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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 21.01.2016.
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. 31 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
15.01.2016. 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 și SMS.
La şedinţă participă 18 consilieri în funcție.Participă la ședință dl.Andreș Mircea Adrian a cărui mandat de
consilier local va fi supus validării.
Participă la şedinţă domnul Radu Ioan Hanga - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Niculae.
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 dna.Uiorean Monica.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - în calitate de inițiator propun suplimentarea ordinii de zi cu două proiecte de
hotarâre și un material de informare:
1. Proiect de hotărâre privind participarea Unității Administrativ Teritoriale - Municipiul Câmpia Turzii ca
membru afiliat la Bursa Română de Mărfuri.
2.Proiect de hotărâre privind însușirea Contestației în anulare promovată împotriva Deciziei civile nr. 459/2015
din 10.12.2015 a Curții de Apel Cluj pronunțată în Dosar nr. 6512/117/2014*.
3.Prezentarea Deciziei nr.52/08.01.2016 și a Raportului nr.2635/7329/14.12.2015 a CAMEREI DE CONTURI
CLUJ, cu privire la SPITALUL MUNICIPAL “DR.CORNEL IGNA” CÂMPIA TURZII.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot suplimentarea ordinei de zi.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
Dl. Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - înainte de suplimentarea ordinei de zi vreau să întreb secretarul care este
cvorumul necesar
Dl. Secretar Ștefan Niculae - jumătate plus unu din cei prezenți.
Dl. Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - mă voi abține de a vota suplimentarea ordinei de zi, având în vedere că
este vorba de un proiect de hotărâre care mă implică personal.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot suplimentarea ordinei de zi.Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului suplimentarea ordinei de zi se respinge cu 9 voturi pentru, 8 abțineri (Filip Remus, Pantea
Cornelia, Bretoiu Vasile Horațiu, Varodi Ioan , Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu,
Sălăjean Alin Valentin) și 1 consilier nu participă la vot (dl. Lojigan Dorin Nicolae).
Dl. Tot Vasile Simion - avem la suplimentare acel proiect de hotărâre privind însușirea acelei contestații și avem
un proiect de hotărâre privind afilierea la Bursa Română de Mărfuri, părerea mea este să reluați propunea de
suplimentare punctual, pentru fiecare proiect, urmând să dispuneți în consecință.
Dl. Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - deja președintele de ședință, respectând regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului Local a supus la vot, nu mai poate să întoarcă votul acum.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost propusă inițial.Cine
este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 18 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
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1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local pentru mandatul 2012-2016.
2. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Câmpia Turzii, aferentă
trimestrului IV 2015 și necesarul de fonduri aferent lunii ianuarie 2016.
3. Prezentarea Deciziei nr.61/08.01.2016 și a Raportului de follow-up nr.2708/42025/21.12.2015 a CAMEREI DE
CONTURI CLUJ, cu privire la UAT MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII.
4. Prezentarea Deciziei nr.59/08.01.2016 și a Raportului de follow-up nr.2640/2977/14.12.2015 a CAMEREI DE
CONTURI CLUJ, cu privire la SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE
CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, şi a Regulamentului Local de Urbanism
aferent.
6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii persoanelor în vârstă-veterani de război cu ocazia împlinirii
a 70 de ani de la încheierea celui de al II lea Război Mondial şi a Zilei Veteranilor de război.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în
municipiul Câmpia Turzii, care încetează în anul 2016.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cu
destinaţia de locuinţe aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii, care încetează pe parcursul anului 2016.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în
CF nr. 53324 Câmpia Turzii, cu nr. cadastral 53324, în suprafaţă măsurată de 10166 mp.
10. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 141 din 22.10.2015.
11.Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. CORNEL IGNA” Câmpia Turzii.
12.Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.123/24.09.2019 privind desemnarea Comisiei de selecție a
membrilor Consiliului de Administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
13. Proiect de hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparţinând domeniului public al
Municipiului Câmpia Turzii în favoarea ANAF CLUJ, pentru garantarea obligațiilor fiscale ce urmează a fi suplimentar
eșalonate de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.
14. Diverse.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - dau cuvântul domnului Gal Avram care vrea să spună câteva
cuvinte.
