplicare la Oficiul Registrului
Comerțului, trebuie o hotărâre a A.G.A. prin reprezentanții pe care noi i-am ales, asta pentru a nu avea surprize în
momentul când ne ducem la Registrul Comerțului.
Dl. Haiduc Cristian Ioan - nu cred că este cazul, AGA poate adopta o hotărâre prin care se revoce mandatele
membrilor vechiului Consiliu de Administrație.
Dl. Secretar Ștefan Nicolae - este bine să ținem cont de cele două amendamente formulate pentru că cel ce
exercită în numele UAT, are calitatea de acționar unic la societate, este Consiliul Local, în consecință ar trebui trecute
cele două amendamente,conducerea societății urmând a lua la cunoștință de ce s-a hotărât în ședința Consiliului Local.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vă pun o întrebare ipotetică, ce se întâmplă dacă revocăm
membrii vechiului Consiliu de Administrație dacă art. 2 pică la vot și nu sunt aleși noii membrii al Consiliului de
Administrație nou?
Dl. Secretar Ștefan Nicolae - până la urmă trebuie să votați proiectul de hotărâre în ansamblul său.Eu vă
recomand să votați proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse de dl Tot tocmai pentru a nu avea impedimente la
ORC, pentru că ocolo procedurile sunt destul de complicate.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vă rog să pregătiți buletinele de vot.Domnule Secretar am să
vă rog ca de acum înainte pentru fiecare ședință a Consiliului Local când se iau hotărâri cu privire la persoane, să fie
pregătită cabină pentru exprimarea votului secret. De aceea vă recomand să votați în mod secret în sala alăturată, având
în vedere discuțiile ce au apărut în presă cu privire la respectarea procedurii de vot.În urma discuțiilor cu dl. Primar și
dl. Secretar vom utiliza procedura votului nominal, fiecare va fi strigat și își va exprima votul. Supun la vot această
modalitate de vot. Cine este pentru?Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se procedează la vot secret, cu buletinele de vot puse la dispoziție
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Se ia o scurtă pauză pentru întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel - prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor, unde au fost
consemnate următoarele rezultate: ASAFTI IOAN CORNELIU 16 -3, POP MIHAI-DAN18 - 2, TIUT IOAN
-NICOLAE 11 - 8, MOLDOVAN MONICA 19 - 0 și BÂNDEAN CĂLIN IOAN 9- 10
Dl. Ghemeș Sabin Marcel - acum partea juridică, domnule Secretar să ne spuneți ce se întâmplă cu cei care nu au
obținut majoritatea.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - ce facem în situația în care BÂNDEAN CĂLIN IOAN nu a
obținut majoritatea de voturi necesară?
Dl. Secretar Ștefan Nicolae - fie reluați votul fie punem în discuție acest proiect de hotărâre la o altă ședință de
consiliu și până atunci rămâne Consiliul de Administrație care este înscris acum la ORC.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - O.U.G. nr.109/2011 este foarte clară asupra faptului că
trebuie 5 membrii în Consiliul de Administrație
Dl. Secretar Ștefan Nicolae - acești 5 membrii trebuiau votați în bloc, în caz contrar se repetă procedura sau se
lasă proiectul de hotărâre pentru o ședință extraordinară când va fi repus în discuția Consiliului Local.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 abțineri
Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea ACTULUI ADIȚIONAL la Contractul de delegare a serviciului public de
salubrizare, aprobat prin HCL nr.75/2008.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 152 din 19.11.2015
privind aprobarea ACTULUI ADIȚIONAL la Contractul de delegare a serviciului public de salubrizare,
aprobat prin HCL nr.75/2008.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico economici pentru
obiectivul de investiții “TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ȘI CURENȚI
SLABI ȘI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII”
elaborat de S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L.conform Contractului 41/07.05.2015.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre .
