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PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data
de 22.08.2013.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 683 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 14.08.2013.
La şedinţă participă un număr de 19 consilieri.
Preşedinte de şedinţă este domnul consilier Gal Samoilă.
Preşedintele de şedinţă supune aprobării consiliului local, procesul verbal al şedinţelor
extraordinare din 12 şi 18 iulie 2013 şi procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 iulie 2013.
Fără obiecţiuni, cu unanimitate de voturi, procesele verbale sunt aprobate.
Supusă votului consiliului local, cu unanimitate de voturi, este aprobată următoarea
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării unor taxe locale conform unor modificări
legislative recente.
2. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului local de urbanism cu interzicerea
construcţiilor de locuinţe urbane cu turnuri, turnuleţe, pagode şi alte forme de construcţii care modifică
aspectul zonei în Municipiul Câmpia Turzii, precum şi interzicerea folosirii ornamentelor metalice la
acoperiş şi pe faţade.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire FABRICĂ DE
SUBANSAMBLURI AUTO, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI” în Municipiul Câmpia Turzii, str.
Laminoriştilor, nr. 163, Zona Industrială REIF, jud. Cluj şi a Regulamentului de Urbanism aferent.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de beneficii excepţionale şi aprobarea
formularului de cerere pentru acordarea acestor beneficii.
5. Raport privind monitorizarea activităţii Asistenţilor personali desfăşurată în semestrul I 2013.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata
oligaţiilor bugetare, conform art. 125 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, privind codul de Procedură Fiscală.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui spaţiu cu destinaţia de
cabinet medical de kinetoterapie din imobilul situat pe str. A. Iancu, nr. 33.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în suprafaţă
de 48 mp situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Traian, f.n. .
9. Proiect de hotărâre privind alocarea, din bugetul local, a sumei de 3000 lei lunar, Asociaţiei
pentru Protecţia Consumatorului şi Monitorizarea Calităţii Produselor din Municipiul Câmpia Turzii.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri
destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii , pentru anul 2013.
11. Diverse
Se trece la dezbaterea punctelor de pe ordinii de zii.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării unor taxe locale conform unor
modificări legislative recente.
Comisia 1 domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil
Comisia 2 domnul Pătruţiu Mihail – aviz favorabil
1

Comisia 3 doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 domnul Spătariu Adrian - aviz favorabil
Comisia 5 domnul Bene Andrei – aviz favorabil
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 103 din data de 22.08.2013.
2. Proiect de hotărâre privind completarea regulamentului local de urbanism cu
interzicerea construcţiilor de locuinţe urbane cu turnuri, turnuleţe, pagode şi alte forme de
construcţii care modifică aspectul zonei în Municipiul Câmpia Turzii, precum şi interzicerea
folosirii ornamentelor metalice la acoperiş şi pe faţade.
Comisiile 1 domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil cu unele amendamente
Comisia 2 domnul Pătruţiu Mihail – aviz favorabil
Comisia 3 doamna Uiorean Monica – aviz favorabil
Comisia 4 domnul Spătariu Adrian – aviz favorabil cu unele amendamente
Comisia 5 domnul Bene Andrei - aviz favorabil cu unele amendamente.
Domnul Spătariu Adrian – am avut discuţii în şedinţa de comisie. Eu am cerut să se solicite
avizul comisiei de specialitate formată din arhitecţi. Problema cu acest proiect de hotărâre a fost să nu
se creeze un abuz cu privire la interzicerea unor construcţii. Sunt de acord cu punctul de vedere al
comisiei de specialitate şi aş dori să se completeze proiectul de hotărâre cu sintagma „ acoperiş agresiv
din punct de vedere arhitectural şi ca înălţime” şi deasemenea pentru tipurile de clădiri cu turnuri,
turnuleţe şi pagode să se obţină avizul comisiei de specialitate înainte de eliberarea autorizaţiei de
construire.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – dacă interzicem acest tip de construcţii de ce să se mai
ceară avizul comisiei de specialitate?
Domnul Spătariu Adrian – există nişte chestiuni interpretabile ca de exemplu aspectul agresiv
al acoperişului. Cine interpretează acest aspect?
