ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII
Nr. _ad. 174_ din _20,02,2014__
Nesecret, ex. _1___

PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii
din data de 20.02.2014.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr.174 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 14.02.2014.
La şedinţă participă un număr de 17 consilieri, lipsă fiind doamna Pantea Cornelia şi
domnul Lojigan Dorin.
Preşedinte de şedinţă este domnul Tot Vasile.
Se supun la vot procesele verbale de la şedinţa extraordinară din data de 09.01.2014 şi
de la şedinţa ordinară din data de 23.01.2014 care sunt aprobate cu unanimitate de voturi
pentru fără nici o observație.
Domnul Tot Vasile – rog secretariatul să comunice dacă pentru şedinţa de astăzi au
fost cereri de înscriere la cuvânt în cadrul punctului diverse?
Domnul secretar Mircea Gligan – nu sunt astfel de cereri.
Domnul Tot Vasile – am înţeles că există modificări la ordinea de zi. Dau cuvântul
domnului primar pentru a ne aduce la cunoştinţă aceste modificări.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – având în vedere obseravţiile din cadrul comisiilor
de specialitate cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi „proict de hotărâre pentru însuşirea
bunurilor care alcătuiesc domeniul public şi domeniul privat al Municipiului Câmpia Turzii,
actualizat la data de 31.12.2013” am hotărât să refacem această documentaţie motiv pentru
care propun retragerea acestuia de pe ordinea de zi.
De asemenea propun suplimentarea ordinei de zi cu un nou proiect privind „aprobarea
transformării Regiei Autonome de Gospodărire Comnulă şi Locativă Câmpia Turzii în
societate comercială cu răspundere limitată”.
Supusă la vot, cu modificările propuse, se aprobă cu unanimitate de voturi următoarea:
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociaţia Centrul
de Ecarisaj Turda, pentru gestionarea câinilor fără stăpân de pe domeniul public al
Municipiului Câmpia Turzii, a planului de acţiune privind reducerea numărului de câini fără
stăpân şi a tarifelor percepute pentru activitatea de gestionare a acestora pentru anul 2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Municipiului Câmpia
Turzii la Mohacs-Ungaria, în perioada 28.02.2014-03.03.2014.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analizare a cererilor de
locuinţă şi repartizare a locuinţelor în Municipiul Câmpia Turzii, abrogare HCL nr. 85/2012.
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.
Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pentru anul 2014.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al S.C.
Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru anul 2014
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului şi Caietului de
sarcini privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru închirierea unor spaţii
situate în incinta Halei Agroalimentare ,,Piaţa Unirii” din Câmpia Turzii.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii ,,Construire Hală agroalimentară Piaţa Mureşului” din Municipiul Câmpia Turzii.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Reabilitare/Reparaţii Baza Sportivă Lut” din Municipiul Câmpia
Turzii.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Extindere sediu Taxe şi Impozite Locale” din Municipiul Câmpia
Turzii.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome de Gospodărire
Comnulă şi Locativă Câmpia Turzii în societate comercială cu răspundere limitată.
11. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi.
1.Prioect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare cu Asociaţia
Centrul de Ecarisaj Turda, pentru gestionarea cânilor fără stăpân de pe domeniul
public al Municipiului Câmpia Turzii, a planului de acţiune privind reducerea
numărului de câini fără stăpân şi a tarifelor percepute pentru activitatea de gestionare a
acestora pentru anul 2014.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruţiu Mihai – aviz favorabil
Comisia 3 - doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Spătariu Adrian – aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Domnul Sălăjean Alin – tarifele propuse spre aprobare mi se par cam mari, însă având
în vedere că aceştia sunt singurii operatori din zonă, suntem la mâna lor. Trebuie să avem
grijă ca animalele odată prinse de firma de ecarisaj să nu fie eliberate din nou.
Domnul primar Radu Ioan Hanga – tarifele au fost scăzute în urma negocierii cu
operatorul de ecarisaj, dar fiind singurul centu din zonă suntem nevoiţi să acceptăm preţurile
propuse.
