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PROCES- VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data de 25.08.2016.
Lucrările şedinţei extraordinare 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.581 emisă de Primarul Municipiului Câmpia Turzii în data de
18.08.2016. 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 16 consilieri în funcție (Nu sunt prezenți consilierii locali Uiorean Monica și Vitus
Ioan).Participă la ședință dl.Soporan Vasile a cărui mandat de consilier local urmează să fie validat.
Participă la şedinţă domnul Lojigan Dorin Nicolae - Primarul Municipiului Câmpia Turzii.
Este prezent la ședință secretarul UAT, domnul Ștefan Niculae.
În calitate de invitați participă la ședință dl.Pop Petre și dl.Drăghici Dumitru.
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.Ghemeș Sabin Marcel.
Dl.Secretar Ștefan Niculae aduce la cunoștință prezența consilierilor și precizează că ședința este statutară.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Local din
06.07.2016 și 20.07.2016, 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 şedinţele respective.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 06.07.2016, care este aprobat cu 16 voturi pentru, fără nici o
observaţie.
Se supune la vot procesul verbal al şedinţei din 20.07.2016, care este aprobat cu 16 voturi pentru, cu observația
d-lui Antal Iosif Adrian(la pagina 10 înlocuirea sintagmei SC Compania de Salubritate Câmpia Turzii cu SC Domeniul
Public Câmpia Turzii SA).
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – dacă sunt discuții pe marginea ordinii de zi?Se propune
suplimentarea ordinii de zi cu patru proiecte de hotarâre.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia
Turzii pe anul 2016 şi modificarea listei de investiţii aferentă.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ’’Programului anual de întreținere, modernizare și investiții,
conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea
străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi,
montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016’’.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii "LUCRĂRI DE AMENAJĂRI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII ”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REPOZIȚIONARE
PARCELE FAȚĂ DE AMPLASAMENTUL APROBAT prin HCL nr.31/2015 privind PUZ Cartier Șarât Câmpia
Turzii, str.Nicolae TITULESCU, nr. f.n, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud.Cluj.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – supun la vot suplimentarea ordinei de zi. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri? În urma votului rezultă : 16 voturi pentru.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - Supun la vot ordinea de zi astfel cum a fost completată.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
Supusă votului, este aprobată cu 16 voturi pentru următoarea:
ORDINE DE ZI:
1.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.
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2.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a doamnei POP DANIELA și a domnului RAD DAN şi
desemnarea unor noi membri.
3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de cenzor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA
TURZII S.A. a doamnei Fazacas Mirela Niculina și desemnarea unui nou cenzor.
4.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la S.C.
Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a 4 membri, ca urmare a expirării mandatului, şi desemnarea unor noi
membri.
5.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație
la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii.
6.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arieș S.A., a doamnei Mariana LAZĂR, și desemnarea
unui nou reprezentant.
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii
precum și a Caietului de sarcini privind procedura de selecţie a rezidenţilor în vederea atribuirii dreptului de folosinţă
asupra unor parcele situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii.
8.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de Parohia Ortodoxă ,,Adormirea Maicii
Domnului” prin care se solicită revocarea parțială a H.C.L. nr. 68/1999 și a H.C.L. nr. 89/2003 adoptate de Consiliul
Local al Municipiului Câmpia Turzii.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 1313 din 18.02.2016, până
la data de 31.12.2016.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării spațiilor din incinta imobilului situat pe str. Aviatorilor, f.n., fosta
Centrală termică nr. 5, de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii.
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar
din patrimoniul Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii.
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia
Turzii pe anul 2016 şi modificarea listei de investiţii aferentă.
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii "LUCRĂRI DE AMENAJĂRI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII ”.
14.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ’’Programului anual de întreținere, modernizare și investiții,
conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea
străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi,
montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016’’.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REPOZIȚIONARE
PARCELE FAȚĂ DE AMPLASAMENTUL APROBAT prin HCL nr.31/2015 privind PUZ Cartier Șarât Câmpia
Turzii, str.Nicolae TITULESCU, nr. f.n, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud.Cluj.