Dl. Gal Avram Marius - înainte de a trece la ordinea de zi vreau să mulțumesc consilierilor locali pentru
colaborare, vreau să-l felicit și să-i doresc succes domnului Andreș în funcția de consilier local, dânsul este unul dintre
oamenii propuși pe lista mea de consilieri locali, sunt ferm convins că o să ne facă cinste în noua funcție pe care o să o
dețină și vă doresc tuturor succes.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - Procesul verbal al şedinţei din data de 17.12.2015 a fost pus, în
prealabil, la dispoziţia consilierilor locali și propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul acestuia, să ceară
menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa respectivă.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 17.12.2015, care este aprobat cu 18 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se trece la dezbaterea ordinii de zi.
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local pentru mandatul 2012-2016.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Ștefan Niculae - Secretar UAT - propun Comisiei de validare să se retragă pentru a întocmi Procesul verbal
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Andreș Mircea Adrian, declarat supleant la alegerile din
2012, pentru a-l înainta către Consiliu Local.
Se ia o scurtă pauză.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel - prezintă Procesul verbal privind validarea mandatului de consilier local al domnului
Andreș Mircea Adrian și propune Consiliului Local validarea mandatului acestuia.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot validarea în funcția de consilier local al domnului
Andreș Mircea Adrian.Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri?Cu uninimitate de voturi dl.Andreș Mircea Adrian este
validat în funcția de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii.
Dl.Andreș Mircea Adrian depune jurământul prevăzut de lege (art. 32 alin.(1) din Legea nr. 215/2001)
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 18 voturi pentru,
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Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 5 din 21.01.2016
privind validarea unui mandat de consilier local pentru mandatul 2012-2016.
2. Informare privind situația financiară a Spitalului Municipal “DR.CORNEL IGNA” Câmpia Turzii, aferentă
trimestrului IV 2015 și necesarul de fonduri aferent lunii ianuarie 2016.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – luat la cunoștință
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – luat la cunoștință
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– luat la cunoștință
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– luat la cunoștință
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– luat la cunoștință
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea materialului.Nu sunt intervenții.
3. Prezentarea Deciziei nr.61/08.01.2016 și a Raportului de follow-up nr.2708/42025/21.12.2015 a CAMEREI DE
CONTURI CLUJ, cu privire la UAT MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – luat la cunoștință
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – luat la cunoștință
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– luat la cunoștință
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– luat la cunoștință
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– luat la cunoștință
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea materialului.Nu sunt intervenții.
4. Prezentarea Deciziei nr.59/08.01.2016 și a Raportului de follow-up nr.2640/2977/14.12.2015 a CAMEREI DE
CONTURI CLUJ, cu privire la SC DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – luat la cunoștință
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – luat la cunoștință
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– luat la cunoștință
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– luat la cunoștință
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– luat la cunoștință
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - invită la discuţii pe marginea materialului.Nu sunt intervenții.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE
CASĂ P+E, str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, şi a Regulamentului Local de Urbanism
aferent.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz nefavorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.Pătruțiu Mihai Iuliu - inițiativa este lăudabilă, vreau să vă spun că în urma discuțiilor din comisia de
specialitate am hotărât să mergem la fața locului,unde am constatat faptul că situația din teren nu corespunde cu
prevederile din PUZ, suprafața din antecontractul de vânzare cumpărare este de 300 mp iar suprafața prevăzută în
documentația PUZ este de 1881 mp.Consider că trebuie intrat în legalitate cu suprafața de teren.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 8 voturi pentru și 11 abțineri (Filip Remus, Pantea Cornelia, Bretoiu Vasile Horațiu,
Varodi Ioan, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Sălăjean Alin Valentin, Bene Andrei,
Andreș Mircea Adrian și Lojigan Dorin Nicolae).Documentația PUZ se respinge.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 6 din 21.01.2016
privind respingerea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea CONSTRUIRE CASĂ P+E,
str. Luncii, nr. 20, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud. Cluj, şi a Regulamentului Local de Urbanism aferent
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6. Proiect de hotărâre privind acordarea unor premii persoanelor în vârstă-veterani de război cu ocazia împlinirii
a 70 de ani de la încheierea celui de al II lea Război Mondial şi a Zilei Veteranilor de război.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 7 din 21.01.2016
privind acordarea unor premii persoanelor în vârstă-veterani de război cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la
încheierea celui de al II lea Război Mondial şi a Zilei Veteranilor de război
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în
municipiul Câmpia Turzii, care încetează în anul 2016.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 8 din 21.01.2016
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere a locuinţelor ANL situate în municipiul Câmpia
Turzii, care încetează în anul 2016
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cu
destinaţia de locuinţe aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii, care încetează pe parcursul anului 2016.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 9 din 21.01.2016
privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe
aflate în proprietatea municipiului Câmpia Turzii, care încetează pe parcursul anului 2016
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în
CF nr. 53324 Câmpia Turzii, cu nr. cadastral 53324, în suprafaţă măsurată de 10166 mp.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
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Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 10 din 21.01.2016
privind aprobarea documentaţiei cadastrale privind dezmembrarea imobilului înscris în CF nr. 53324 Câmpia
Turzii, cu nr. cadastral 53324, în suprafaţă măsurată de 10166 mp
10. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 141 din 22.10.2015.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - microbuzul este în patrimoniul municipiului Câmpia Turzii, au fost
solicitări și din zona Sâncrai, copii să fie transportați la Școala “Pavel Dan ”.