Domnul Haiduc Cristian – în acest caz avem la dispoziţie doar două variante fie
înfiinţăm noi un centru de ecarisaj, fie apelăm la un centru deja existent. Înfiinţarea unui
centru presupune o cheltuială mare atât pentru înfiinţare cât şi pentru întreţinere, astfel că eu
cred că varianta propusa este cea mai avantajoasă.
Domnul Pătruţiu Mihai – ideea era să se întocmească un raport lunar din care să reiasă
numărul de câini duşi la centru şi faptul că nu se plăteşte de mai multe ori pentru acelaşi câine.
Domnul Tot Vasile – dubiile noastre sunt dacă există o persoană din cadrul primăriei
care să se ocupe de acestă situţie.
Domnul Sălăjean Alin – există vreo lege sau vreo hotărâre de consiliu care să permită
amendarea persoanelor care aduc câini din alte zone şi îi lasă pe teritoriul oraşului nostru?
Domnul secretar Mircea Gligan – nu există o asmenea prevedere legală.
Domnul primra Radu Ioan Hanga – nu putem verifica situaţia aceasta, câinii pot fi
lăsaţi şi în afara oraşului şi să vină singuri în oraş. Interesul nostru este să adunăm câinii de
pe străzile oraşului.
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Nu mai sunt intervenţii din partea consilierilor .
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 13 din data de 20.02.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii a Municipiului
Câmpia Turzii la Mohacs-Ungaria, în perioada 28.02.2014-03.03.2014.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 14 din data de 20.02.2014.
3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei sociale de analizare a
cererilor de locuinţă şi repartizare a locuinţelor în Municipiul Câmpia Turzii, abrogare
HCL nr. 85/2012.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 15 din data de 20.02.2014.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pentru anul 2014.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Spătariu Adrian – în titlul proiectului există o greşală de redactare
„ rectificare bugetului de venituri şi chletuieli” când de fapt este vorba de aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli. Rog secretariatul să înlăture această eroare.
Domnul Filip Remus – am o nelămurire. Aş dori să întreb în cantităţi, dacă se poate
spune, cât gunoi se strânge într-o lună?
Domnul Şandru Ioan , director SLCEAS– în lunile de iarnă se adună aproximativ 500
de tone iar în perioada de vară se ajunge şi la 700 de tone.
Domnul Filip Remul – am pus acestă întrebare deoarece din material reise că, costul
privind transportul şi depozitarea deşeurilor pe rampa de gunoi de la Cluj este undeva la 4000
de lei pe lună. Mi se pare un cost foarte mic. Este cumva o greşală de redactare?
Domnul Şandru Ioan , director SLCEAS –nu este o greşală. Acesta este costul având în
vedere că transportul deşeurilor la Cluj se face cu un camion aflat în proprietatea societăţii,
aceste cheltuieli sunt doar pentru combustibil.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 16 din data de 20.02.2014.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al
S.C. Domeniul Public Câmpia Turzii S.A. pentru anul 2014
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Spătariu Adrian – în titlul proiectului există o greşală de redactare
„ rectificare bugetului de venituri şi chletuieli” când de fapt este vorba de aprobarea bugetului
de venituri şi cheltuieli. Rog secretariatul să înlăture această eroare.
Domnul Varodi Ioan arată că se va abţine în momentul votului având în vedere că este
angajat la SC Domeniul Public SA.
Nu mai sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu 16 voturi pentru și 1 abținere
( Varodi Ioan) fiind astfel adoptată HCL 17 din data de 20.02.2014.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului şi Caietului
de sarcini privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei publice pentru închirierea unor
spaţii situate în incinta Halei Agroalimentare ,,Piaţa Unirii” din Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
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Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 18 din data de 20.02.2014.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Construire Hală agroalimentară Piaţa Mureşului” din
Municipiul Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 19 din data de 20.02.2014.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Reabilitare/Reparaţii Baza Sportivă Lut” din Municipiul
Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Varodi Ioan – aş dori să întreb dacă această investiţie este oportună în
condiţiile în care avem deja o bază sportivă.
Domnul Adminstrator Public – Pop Petre - la ora actuală nu avem o bază sportivă.