Domnul secretar Mircea Gligan – vă rog să aveţi în vedere că acestă comisie nu este
remunerată de către primărie pentru a ai se solicita avizul la fiecare autorizaţie.
Domnul Bretoiu Horaţiu – se interzic construcţiile cu turnuri, turnuleţe şi pagode şi ornamente
excesive din tablă. Cine stabileşte caracterul acesta excesiv?
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – punctul de vedere al comisiei de specialitate vine în
sprijinul proiectului de hotărâre şi nu înţeleg să amendez acest proiect de hotărâre atâta timp cât prin
proiectul de hotărâre încercăm să interzicem construirea unor astfel de clădiri. Fiecare specialist din
comisia de specialitate prin punctul de vedere sprijină acest proiect de hotărâre.
Domnul Spătariu Adrian – sunt chestiuni diferite faţă de proiectul de hotărâre şi anume aspectul
agresiv al acoperişului şi cota de înălţime. În situaţia în care acest proiect de hotărâre va fi aprobat în
varianta propusă de executiv se interzice construirea de locuinţe cu acest aspect, dar s-ar putea solicita
autorizaţie de construire pentru spaţiu comercial cu acest aspect, iar apoi să se schimbe destinaţia în
locuinţe. Cred că acest proiect de hotărâre este deficitar. În opinia mea dacă amendăm acest proiect de
hotărâre ar fi mai complet.
Domnul Viceprimar Lojigan Dorin - propuneţi amendamentul pentru a fi supus votului
consiliului local.
Domnul Spătariu Adrian – propun să se amendeze proiectule de hotărâre în sensul de a
interzice construcţiile urbane de orice fel cu turnuri, turnuleţe, pagode şi alte forme de construcţii cu
aspect agresiv din punct de vedere arhitectural şi ca înălţime şi folosirea de ornamente excesive din
tablă care nu se încadrează în specificul zonei şi cota de înălţime să fie de 3 metri. Pentru acest tip de
construcţii să fie obşinut avizul comisiei de specialitate.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – înţelegeţi să amendaţi proiectul de hotărâre şi cu nivelul
de înălţime de maxim 3 m? Dacă interzicem aceste construcţii cum să mai punem alte condiţii?
Domnul Spătariu Adrian – acest amendament vine în completarea proiectului de hotărâre cu
interzicerea construirii de locuinţe cu o înălţime mai mare de 3m. Dacă se va aproba amendamentul va
fi permisă construirea de locuinţe cu turnuri, turnuleţe şi pagode dar care nu depăşesc cota de înălţime
de 3 m.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – dumneavoastră nu doriţi interzicerea acestu tip de
construcţii?
2

Domnul Spătariu Adrian - amendamentul propus de mine sună în felul următor interzicerea de
construcţii de orice fel cu turnuri turnuleţe şi pagode cu aspect agresiv din punct de vedere arhitectural
şi ca înălţime şi folosirea de ornamente din tablă cu caracter execesiv care nu se încadrează în
specificul zonei iar pentru locuinţe cota de nivel să fie de maxim 3m .
Domnul Haiduc Cristian – cred că problema este falsă şi nu ar trebui să adoptăm astăzi o
hotărâre. Părerea mea este că ar trebui modificat PUG-ul şi prin acesta să se prevadă obligativitatea
respectării specificului zonei de construire. De ce să mutăm problema executivului în consiliul local.
Există o lege a urbanismului care trebuie respectată.
Domnul Bretoiu Horaţiu – în referatul de specialitate care stă la baza proiectului de hotărâre se
fac următoarele precizări „ având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 525/1996, art. 32
privind aspectul exterior al construcţiilor
(1) Autorizarea executării construcţiilor este permisă numai dacă aspectul lor exterior nu contravine
funcţiunii acestora şi nu depreciază aspectul general al zonei.
(2) Autorizarea executării construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intră în
contradicţie cu aspectul general al zonei şi depreciază valorile general acceptate ale urbanismului şi
arhitecturii, este interzisă.”