16.Diverse - rapoartele privind deplasarea delegației municipiului la Kisber-Ungaria
Se trece la dezbaterea ordinii de zi
1.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - prezintă Raportul întocmit de către Comisia de validare care a
examinat documentele privind validarea mandatului de consilier local al domnului Soporan Vasile.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot validarea mandatului d-lui Soporan
Vasile.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă: 16 voturi pentru.
Dl.Soporan Vasile depune jurământul prevăzut de art. 32 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 142 din 25.08.2016
privind validarea unui mandat de consilier local, pentru mandatul 2016-2020
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – domnule Vasile Soporan, în numele Primăriei și a Consiliului Local vă urez
succes în noua activitate pe care astăzi o începeți, vreau să vă asigur, așa cum am asigurat și pe ceilalți colegi
consilieri, că veți avea tot sprijinul pe care Primăria vi-l poate oferi, ușa mea este deschisă ori de câte ori aveți nevoie,
vă rog să aplelați cu toată încrederea.Succes în activitate.Felicitări.
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2.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la
S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a doamnei POP DANIELA și a domnului RAD DAN şi
desemnarea unor noi membri.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – propuneri vă rog.
Dl.Antal Iosif Adrian – am două propuneri, pe dl. Rad Dan ce a mai făcut parte din Consiliu de administrație și pe
dl. Socaciu Gheorghe.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – Alte propuneri?Nu sunt.
Se ia o scurtă pauză pentru exprimarea votului secret, în cabina de vot special amenajată, pe baza buletinelor de vot.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – prezintă procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la
votul secret exprimat, fiind consemnate următoarele rezultate: Socaciu Gheorghe – 13 voturi pentru și 4 voturi
împotrivă, Rad Dan - 15 voturi pentru și 2 voturi împotrivă
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 143 din 25.08.2016
privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la S.C. DOMENIUL PUBLIC
CÂMPIA TURZII S.A. a doamnei POP DANIELA și a domnului RAD DAN şi desemnarea unor noi membri
3.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării calității de cenzor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA
TURZII S.A. a doamnei Fazacas Mirela Niculina și desemnarea unui nou cenzor.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – propuneri vă rog.
Dl.Varodi Ioan – propun pe dna. Rus Mariana, economist de profesie.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – Alte propuneri?Nu sunt.
Se ia o scurtă pauză pentru exprimarea votului secret, în cabina de vot special amenajată, pe baza buletinelor de vot.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – prezintă procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la
votul secret exprimat, fiind consemnate următoarele rezultate: Rus Mariana - 15 voturi pentru și 2 voturi împotrivă
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 144 din 25.08.2016
privind constatarea încetării calității de cenzor la S.C. DOMENIUL PUBLIC CÂMPIA TURZII S.A. a doamnei
Fazacas Mirela Niculina și desemnarea unui nou cenzor
4.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la
S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. a 4 membri, ca urmare a expirării mandatului, şi desemnarea unor
noi membri.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dna.Cîmpean Mariana – anunț președintele de ședință că mă abțin de la dezbaterea și votul proiectului de hotărâre.
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Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – propuneri vă rog.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – grupul PSD o propune pe dna. Huțuțui Nicoleta, de profesie jurist.
Dl.Tot Vasile Simion – propun pe dna. Pop Daniela
Dl.Viceprimar Szabo Robert Istvan – propunerea mea este dl.Kiss Iuliu.
Dl.Pătruțiu Mihail Iuliu – propun pe dl. Giurgiu Ilie.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – Alte propuneri?Nu sunt.
Se ia o scurtă pauză pentru exprimarea votului secret, în cabina de vot special amenajată, pe baza buletinelor de vot.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – prezintă procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la
votul secret exprimat, fiind consemnate următoarele rezultate: Huțuțui Nicoleta - 16 voturi pentru, Pop Daniela - 15
voturi pentru și 1 voturi împotrivă, Kiss Iuliu - 15 voturi pentru și 1 voturi împotrivă, Giurgiu Ilie - 13 voturi pentru și
3 voturi împotrivă,.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 16 voturi pentru (Dna Cîmpean Mariana nu participă la vot).