Dl. Tot Vasile Simion - titlul este bun, problema este la art. 1 unde se prevede că se aprobă SF conform Anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre, anexa prevede caracteristicile principale și indicatorii tehnico
economici ai investiției, care rezultă din studiul de fezabilitate. Propun un amendament, la art.1 să se treacă - Se
aprobă Studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “TRECEREA ÎN
SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ŞI CURENŢI SLABI ŞI MODERNIZARE ILUMINAT
PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII” elaborat de S.C. REEA PROCONS SERV
S.R.L. conform Contractului 41/07.05.2015, precum și caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici
conform anexei, care face parte integrantă din această hotărâre.
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Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - aș avea și eu o întrebare, dacă la momentul trecerii prin
subteran, acestă trecere privește doar cabluri de curent electric sau și cabluri de la UPC, RDS și telefonie?Dl Luca?
Dl. Luca Simion - lucrarea se face în parteneriat cu Electrica, stâlpii vor fi dați jos de Electrica și nu vor mai
exista cabluri supraterane.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - de multe ori am ridicat acestă problemă, nu se pune la dispoziția consilierilor locali
documentația SF, este bun acest demers prin care dispar cablurile de pe stâlpi dar votăm în necunosștință de cauză.
Dl. primar Radu Ioan Hanga - trebuie precizat locul unde se află SF-ul pentru că nu putem multiplica atâtea
exemplare având în vedere mărimea documentației.Încă de acum o săptămână se putea solicita transmiterea
documentației în formă electronică.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot amendamentele formulate de dl Tot.Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru și 1 abținere (Pătruțiu Mihail Iuliu)
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele
aprobate.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru și 1 abținere (Pătruțiu Mihail Iuliu)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 153 din 19.11.2015
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții
“TRECEREA ÎN SUBTERAN A CABLURILOR DE ILUMINAT PUBLIC ȘI CURENȚI SLABI ȘI
MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ZONA CENTRALĂ A MUNICIPIULUI CÂMPIA TURZII” elaborat de
S.C. REEA PROCONS SERV S.R.L.conform Contractului 41/07.05.2015
14. Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea tarifelor pentru activitatea de curățare manuală a
zăpezii imbibate, înghețată și/sau afânate pe trotuare din asfalt și pavele.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 154 din 19.11.2015
privind modificarea și actualizarea tarifelor pentru activitatea de curățare manuală a zăpezii imbibate,
înghețată și/sau afânate pe trotuare din asfalt și pavele
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a imobilului înscris în CF
nr. 50905-C1-U28 Câmpia Turzii , nr.top. 3071-C1-U24, în suprafaţă de 35 mp, în vederea desfăşurării de activităţi
medicale.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - vă supun atenției un amendament, să introducem art.4 care va
avea următorul conținut - Durata închirierii este de 5 ani începând de la data semnării contractului de închiriere,
urmând a se renumerota celelalte articole.
Dl. Giurgiu Ilie - în ședința comisiei de specialitate s-a discuta problema duratei contractului de închiriere
respectiv 1, 2 sau 5 ani, dar aici nu ați mai spus că îm momentul în care vine un medic pe postul respectiv, automat
chiriașul va fi dat afară, eu nu cred că este corect acest lucru, având în vedere că acesta face o investiție de 40-50 mii
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lei.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - îmi susțin punctul de vedere în sensul că acest lucru a fost
stabilit de către Consiliul de Administrație al spitalului municipal, în ședința care a avut loc săptămâna trecută, acolo
s-a stabilșit că în măsura în care va apărea un medic în una din cele două specialități medicale atunci contractul va fi
reziliat de drept, încă o dată precizez că este vorba de hotărârea Consiliului de Administrație
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - este o falsă problemă, se va elibera spațiul de la spălătorie ca urmare a
externalizării acestui serviciu, în acel spațiu va fi mutată arhiva, acolo se mai pot face încă două cabinete fără probleme,
există spațiu suficient, doctori să avem.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot amendamentul Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?.
În urma votului rezultă : 12 voturi pentru și 7 abțineri (Gal Avram, Gal Samoilă, Uiorean Monica, Rece
Gheorghe Iulian, Popescu Florin, Giurgiu Ilie și Deak Franscisc).Amendamentul nu este aprobat.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotarâre fără amendament.
Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 12 voturi pentru și 7 abțineri (Gal Avram, Gal Samoilă, Uiorean Monica, Rece
Gheorghe Iulian, Popescu Florin, Giurgiu Ilie și Deak Franscisc)
Proiectul de hotărâre nu a fost aprobat.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - istoria nu s-a terminat.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - mai nou opoziția susține proiectele de hotărâre ale
primarului, nu este un lucru rău.
16. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului Comisiei speciale de analiză și verificare, constituită conform
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 122 din 24.09.2015.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru și 1 abținere(Sălăjean Alin Valentin)
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 155 din 19.11.2015
privind însușirea Raportului Comisiei speciale de analiză și verificare, constituită conform
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii nr. 122 din 24.09.2015
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr. 6/2 şi participării elevei Stamenovski Radica şi a
profesorului Pop Cornel ai Clubului de Canto „Bella Musica” al Centrului Cultural Câmpia Turzii la Festivalul
Internaţional de muzică pop ,,Riga Symphony” care se va desfăşura în perioada 03 – 07 decembrie 2015 la Riga,
Letonia.Având în vedere faptul că proiectul de hotărâre nu a ajuns la comisii, discuții dacă sunt pe marginea
proiectului de hotărâre?
Dl. Varodi Ioan - nu trebuia prevăzut în proiectul de hotărâre că se acordă o sumă de bani?
Dl. preşedinte de şedinţă Lojigan Dorin Nicolae - este vorba de aprobarea modificării anexei 6/2 unde este
cuprinsă o sumă de bani pentru această participare, este vorba despre 3000 lei.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 156 din 19.11.2015
privind aprobarea modificării anexei nr. 6/2 şi participării elevei Stamenovski Radica şi a profesorului Pop
Cornel ai Clubului de Canto „Bella Musica” al Centrului Cultural Câmpia Turzii la Festivalul Internaţional de
muzică pop ,,Riga Symphony” care se va desfăşura în perioada 03 – 07 decembrie 2015 la Riga, Letonia
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18.Întrebări, interpelări, diverse.
Dl. Pătruțiu Mihail Iuliu - aș veni în fața dvs. cu o propunere.Am primit Programul manifestărilor de Ziua
Națională a României și aș propune să renunțăm la focul de artificii, din respect pentru cei pentru care am ținut moment
de reculegere la începutul ședinței .
Dl. Gal Samoilă - s-a votat o sumă de bani pentru capelă, nu se pot folosi acești bani pentru construirea unui
trotuar, dacă banii aceștia nu se investesc se pierd, mai bine s-ar face un trotuar așa cum s-a discutat aici, am discutat în
acest sens și cu preoții și ei sunt de acord cu acest demers.Să nu se piardă acești bani, nu se trage nici curent nu se
introduce nici apa, propun să se facă drumul și trotuarul.
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - domnul Pătruțiu a ridicat o problemă pe care o aveam și am
notat pentru a fi discutată și având în vedere tragedia petrecută la Clubul “Colectiv” și luând în considerare faptul că
orașele mari au renunțat din respect și compasiune față de victimele din Clubul “Colectiv” v-aș ruga domnule Primar să
veniți în întâmpinarea solicitărilor noastre și să renunțați la focul de artificii pe data de 1 Decembrie, oricum vom avea
un foc de artificii pe data de 31 Decembrie, de Revelion, cred că ar fi bine dacă ați face această concesie.Aveți pe masă
fiecare dintre dvs. o invitație și profit de această ocazie să vă invit pe toți personal, la un eveniment pe care Asociația
pentru liberalism să participați la un eveniment dedicat de asemenea victimelor de la Clubul Colectiv, eveniment ce va
avea loc pe data de 5 decembrie 2015 în Sala mare a Palatului Cultural Ionel Floașiu, aveți fiecare invitație, vă așteptăm
cu drag acolo și sper să contribuiți prin donațiile dvs. pentru ajutorarea unei familii care a fost afectată de această
tragedie.În ceea ce privește Capela există în discuție două probleme, respectiv cei 50 mii lei aprobați la rectificarea
bugetară, timpul este favorabil pentru a se putea lucra deci s-ar putea demara cel puțin partea de proiectare, pentru că
acei bani sunt acolo și ar fi păcat să se piardă. A doua problemă care se ridică este acel proiect ce există încă din
2011-2012, sper să faceți cumva greșeala, doamna director executiv, să casați acel proiect care este un proiect care
corespunde din punct de vedere tehnico economic, este aprobat în cadrul Consiliului Local și sper ca în anul viitor să
cuprindeți și banii necesari pentru demararea acestei capele.Vă rog domnule primar ca cei 50 mii lei să fie folosiți
pentru demararea lucrărilor, cel puțin pentru faza de proiectare a instalațiilor de apă și iluminat
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - dl. Luca care este situația?