Credeţi că este necesar să mai dăm o lege pentru a se repecta o altă lege?
Domnul Spătariu Adrian – domnul Haiduc a pus o problemă foarte interesantă dacă această
problemă este de competenţa consiliului local sau doar a executivului.
Domnul Pătruţiu Mihai – problema am ridicat-o şi în cadrul şedinţei de comisie. Nu cred că e
greşit să completăm regulamentul . Am propus să comletăm acest proiect şi cu prevederile referitoare
la împrejmuiri. În comisie mi s-a spus că sunt regelementări cuprinse în regulamentul de urbanism în
acest sens, dar din păcate au tot apărut astfel de construsţii şi de împrejmuiri. Nu văd nici un
impediment să votăm acest acest proiect de hotărâre ca o completare a la Regulamentul de Urbanism.
Domnul Primar Radu Hanga – ideea în sine a controlului modului în care se mobilează spaţiul
public este o datoria a noastră şi nu un moft. Am luat deja măsuri faţă de construcţiile deja existente şi
unde erau neconformităţi cu autorizaţia de construire am dispus demolarea şi demontarea ornamentelor
care nu erau în proiect. După părerea mea documentul are nişte scăderi tehnice, nu cred că putem noi
să emitem acte normative care să interzică. Actul normativ nu trebuie să interzică ci trebuie să îndrume.
Aş propune să se reglementeze circulaţia documentelor supuse autorizării şi nu printr-o hotărâre de
consiliu ci printr-o regelemtare internă. Să limităm dreptul de emitere al autorizaţiilor de construire
pentru cei din serviciul ATU. Pentru autorizaţiile de construire care se încadrează în specificul zonei să
se facă fără nici o problemă, iar pentru cele care nu repectă aceste condiţii să se formeze o comisie de
experţi pentru emiterea autorizaţiei.
Domnul Haiduc Cristian – trebuie să respectăm o lege şi cu regulamentul nu trebuie să dublăm
legea. Nu trebuie să interzicem cuiva să îşi facă o locuinţă şi trebuie să îi obligăm să se conformeze
unor reglementări generale.
Domnul Spătariu Adrian – rolul nostru nu este de a interzice ci de a găsi o cale oportună pentru
rezolvarea problemelor. Susţin acest proiect de hotărâre, dar în anumite limite şi cu părerea
specilaiştilor în domeniu. Pentru un anumit tip de construcţii cu turnuri, turnuleţe şi pagode să se
solicite avizul comisiei de specialitate sau a comisiei de amenajare a teritoriului.
Amendamentul propus de mine este - art. 1. Se aprobă completarea Regulamnetului de
urbanism cu interzicerea construcţiilor urbane cu turnuri, turnuleţe şi pagode cu acoperiş cu aspect
agresiv din punct de vedere arhitectural şi înălţime şi alte forme de costrucţii care modifică aspectul
zonei precum şi a ornamentelor excesive din tablă care nu se încadrează în specificul zonei.
Art. 2 . Pentru acest tip de construcţii să se solicite un aviz din partea comisiei de specialitate
înainte de eliberarea autorizaţiei de construire.
Domnul Primar Radu Hanga – după părerea mea problema este de tipul reglementărilor interne
şi anume pentru autorizaţiile de construire care se încadrează în specificul zonei să se elibereaze
autorizaţia de construire de către serviciul ATU, iar pentru construcţiile care prezintă unele
execentricităţi faţă de specificul zonei să se ceară un aviz al comisiei de specialitate.
Domnul preşedinte de şedinţă supune la vot amendamentul propus de domnul Spătariu Adrian
cu următorul conţinut „Se aprobă completarea Regulamnetului de urbanism cu interzicerea
construcţiilor urbane cu turnuri, turnuleţe şi pagode cu aspect agresiv din punct de vedere arhitectural
şi înălţime şi alte forme de costrucţii care modifică aspectul zonei precum şi interzicerea ornamentelor
excesive din tablă care nu se încadrează în specificul zonei.