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 145 din 25.08.2016
privind constatarea încetării mandatului de membru în Consiliul de Administrație la S.C. Compania de
Salubritate Câmpia Turzii S.A. a 4 membri, ca urmare a expirării mandatului şi desemnarea unor noi membri
5.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație
la societățile având ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – propuneri vă rog
Dl.Viceprimar Szazo Robert Istvan – propunerile mele sunt dna.Marinca Mădălina, dna.Bartha Maria și
dna.Stănculescu Flavia, toate sunt angajate ale Primăriei Câmpia Turzii.Pentru secretariat propun pe dna.Sălăjeanu
Adriana.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – grupul PSD o propune pe dna. Uiorean Monica, specialist în resurse umane.
Se ia o scurtă pauză pentru exprimarea votului secret, în cabina de vot special amenajată, pe baza buletinelor de vot.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – prezintă procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la
votul secret exprimat, fiind consemnate următoarele rezultate: Bartha Maria - 13 voturi pentru și 4 voturi împotrivă,
Marinca Mădălina - 17 voturi pentru, Stănculescu Flavia - 17 voturi pentru, Uiorean Monica - 4 voturi pentru și
13 voturi împotrivă, secretariatul Sălăjeanu Adriana - 17 voturi pentru.
Dl. preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 146 din 25.08.2016
privind constituirea Comisiei de selecție prealabilă a membrilor în Consiliile de Administrație la societățile având
ca unic acționar Municipiul Câmpia Turzii
6.Proiect de hotărâre privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arieș S.A., a doamnei Mariana LAZĂR, și desemnarea
unui nou reprezentant.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – propuneri vă rog.
Dl.Bradu Ovidiu Dan – propun pe dl.Ploscariu Aurelian.
Dl.Isac Tudorache Ionel – Cine este?O prezentare?
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Dl.Bradu Ovidiu Dan – este un om de încredere dacă noi îi acordăm votul.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – mi-ar fi plăcut ca atunci când s-au desemnat reprezentanții municipiului în
Consiliul de administrație să fim și noi întrebați, sunt 2 reprezentanți din Câmpia Turzii în Consiliul de administrație la
Compania de Apă Arieș, dar dacă vă întreb cine sunt, poate cei de la PSD știu, dar ceilalți nu știu.
Dl.Isac Tudorache Ionel – ce facem noi astăzi?
Dl.Viceprimar Szabo Robert Istvan – în proiectul de hotărâre era vorba de desemnarea unui reprezentant al
municipiului, nu de prezentarea lui.
Se ia o scurtă pauză pentru exprimarea votului secret, în cabina de vot special amenajată, pe baza buletinelor de vot.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – prezintă procesul verbal al Comisiei de validare cu privire la
votul secret exprimat, fiind consemnate următoarele rezultate: Ploscariu Aurelian - 13 voturi pentru și 4 voturi
împotrivă.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 147 din 25.08.2016
privind constatarea încetării mandatului de reprezentant al Municipiului Câmpia Turzii în Adunarea Generală a
Acționarilor la S.C. Compania de Apă Arieș S.A., a doamnei Mariana LAZĂR, și desemnarea unui nou reprezentant
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii
precum și a Caietului de sarcini privind procedura de selecţie a rezidenţilor în vederea atribuirii dreptului de folosinţă
asupra unor parcele situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.Antal Iosif Adrian – vreau să întreb pe dl. Director cu privire la bilanțul societății pe 6 luni, dacă vrea să-l
prezinte aici sau să mi-l trimită pe e-mail.
Dl.Bradu Ovidiu Dan – am un amendament de făcut la Regulament pagina 5 la pct.8.3 unde se specifică
cuantumul de plată a redevenței – Minim 5 % din valoarea totală a redevenţei va fi achitată în termen de maxim 3
luni de la semnarea contractului de administrare şi servicii conexe, diferenţa de 95 % va fi achitată anual în rate
egale semestrial pe toată durata contractului de administrare şi servicii conexe -, pentru a nu se putea interpreta
ulterior că reprezintă 5% din redevența anuală, cred că așa ar fi mai clar.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Dl.Varodi Ioan - am un amendament de făcut la pagina 6 pct.A litera c) - administratorul nu a fost condamnat în
procese penale pentru infracţiuni economice și fapte de corupție -, la fel la pagina 7 pct.B lit.c) - administratorul nu a
fost condamnat în procese penale pentru infracţiuni economice și fapte de corupție;
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – mi se par pertimente cele două amendamente.