Dl. Luca Simion - în ceea ce privește proiectarea, având în vedere faptul că s-a făcut în urmă cu mai mulți ani
trebuie să fie reautorizate
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - v-am spus să dați drumul la proiectare și reautorizare
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - în ce privește utilitățile puteți demara procedurile?
Dl. Luca Simion - se pot demara procedurile și pentru utilități
D-na Lazăr Mariana - Capela va face obiectul unei licitații ce se va organiza pe SEAP , dacă în proiect nu se
prevede realizarea de către constructor și a utilităților, atunci se va rezolva separat, dar ca obiectiv se va scoate pe
SEAP la pachet. În ceea ce privește redistribuirea sumei pentru trotuar, dacă nu este cuprinsă în proiectare și nu face
parte din obiectivul respectiv, în acest moment nu se poate face redistribuirea pentru că acest lucru era posibil numai
până în luna octombrie.Ca și documentație aprobată se va scoate la licitație pe SEAP la pachet, nu se poate diviza
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - deci ce se poate face acum este să aducem proiectul la prevederile legislației
actuale, respectiv actualizarea proiectului,
Dl. președinte de ședință Lojigan Dorin Nicolae - din cunoștințele mele utilitățile apă și energie electrică
trebuiesc aduse până la poarta cimitirului de către noi, nu are nici o legătură cu licitația de pe SEAP.
D-na Lazăr Mariana - în funcție de ceea ce prevede proiectul
Dl. Viceprimar Gal Avram - vom face toate demersurile, avem 50 mii lei, de bani aceștia vom face proiectare, o
să ducem canalizare.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - faceți o greșeală, aici s-a aprobat un obiectiv de investiții și au fost destinate
fonduri pentru acestă investiție, la acest moment nu se poate modifica, din ceea ce am înțeles că a spus d-na director,
banii vor rămâne pe acest obiectiv, se poate face orice este prins în proiect. Am dat dispoziție să se actualizeze proiectul
și dacă este un proiect acest trebuie să treacă prin SEAP, nu putem fragmenta lucrarea.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu - va propun ca înainte să ne dăm fiecare cu părerea, mai mult sau mau puțin la obiect,
haideți să-i lăsăm pe cei care au această sarcină din executiv să-și facă treaba, pentru că știu să și-o facă foarte bine,
dacă vor fi probleme atunci vom interveni, dar cred că nu vor fi.
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Dl. Crișan Mircea - solicită executivului să analizeze mai atent situația din tarlaua T2 9 (Pomiște), răspunsurile
primite nu sunt suficiente, atrage atenția că va formula un memoriu la Apele Mureș pentru rezolvarea problemei celor
80 de parcele nevândute și care sunt neutilizabile și care trebuie aduse la folosinșa inițială.
Dl. Bașca - propune ca pe Aleile Constructorilor și Vânătorilor să fie reglementate sensuri unice, având în vedere
traficul intens de mașini și lățimea aleilor, fiind afectate trotuarele și implicit circulația pietonală.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Dorin Nicolae LOJIGAN

SECRETAR,
Nicolae ȘTEFAN
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