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În urma votului amendamentul este respins el primind numai 3 voturi pentru ( Spătariu Adrian,
Giurgiu Ilie şi Sălăjan Alin)
Supus votului proiectul de hotărâre în forma propusă de executiv este votat cu 11 voturi pentru,
3 voturi împotrivă (Spătariu Adrian, Giurgiu Ilie şi Sălăjan Alin) şi 5 abţineri ( Filip Remus, Pantea
Cornelia, Bretoiu Horaţiu, Haiduc Cristian şi Ghemeş Sabin), fiind astfel adoptată HCL nr. 104 din
data de 22.08.2013.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Construire
FABRICĂ DE SUBANSAMBLURI AUTO, ÎMPREJMUIRE ŞI UTILITĂŢI” în Municipiul
Câmpia Turzii, str. Laminoriştilor, nr. 163, Zona Industrială REIF, jud. Cluj şi a
Regulamentului de Urbanism aferent.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 105 din data de 22.08.2013.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de beneficii excepţionale şi aprobarea
formularului de cerere pentru acordarea acestor beneficii.
Comisiile 1-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Doamna Monica Uiorean – la şedinţa de comisi nu s-a przentat nimeni din partea executivului
pentru a explica acest proiect de hotărâre astfe că solicităm lămuriri.
Domnul Gal Samoilă – Doman Prahoveanu vă rog să sa daţi lămuririle necesare.
Domana Floriana Prahoveanu acordă explicaţiile necesare în susţinerea proiectului.
Domnul Haiduc Cristian – este o iniţiativă bună însă vreau să atrag atenţia că acestă protecţie
socială ar trebui să o facă Guvernul. Având în vedere evenimetele în urma cărora au fost disponibilizaţi
angajaţii Mechel-lului, cred că situaţia trebuie analizată cu atenţie şi să primescă acest ajutor toţi cei
care îndeplinesc criteriile necesare, să nu ramânem fără fonduri destinate acestui scop.
Nu sunt alte intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 106 din data de 22.08.2013.
5. Raport privind monitorizarea activităţii Asistenţilor personali desfăşurată în
semestrul I 2013.
Comisiile 1-5 - am luat la cunoştinţă raportul prezentat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii de acordare a unor înlesniri la plata
oligaţiilor bugetare, conform art. 125 alin. 2 din O.G. nr. 92/2003, republicată cu modificările şi
completările ulterioare, privind codul de Procedură Fiscală.
Comisiile 1-5 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 107 din data de 22.08.2013.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării directe a unui spaţiu cu destinaţia
de cabinet medical de kinetoterapie din imobilul situat pe str. A. Iancu, nr. 33.
Comisiile 1-5 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 108 din data de 22.08.2013.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui teren în
suprafaţă de 48 mp situat în Municipiul Câmpia Turzii, str. Traian, f.n. .
Comisiile 1-5 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 109 din data de 22.08.2013.
9. Proiect de hotărâre privind alocarea, din bugetul local, a sumei de 3000 lei lunar,
Asociaţiei pentru Protecţia Consumatorului şi Monitorizarea Calităţii Produselor din
Municipiul Câmpia Turzii.
Comisiile 1-5 avizează favorabil proiectul de hotărâre.
Nu sunt intervenţii din partea consilierilor.
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Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL nr. 110 din data de 22.08.2013.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuinţelor pentru tineri
destinate închirierii în Municipiul Câmpia Turzii , pentru anul 2013.
Comisia 1 domnul Rece Gheorghe – aviz favorabil cu unele observaţii pe care le va face
domnul Sătariu Adrian.
Comisia 2 ,3,5 - aviz favorabil
Comisia 4 Domnul Spătariu Adrian – aviz favorabic cu unele oservaţii.
Domnul Spătariu Adrian - consider că domnii consilieri ar trebui să fie informaţi cu unele
aspecte apărute în comisia socială.
În comisia socială au fost dezbătute mai multe cereri ale cetăţenilor, printre care era o solicitare
din partea unei familii care are un membru cu handicap a solicita suplimentarea spaţiului cu o cameră.