Dl.Isac Tudorache Ionel – dl. Remus Matei nici nu vă semnează adresa de înaintare.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – domnule Matei vă asumați adresa de înaintare?
Dl.Matei Remus – Director Parc Industrial Câmpia Turzii – Da, adresa semnată este depusă la registratură.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele
aprobate.Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 148 din 25.08.2016
privind modificarea Regulamentului de funcționare a Parcului Industrial Câmpia Turzii precum și a Caietului de
sarcini privind procedura de selecţie a rezidenţilor în vederea atribuirii dreptului de folosinţă asupra unor parcele
situate în perimetrul Parcului Industrial Câmpia Turzii
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8.Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulate de Parohia Ortodoxă ,,Adormirea Maicii
Domnului” prin care se solicită revocarea parțială a H.C.L. nr. 68/1999 și a H.C.L. nr. 89/2003 adoptate de Consiliul
Local al Municipiului Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 149 din 25.08.2016
privind respingerea plângerii prealabile formulate de Parohia Ortodoxă ,,Adormirea Maicii Domnului” prin care
se solicită revocarea parțială a H.C.L. nr. 68/1999 și a H.C.L. nr. 89/2003 adoptate de Consiliul Local al
Municipiului Câmpia Turzii
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 1313 din 18.02.2016, până
la data de 31.12.2016.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 150 din 25.08.2016
privind aprobarea prelungirii duratei contractului de comodat nr. 1313 din 18.02.2016, până la data de 31.12.2016
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării spațiilor din incinta imobilului situat pe str. Aviatorilor, f.n., fosta
Centrală termică nr. 5, de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 151 din 25.08.2016
privind aprobarea utilizării spațiilor din incinta imobilului situat pe str. Aviatorilor, f.n., fosta Centrală termică nr. 5,
de către Primăria Municipiului Câmpia Turzii
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar
din patrimoniul Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
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Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 152 din 25.08.2016
privind aprobarea scoaterii din funcțiune a unor mijloace fixe și a unor obiecte de inventar din patrimoniul
Spitalului Municipal ,,Dr. Cornel IGNA” Câmpia Turzii
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia
Turzii pe anul 2016 şi modificarea listei de investiţii aferentă.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.David Lică Gabriel – aș dori să întreb personalul Primăriei ce se întâmplă cu cei 1,5 miliarde lei vechi cuprinși
pentru “Wooden Church Park” având în vedere că acesta nu mai este o prioritate, atâta timp cât grupul de consilieri
PSD a propus achiziționarea unui autocar care să fie în folosul tuturor tinerilor din Câmpia Turzii, care fac parte din
diferite cercuri, ansambluri.Chiar am întâlnit o situație în care un ansamblu din Câmpia Turzii a trebuit să plece într-o
delegație în Ungaria și nu a putut să participe din cauza mijlocului de transport.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – ce se întâmplă cu acei bani o să vă spună dna.Director Executiv, eu am să vă
spun doar că nu rețin ca la registratura Primăriei să fi venit vreo astfel de solicitare din partea dvs., sau cel puțin nu am
văzut-o, dacă faceți declarații pe Facebook vă rog să vi le asumați acolo și nu în Consiliul local.În ceea ce privește
situația cu ansamblul „Mugurelul” eram pregătit să o spun la punctul Diverse, acolo nu era problema lipsei autocarului,
nici vorbă de așa ceva, autocarul era disponibil, așa cum este el, însă, pe de o parte acea deplasare nu era prinsă în
Programul cultural aprobat prin hotărâre a Consiliului local, iar cel de-al doilea aspect a fost că șoferul care asigură
deplasarea cu autocarul era la acel moment indisponibil.