Dl.Primar Radu Ioan Hanga - ori la școală, ori la Primărie, oricum noi dăm banii și pentru plata șoferului și
pentru carburant.Punem un șofer din cei pe care îi avem și poate deservi orice școală din oraș, ca urmare a solicitărilor
acestora, în timp rezonabil.Ne-am gândit pentru a deservi toate școlile din oraș, asta nu însemnă că trebuie programare
în fiecare zi.Microbuzul va fi deservit de un șofer din Primărie.Aceasta este formula propusă de noi, dacă aveți o altă
propunere nu este nici o problemă, noi nu ne ambiționăm să gospodărim microbuzul, este numai o propunere.
Dl. Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - eu vreau doar să procedăm corect și legal pentru că din câte știu eu acest
microbuz are o destinație specială, respectiv de transport elevi înspre și de la școală.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - cine a oprit școala să nu-l folosească de la momentul când a fost transmis în
administrare prin hotărâre a Consiliului Local?
Dna. Ghinea Corina - Șef Serviciul E.G.P. - școala a spus că nu ei trebuie să obțină licență de transport.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - cine trebuie să obțină licența de transport?
Dna. Ghinea Corina - o să obțină licența de transport Primăria.
Dl. Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - doamna Ghinea, când v-am întrebat ce știți despre situația juridică a
microbuzului mi-ați spus că nu aveți nici o legătură cu acest microbuz, acum obțineți licența de transport, foarte bine,
vă felicit.
Dna. Ghinea Corina - eu nu am spus că se va obține licența de transport de Serviciul EGP ci se va obține de către
Primărie.
Dl. Petre Pop - Administrator public - aș vrea să facem câteva lămuri pentru că noi ne-am ocupat de aducerea
acestui microbuz școlar și vreau să vă spun că a fost o bătălie puternică pentru obținerea acestui microbuz, la nivel de
inspectorat, pentru că există o cerere mare în acest sens.Nu vă ascundem faptul că prima care a solicitat microbuzul a
fost Școala “Mihai Viteazu” pentru că avea nevoie și pentru că Școala ”Avram Iancu” deținea deja un astfel de
autovehicol cu care transporta elevii.Cei de la Școala “Mihai Viteazu” au venit către noi cu solicitări, au început
demersurile, doamna director a început demersurile pentru înmatriculare pe școală, între timp au fost solicitări și din
partea celorlalte școli și cu privire la folosirea pentru alte activități altele decât transportul elevilor la și de la
școală.Există o modificare legislativă potrivit căreia cu acordul autorității și în favoarea elevilor se poate face
transportul acestora și la alte activități organizate în cadru școlar.Pentru a înmatricula pe școală avea nevoie de șofer, cu
aprobarea inspectoratului un post șofer se putea ocupa.Dar avea nevoie de un controlor de trafic licențiat, avea nevoie
de coordonator, avea nevoie de licență de transport, toate aceste chestiuni nu au putut să ducă la înmatricularea acestui
microbuz și atunci am vrut să găsim o soluție pentru a putea funcționa, noi ca administrație avem un controlor de trafic
și toate condițiile, să înmatriculăm pe noi și printr-un regulament aprobat de Consiliul Local să poată fi folosit de toată
lumea.Legislația este ambiguă, sunt mai multe autorități în această situație pentru că nu a fost o chestiune specifică.