Am solicitat serviciului juridic un punct de vedere juridic cu privire la aspectul cine are prioritate la
distribuire familia cu handicap sau următoarea familie aflată pe lisitele aprobate de consiliu local. S-au
prezentat comisie două puncte de vedere diferite
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – într-adevăr au existat două cerei în discuţia comisie. În
urma solicitării punctului de vedere juridic s-au primit două astfel de puncte unul al doamnei consilier
juridic Maria Deac care apreciază că prioritară este legea privind atribuirea locuinţelor de tip ANL, iar
celălalt punct de vedere aparţine şefului de serviciu domnului Nicoale Ştefan care apreciază că se
aplică legea privind persoanelor cu handicap.
Comisia al luat în considerare aceste puncte de vedere, un puct de vedere al auditorilor interni
şi o informare făcută de domnul Nicolae Ştefan , în legislatura trecută, prin care arăta că schimburile
de apartamente de tip ANL este interzisă şi drept consecinţă a respins cererea familiei care are în
componenţă un membru cu handicap.
Domnul Bretoiu Horaţiu – procesul verbal a fost semnat doar de 3 memebrii din 7 ceilalţi care
nu au semnat văd că sunt în sală şi aş dori să ne spună motivul pentru care nu au semnat acest proces
verbal.
Domnul Lojigan Dorin – eu îmi asum răspunsul comisiei
Domanul Spătariu Adrian – nu am fost przent la acea sedinţă a comisiei.
Doaman Mariana Lazăr - eram în concediu de odihnă la momentul desfăşurării şedinţei.
Doaman Floriana Prahoveanu - eram în concediu de odihnă la momentul desfăşurării şedinţei.
Domnul Spătariu Adrian – cred că ar trebui să dăm cuvântul domnului Ştefan pentru a-şi
susţine punctul de vedere exprimat.
Domnul Nicolae Ştefan – informarea de care domnul viceprimar face vorbire se referă strict la
un schimb de apartamente ori în situaţia de faţă nu este vorba de un schimb. Cu privire la punctul de
vedere exprimat vreau să spun doar că în drept există principiul potrivit căruia specialul derogă de la
comun astfel că apreciz că în acestă situaţie trebuie aplicată legea specială privind persoanele cu
handicap.
Domnul Spătariu Adrian – apartamentul care este supus distribuirii a fost eliberat după
aprobarea listei de către consiliul local.
Domnul Ghemeş Sabin - atribuirea apartamentelor de tip ANL este reglemetată de lege. Prin
hotărâre de consiliu s-a aprobat o listă cu cei care vor beneficia de aceste apartamente, listă întocmită
în baza unuor criterii de selecţie şi a unor punctaje prevăzute de lege. În lege se specifică cu claritate că
pesoanele cu handicap beneficiază de un punctaj în plus. Cred că nu ar trebui să confundăm locuinţele
de tip ANL cu cele sociale.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – Legea care reglementează atribuirea locuinţelor de tip
ANL mai prevede că cei care solicită o locuină de acest gen nu trebuie să mai aibă o locuinţă închiriată
de stat, ori familia cu handicap are o astfel de locuinţă.
Domnul Haiduc Cristian – apreciez că legea specială se aplică în momentul eliberării unui
apartament.
Domnul Spătariu Adrian – în momentul în care consiliul local a votat lista pentru atribuirea
apartamentelor ANL au existat un anumit număr de apartamente de acest tip, ulterior eliberându-se
acest apartament.
Nu mai sunt intervenţii din partea consilierilor.
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Supus votului proiectul de hotărâre este votat cu 11 voturi pentru şi 8 abţineri(Spătariu Adrian,
Giurgiu Ilie, Sălăjan Alin , Haiduc Cristian, Bretoiu Horaţiu, Pantea Cornelia, Ghemeş Sabin şi Filip
Remus) fiind astfel adoptată HCL nr. 111 din data de 22.08.2013.
11. Diverse.
Se dă cuvântul domnului Ilea Aurel . Aş dori să ştiu de ce nu s-a luat în considerare şi cererea
depusă de asociaţia pe care o reprerezint şi apreciz că prin referatul de specialitate al proiectului de
hotărâre de la punctul 9 se face discriminare între tineri şi vârsnici.