Facem demersuri de a aduce în patrimoniu baza sportivă de la Industria Sârmei.
Există o linie de finanţare la Consiliul Judeţean pentru reabilitări baze sportive şi
pentru a accesa această finanţare este necesar să aprobăm în consiliu indicatorii tehnicoeconomici.
Domnul Pătruţiu Mihai – în presă s-a lansat un zvon că vom pierde baza sportivă de la
Industria Sârmei.
Domnul Domnul Adminstrator Public – Pop Petre – este doar un zvon. Baza sportivă
de la Lut oricum este în patrimoniul nostru şi nu implică cheltuieli foarte mari în condiţiile în
care acolo s-au mai făcut mici lucrări.
Domnul Deac Francisc – există foarte multe ramuri sportive în oraşul nostru şi nu îşi
pot desfăşura activitatea doar pe terenul de la Industria Sârmei.
Domnul Alin Sălăjan – problemele cu stadionul de la Industria Sârmei nu avem
certitudinea că se vor rezolva curând astfel că cred că trebuie să investim pentru reabilitate
bazei sportive de la Lut.
Domnul Filip Remus- cred că ar trebui să fim pregmatici, de ce să nu mai facem o
bază sportivă dacă există posibilitatea să nu putem rezolva problema stadionului din oraş.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – la nivel de consiliu judeţean există o linie de
finanţare pentru reabilitarea bazelor sportive, dacă nu accesăm noi această finanţare o pot face
alţii. De ce să nu profităm de aceşti bani?
Domnul Petre Pop – Admistraor Public- după cum am mai spus sunt demersuri pentru
atragerea de fonduri în acest sens astfel că nu se vor cheltui din fondurile proprii.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 20 din data de 20.02.2014.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii ,,Extindere sediu Taxe şi Impozite Locale” din Municipiul
Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Pătruţiu Mihai – am înţeles că din motive financiare această clădire nu se va
putea face prin supraetajare. Problema este că vom rămâne fără spaţii verzi în centrul oraşului.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – şi eu am fost adeptul supraetajării dar aceasta nu
este şi părerea beneficiarului acestei lucrări. Eu cred că ar trebui să îi dăm cuvântul domanei
director executiv pentru a ne explica raţionamentul acestui proiect.
Doamna Mraian Lazăr- Director executiv- am luat în calcul mai multe variante printre
care şi cea de supraetajare, însă din motive finaciare şi tehnice am ajuns la concluzia că
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extinderea pe orizontală ar fi ce mai benfică atât din punct de vedere financiar cât şi din punct
de vedere al funcţionalităţii acestui spaţiu. Dacă s-ar face supraetajare spaţiul rezultat ar fi
mult mai mare decât necesarul pentru desfăşurarea activităţii serviciului de taxe şi impozite,
astfel că ar trebui intercalat un alt serviciu. Serviciul care ar putea fi intercalat ar fi cel de
Evidenţa Populaţiei însă şi acesta ar avea nevoaie de spaţii la parter.
La acest moment spaţiul destinat Serviciului de Taxe şi Impozite este impropriu şi
pentru al putea renova şi utiliza pentru această destinaţie varianta propusă mi se parea cea mai
oportună.
Domnul Pătruţiu Mihai – nu sunt împotriva modernizării acestui spaţiu însă nu mi se
pare normal să distrugem spaţiile verzi din oraş, care oricum sunt puţine.
Domnul Filip Remus – cred că ar trebui să ţinem seama de părerea domnului Pătruţiu,
nu cred că va arăta bine dacă acest spaţiu se va extinde până la trotuar.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – se poate reanaliza acest propiect şi îl putem relua
într-o şedinţă ulterioară.
Domnul Tot Vasile – suntem în faza de aprobare a indicatorilor tehnico- economici şi
nu cred că implică si faza finală a proiectului de reamenajare, aşa că nu văd de ce să îl reluăm
într-o altă şedinţă.
Domnul Bretoiu Horaţiu - nu cred că trebuie să retragem acest proiect de hotărâre de
pe ordinea de zi având în vedere că este vorba doar de indictaorii tehnico economici şi oricum
valoarea acestei clădiri se va regăsi în final în patrimoniul oraşului.