Dna. Lazăr Mariana – Director executiv - suma la care se face referire este menționată în lista de investiții, nu s-a
influențat cu nimic poziția respectivă, o găsiți în Anexa nr.2 la poziția 8 – „Ansamblul Wooden Church Park” suma
de 150000 lei.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – nimeni nu a declarat că ar fi sau nu ar fi o prioritate, a fost o gândire proastă
amplasarea în acea locație, pentru că cei care au inițiat proiectul de hotărâre nu s-au gândit la acel moment la cel puțin
două aspecte, piața de miercurea, Câmpia Turzii are la acest moment cea mai mare piață din județul Cluj, ori
amplasarea unei bisericuțe acolo și a întregului ansamblului ar face imposibilă desfășurarea pieței în zilele de miercuri,
în acea zonă, la fel cum nu s-au gândit nici la amplasarea acelui depozit de legume și fructe care ar bloca efectiv tot ce
însemană oborul, s-au făcut astfel de propuneri fără să se vină cu o alternativă, iat cel de-al doilea aspect ar fi
organizarea Zilelor Municipiului Câmpia Turzii, care nu s-ar mai putea organiza în acea locație din cauza acestui
proiect, vom încerca să găsim o altă locație, dar nimeni nu a spus că ar fi sau nu o prioritate acest proiect, vă repet
declarațiile de pe Facebook nu mă interesează.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – grupul PSD propune ca suma alocată pentru „Wooden Church Park” să fie folosită
pentru achiziționarea unui autocar sau a unui mijloc de transport.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – înainte să trecem mai departe vă rog să se indice exact capitolul de unde se
dorește să fie luați banii și unde se dorește să se ducă, așa pe povești, de la ce capitol la ce capitol, vă rog să ne spuneți
dvs. în calitate de inițiator a unui astfel de amendament.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – am zi că vom face o propunere, nu acum, propunem ca banii aceia să nu se folosească și
la următoarea ședință vom propune, vom depune și o hârtie oficială în acest sens pentru a nu mai fi discuții.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – de la ce capitol la ce capitol, dar trebuia ca în calitate de consilier local șă
studiați bugetul să ne spuneți cel puțin la ce capitol vă referiți, dacă cu știți îmi pare rău.
Dl. Bretoiu Vasile Horațiu – aș dori să întreb colegii dacă găsesc și metoda prin care să cumpărăm un autocar cu
150000 lei, la acești bani nu știu dacă se poate.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – suma să fie folosită pentru achiziționare, nu în totalitate, sunt și alte surse.
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Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – eu cred că problema în acest moment nu este achiziționarea unui autocar pe
care îl avem, așa cu bune și cu rele, este funcțional, probleme este alta, singurul șofer care are atestat pentru a conduce
autocarul este Csalai Erno, care va pleca din Primărie cât de curând și vom rămâne fără șofer pentru autocar, aceasta
este adevărata problemă, nu autocarul.
Dl.Pătruțiu Mihail Iuliu – am zis că mă abțin de la declarații, referitor la proiectul de hotărâre cu privire la
depozitarea materialelor la CT 5, am întrebat la comisia de specialitate și am primit un răspuns pentru că eram
îngrijorat pentru cele două bârne de la Wooden Church care au rămas și care au stat în ploaie, asta apropo de prioritatea
proiectului Wooden Church.
Dl.Viceprimar Szabo Robert Istvan – legat de acest subiect ați văzut pe Facebook, ați văzut și în presă, nu au fost
păstrate aceste bârne în condiții optime, au stat în ploaie așa cum a menționat dl. consilier Pătruțiu, în acest moment au
fost depozitate la CT 5 în condiții optime.
Dl.David Lică Gabriel - aceste bârne au stat 70 de ani în ploaie.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – îmi place stilul dvs. miștocăresc, dar vreau să vă spun că ceea ce susțineți că ar
fi acea bisericuță, de fapt sunt 20 de bârne, pentru care se dorea o investiție de 2,5 miliarde de lei numai pentru
renovare fără a menționa cei 4 miliarde pentru întregul ansamblu.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – numai o bârnă dacă era atunci era reprezentativă pentru obiectiv, nu contează numărul
contează importanța monumentului.
Dl.Varodi Ioan – domnul coleg Rece a spus inițial că are un amendament, veniți acum cu un amendament sau veniți
cu o propunere pentru ședința următoare?
Dl.Rece Gheorghe Iulian – nu a fost un amendament, a fost o propunere, grupul PSD propune folosirea
respectivilor bani, o să identificăm și alte surse înafară de banii aceia și o să venim în ședința următoare.