Domnul Administrator Public Pop Petre - au existat cereri din partea mai multor asociaţii care
au fost analizate de către compartimentul de specialitate. S-a propus acordarea finanţării pentru acestă
asociaţie având în vedere că aceştia au depus un proiect zonal care s-a apreciat că este benefic pentru
oraş. Asociaţia pe care o reprezentaţi beneficiază încă de sprijin logistic astfel că nu vă înţeleg
indignarea.
Domnul Başca ridică următoarele probleme:
- femeia de etnie romă care stă în gangul de la blocul turn ;
- lipsa trotuarului de la chioşcul pensionarilor de pe Aleea Vânătorilor;
- reglementarea problemei tirurilor care circulă pe străzile Aurel Vlaicu, Gh. Bariţiu şi
Republicii;
- acordarea unei porţii de sarmele la toţi cetăţenii din oraş cu ocazia Zilelor Municipiului.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan – în legătura cu femeia de etinie romă pe nume Harna
Viorica , ştim de problemele pe care le are şi încercăm să le rezolvăm, însă acestă persoană ne face
probleme în mod constant motiv pentru care am stabilit o întrunire cu reperezentanţii poliţiei, un
doctor psihiatru şi reperezentat al Serviciului de asistentă socială în vederea internării acestei persoane
într-un spital psihiatric.
Cu privire la problema de pe Aleea Vânătorilor va veni săptămâna viitoare cineva de la
serviciul tehnic pentru a analiza situaţia.
Referitor la traseul tirurilor, vreau să vă spun că se lucrează la un traseu de deviere a traficului
greu. De la poliţie am primit un aviz parţial cu privire la staţionarea autovehicoleleor pe strada Aurel
Vlaicu.
Domnul Sălăjan Alin – să nu se mai vină cu propuneri de acordare de mâncare gratis atâtat
timp cât unii muncesc de dimineaţa până seara pentru a se putea întreţien. Cine vrea mâncare gratis să
facă bine să mergă să muncească pentru că având în vedere situaţia financiară în care ne aflăm nu este
momentul să acordăm mâncare gratis.
Domnul Mircea Crişan – domnul Bene Andrei a acuzat Societatea Culturaă 775 de deturnare de
fonduri.
Domnul Bene Andrei – domnule Crişan aici se desfăşoară şedinţa consilului local şi nu vreau
să discut acestă problemă.
Domnul Mircea Crişan – Domnul Bene a acuzat Societatea Culturală 775 de deturnare de
fonduri de la primărie şi aş dori domnule preşedinte prin atribuţiile pe care le aveţi să demaraţi o
anchetă să se dovedească ce s-a întâmplat cu aceşti bani.
Voi face o propunere în scris pentru cei ca mine şi ca domnul Başca pentru că nu scrie nici în
Regulamentul Consiliului Local şi nici în lege că participanţii la şedinţele de consiliu pot vorbii doar la
diverse şi doar în legătură cu ordinea de zi.
Domnul Bene Andrei – voi rugă să se extragă de pe caseta cu şedinţa consiliului local discuţia
purtată în legătură cu societatea culturală pentru a vederea cum au decurs discuţiile. Dumneavoastră nu
aţi fost atent la modul de exprimare şi v-aţi acuzat singur.
Domnul Sâlăgean Alin – mi s-a adus la cunoştinţă de un grup de părinţi , care au copii la echipa
de fotbal antrenată de domnul Roşu, că nu au beneficiat de transport din partea primăriei la o deplasare
şi as dori să ştiu motivul.
Domnul Filip Remus – stiu de problemă însă grupele de juniori au fost implicate in mai multe
competiţii cu deplasări în 4 localităţi diferite in aceiaşi zi. Două grupe au beneficita de transport şi una
a rămas să se descurce cu transportul. În urma discuţiilor purtate cu părinţii acesţia au înţeles problema
şi au fost de acord să efectueze transportul cu mijloace proprii.
Nemaifiind intervenţii din partea consilierilor preşedintele de şedinţă declară închisă şedinţa de
consiliu local.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SECRETAR
Samoilă GAL
Mircea GLIGAN
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