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Dl.Bretoiu Vasile Horațiu - ce se spune de dna. Ghinea în expunerea de motive și respectiv de dl.Primar la art.2
din proiectul de hotărâre este foarte corect și aici se spune totul.
Dl.Bene Andrei - la Școala “Mihai Viteazu” au prelungit contractul cu “Alis” pentru a transporta copii de la
“ICAR“, tot la aceeași școală învăță și copii de la “Lut”, ceilalți copii sunt transportați de mașina de la Școala “Avram
Iancu”.Programul mașinii este foarte încărcat și copii de la “Lut” ajung cu întârziere la școală, iar în fiecare zi un cadru
didactic stă gratuit, o oră, după 5 copii, până vine mașina să-i ducă acasă.Prioritar este ca microbuzul să deservească
Școala “Mihai Viteazu” după ce se stabilește programul pentru această școală să se deservească și celelalte școli.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 11 din 21.01.2016
privind revocarea HCL nr. 141 din 22.10.2015
11.Proiect de hotărâre privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în
calitatea de membru în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. CORNEL IGNA” Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - vă rog să faceți propuneri pentru persoană.
Dl. Sălăjean Alin Valentin - propun pe dl. Andreș Mircea.
Dl. Csutak Ludovic - propun pe dl. Gal Samoilă.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - secretariatul să pregătească buletinele de vot.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret: Andreș Mircea - 10 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă, Gal Samoilă - 7 voturi pentru şi 10 voturi
împotrivă.Consilierii Andreș Mircea și Gal Samoilă nu au participat la vot.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 12 din 08.01.2016
privind numirea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii în calitatea de membru în
Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal “Dr. CORNEL IGNA” Câmpia Turzii
12. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.123/24.09.2019 privind desemnarea Comisiei de selecție a
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 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil, cu discuții în comisie
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl. Tot Vasile Simion - aș solicita respectous să ne gândim la prima hotărâre a Consiliului Local, care a fost
invalidată de Prefect, pe considerentul că acea comisie nu a respectat prevederile exprese ale OUG nr.109, fapt pentru
care vă propun astăzi un amendament - Se aprobă selectarea unei persoane fizice sau juridice, expert în selecție și
recrutare resurse umane, contractată de către autoritatea tutelară pe cheltuiala noastră. Îmi fundamentez acest
amendament pe prevederile art.29 alin.(4) din O.U.G. nr.109.În situația în care veți fi de acord cu acest amendament
vom putea avea o persoană fizică sau juridică specializată în recrutare resurse umane care să facă o corectă selecție a
dosarelor depuse pentru membrii în Consiliul de Administrație, respectiva propunere urmează să fie făcută Consiliului
Local care va decide care din persoane vor fi desemnate în Consiliul de Administrație.Dacă vom proceda în acest fel
vom evita orice alte discuții care ar putea surveni pe acestă temă.
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Dl. Viceprimar Lojigan Dorin Nicolae - dacă bine îmi amintesc acest proiect de hotărâre a mai fost supus
discuției Consiliului Local acum o lună sau două, nu înțeleg care este logica pentru care se introduce din nou acest
proiect de hotărâre pe ordinea de zi. Din moment ce Prefectul a luat la cunoștință de respingerea plângerii prealabile
formulate, sper că, apolitic fiind, își cunoaște atribuțiile, avea obligația de a ataca hotărârea în contencios. Oare
domnului Prefect îi este teamă să atace această hotărâre a Consiliului Local în contencios, mă întreb retoric.Eu zic să
lăsăm Prefectul apolitic Vușcan să-și facă datoria, să atace în contencios acestă hotărâre a Consiliului Local și după
accea dacă instața se va pronunța în sensul că noi am procedat greșit, ne vom supune oricărei hotărâri a instanței de
judecată.Având în vedere faptul că noi ne-am prounțat o dată asupra acestui proiect de hotărâre în sensul respingerii lui,
vreau să vă spun că astăzi vom vota în același mod.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot amandamentul d-lui Tot Vasile Simion.Cine este
pentru? Împotrivă?Abțineri?