Domnul Haiduc Cristian – avem un Plan Urbanistic General care indică cum trebuie să
arate centrul oraşului şi ce regim de înălţime se impune în acea zonă. Eu cred că trebuie doar
să respectăm acest PUG.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – hadeţi să îi dăm cuvântul arhitectului şef să vedem
ce părere are.
Doamna Fetiţă Mariana – părerea mea este că fiind o zonă centrală s-ar impune să fie
o clădire cu regim de înălţime P+1 ţinând cont că este încadrată de un bloc cu regim P+4 şi o
construcţie P+1. După cum am văzut construcţia apreciez că structura acesteia se pretează la o
supraetajare.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – dacă aceşti indictaori, care i-am propus pentru
aprobare, nu sunt o frână pentru definitivarea tehnică a proiectului de reabilitare cred că ar
trebui aprobaţi urmând ca faza de proiectare a clădirii să o mai discutăm.
Nu mai sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 21 din data de 20.02.2014.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării Regiei Autonome de
Gospodărire Comnulă şi Locativă Câmpia Turzii în societate comercială cu răspundere
limitată.
Domnul Tot Vasile – deşi acest proiect de hotărâre nu a fost introdus pe ordinea de zi
a fost dicutat la comisiile de specialitate aşa că rog preşedinţii de comisie să indice dacă au
avizat acest proiect.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel
adoptată HCL 22 din data de 20.02.2014.
12. Diverse
Domnul Varodi Ioan – vreau să semnalez faptul că în zona cartierului de blocuri, în
perioada sfârşitului de săptămână, există multe maşini de mare tonaj şi autobuze parcate pe
carosabil obstrucţionând circulaţia. Cred că în colaborare cu Poliţia Rutieră am putea
decongestiona traficul în acea zonă.
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Domnul Pătruţiu Mihai – am primit o sesizare cu privire la bariera de jos de la lac care
restricţiona accesul autoturismelor în zona parcului a dispărut şi că duminică ar fi fost un un
concurs de maşini acolo, apreciez că acest lucru duce la deteriorarea parcului.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – eu am zis să fie luată jos având în vedere că era
făcut un drum pe lângă bariera respectivă, astfel că nu îşi mai avea rostul . Însă o să punem
din nou barieră şi vom monta şi stâlpişori pentru a nu mai permite acesul cu autoturisme în
parcul mare. Avem în analiză o problemă a locurilor de agrement. Problema noastră nu este
de a face investiţii în asemenea locuri ci de a le administra. O să venim cu propunerea de a
numi o persoană responsabilă cu administrarea parcului şi locurilor de agrement , deoarece
degeaba tot investim şi nu există cineva responsabil de administrarea acestora.
Domnul Alin Sălăjan – în ultimii ani viceprimarii şi primarii care au fost la conducerea
oraşului au promis că se va face un proiect pentru reabilitarea parcului, dacă nu se poate face
o investiţie majoră măcar să facem unle modificări de mică anvergură.
Domnul Haiduc Cristian – au mai fost proiecte de hotărâre cu privire la parcul mare
părerea mea este că ar trebui să îl menţinem aşa cum este dar să îl putem adminstra aşa cum
trebuie.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga – într-adevăr momentan problema este de
administrare a parcului, după ce vom rezolva această problemă vom încerca şi reabilitare
majoră.
Nemaifiind intervenţii din partea consilerilor preşedintele de şedinţă declară închisă
şedinţa Consiliului Local.

PREŞEDINTE DE ŞEDINTĂ ,
Vasile Simoin TOT

SECRETAR ,
Mircea GLIGAN

_______________________________
Primăria Municipiului Câmpia Turzii, Direcţia/Serviciul ____________
Operator de date cu caracter personal notificat cu nr._____/20__
Str. Laminoriştilor, nr. 2, Tel: (+40) 264 ________; fax (+40) 264 ____________
mail: primaria@campiaturzii.ro; www.campiaturzii.ro

6