În urma votului rezultă : 9 voturi pentru și 10 abțineri (Filip Remus, Pantea Cornelia, Bretoiu Vasile Horațiu,
Varodi Ioan, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Sălăjean Alin Valentin, Andreș Mircea
Adrian și Lojigan Dorin Nicolae).Amendamentul nu se aprobă.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - propuneți vă rog persoane.
Dl.Secretar Ștefan Niculae - se vor nominaliza persoanele propuse ca membrii ai comisiei, după aceea se va
supune aprobării întregul proiect de hotărâre.
Dl. Tot Vasile Simion - propun pe dna Uiorean Monica pentru că are calitatea și pregătirea de expert resurse
umane.
Dl. Giurgiu Ilie - propun pe dna Marinca Mădălina.
Dl.Filip Remus - propun pe dl Puiu Tot pentru că dânșii ne-au adus în situația asta
Dl.Rece Gherghe Iulian - propun pe dna Scrobotă Simona, inspector resurse umane.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - secretariatul să pregătească buletinele de vot, mă voi abține de la
vot.
Dl. Primar Radu Ioan Hanga - aici în Consiliul Local s-a aprobat ca atât Compania de salubritate cât și
Domeniul Public să realizeze un plan de reorganizare și redresare financiară, tot aici s-a aprobat ca societățile să
prezinte un raport lunar privind activitatea de acolo, Domeniul Public nu a prezentat materialele, starea de la Domeniul
Public poate deveni periculoasă.
Dl.Secretar Ștefan Niculae - au fost propuse 4 persoane pentru funcția de membru în comisia de selecție, fie
propuneți o altă persoană, fie nominalizați o persoană din cele 4 pentru secretariat.
Dl.Gal Samoilă - propun pe domnul Tot Vasile Simion pentru funcția de secretar al comisiei de selecție.
Dl.Tot Vasile Simion - mă voi abține de la vot.
Se ia o scurtă pauză pentru desfăşurarea procedurii de vot secret la urna specială existentă în acest scop și
întocmirea procesului verbal de numărare a voturilor.
Dl. Ghemeș Sabin Marcel prezintă procesul verbal al comisiei de validare în care este consemnat rezultatul
votului secret:Uiorean Monica - 17 voturi pentru, Marinca Mădălina - 16 voturi pentru şi 1 voturi împotrivă,Scrobotă
Simona - 16 voturi pentru şi 1 voturi împotrivă,Tot Vasile Simion - 16 voturi pentru şi 1 voturi împotrivă.Consilierii
Uiorean Monica și Tot Vasile Simion nu participă la vot.
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - 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,
Varodi Ioan, Ghemeș Sabin Marcel, Haiduc Ioan Cristian, Pătruțiu Mihail Iuliu, Sălăjean Alin Valentin, Andreș Mircea
Adrian și Lojigan Dorin Nicolae).Proiectul de hotărâre este respins.
13.Proiect de hotărâre privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparţinând domeniului public al
Municipiului Câmpia Turzii în favoarea ANAF CLUJ, pentru garantarea obligațiilor fiscale ce urmează a fi suplimentar
eșalonate de S.C. COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.
Comisia 1 – domnul Rece Gheorghe Iulian – aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu – aviz favorabil
Comisia 3 – domnul Gal Samoilă
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Popescu Florin
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Bene Andrei
– aviz favorabil
Dna. preşedinte de şedinţă Uiorean Monica - supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
Împotrivă?Abțineri?
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În urma votului rezultă : 19 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 13 din 21.01.2016
privind constituirea ipotecii asupra unui bun imobil aparţinând domeniului public al Municipiului Câmpia Turzii în
favoarea ANAF CLUJ, pentru garantarea obligațiilor fiscale ce urmează a fi suplimentar eșalonate de S.C.
COMPANIA DE SALUBRITATE CÂMPIA TURZII S.A.
14. Diverse.
Dl. Secretar Ștefan Niculae - pentru că tot suntem la capitolul diverse, aș vrea să dau citire unor prevederi din
Legea nr.215 care vă privesc în mod direct, în calitate de consilieri locali, este vorba de art.51 alin.(3) și alin.(4) din
lege( cu privire la întîlniri cu cetățenii, audiențe și raport anual de activitate), deci vă rog să depuneți la secretariat
rapoartele de activitate pentru anul 2015.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Monica UIOREAN

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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