Dl.Antal Iosif Adrian – atunci o să veniți cu un proiect de hotărâre, nu veniți cu discuții aici să luăm banii de nu știu
unde, eu chiar nu am înțeles de unde doriți să luați bani și unde vreți să-i dați, sunt aici oameni care ascultă și nu înțeleg
ce vreți să faceți dvs., trebuie să veniți cu un proiect de hotărâre unde să specificați capitolul de unde se vor lua banii și
la ce capitol se vor transfera, așa se face, să veniți documentați și să faceți un proiect de hotărâre .
Dl.Rece Gheorghe Iulian – în primul rând nu-mi trebuie mie respectivi bani și în al doilea rând s-a pus o întrebare
doamnei Mariana Lazăr dacă există suma respectivă, dânsa a confirmat că există bani pentru acel proiect și venim cu o
propunere atât, care este problema?
Dl.Isac Tudorache Ionel – noi am făcut propunerea veniți dvs. cu un amendament.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 153 din 25.08.2016
privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri şi cheltuieli al Municipiului Câmpia Turzii pe anul 2016 şi
modificarea listei de investiţii aferentă
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării ’’Programului anual de întreținere, modernizare și investiții,
conform Contractului de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea
străzilor, drumurilor, podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi,
montare de mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016’’.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.Nu sunt
intervenții.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 154 din 25.08.2016
privind aprobarea actualizării ’’Programului anual de întreținere, modernizare și investiții, conform Contractului
de delegare a serviciului public pentru construirea, modernizarea, exploatarea și întreținerea străzilor, drumurilor,
podurilor, a pasajelor rutiere și pietonale, amenajare, întreținere și înfrumusețare a spațiilor verzi, montare de
mobilier stradal, al domeniului public și privat al municipiului Câmpia Turzii, pentru anul 2016’’
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii "LUCRĂRI DE AMENAJĂRI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA TURZII ”.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu – am un amendament la acest proiect de hotărâre – să se schimbe atât din titlu cât și din
tot ce înseamnă conținutul proiectului de hotărâre sintagma Studiu de fezabilitate cu sintagma Documentație de
Avizare Lucrări de Intervenție, prescurtat DALI, este vorba de o greșeală de redactare.
Dl.Antal Iosif Adrian – vă rog să ne explice cineva de specialitate pentru a înțelege.
Dl.Luca Simion - Șef Serviciul Investiții – s-a strecurat o greșeală la redactarea proiectului de hotărâre, există o
diferență, studiul de fezabilitate se face pentru o lucrare de investiție nouă, iar pentru a se interveni asupra unor
investiții existente deja se elaborează o documentație tehnică privind lucrările de intervenție asupra acelor lucrări sau
construcții, ca atare ne cerem scuze pentru ce s-a întâmplat și propunem aprobarea amendamentul d-lui consilier
Bretoiu.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la amendamentul.Cine este pentru?Împotrivă?
Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 155 din 25.08.2016
privind aprobarea D.A.L.I. - Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie şi a Indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii "LUCRĂRI DE AMENAJĂRI PARCĂRI ÎN MUNICIPIUL CÂMPIA
TURZII ”
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REPOZIȚIONARE
PARCELE FAȚĂ DE AMPLASAMENTUL APROBAT prin HCL nr.31/2015 privind PUZ Cartier Șarât Câmpia
Turzii, str.Nicolae TITULESCU, nr. f.n, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud.Cluj.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – proiectul de hotărâre nu s-a discutat la comisiile de specialitate,
dezbaterile vor fi în plen.
Comisia 1 – domnul Antal Iosif Adrian
– aviz favorabil
Comisia 2 – domnul Pătruțiu Mihail Iuliu
– aviz favorabil
Comisia 3 – doamna Cîmpean Mariana
– aviz favorabil
Comisia 4 – domnul Varodi Ioan
– aviz favorabil
Comisia 5 – domnul Tot Vasile Simion
– aviz favorabil
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - invită la discuţii pe marginea proiectului de hotărâre.
Dl.Pătruțiu Mihail Iuliu – am parcurs proiectul de hotărâre, foarte bine că în sfârșit s-a reușit această repoziționare,
vreau să să întreb, pentru că este trecut în proiectul de hotărâre HCL nr.31/2015 privind PUZ Cartier Șarât, nu este
trecută data exactă, m-am interesat este din 19.03.2015, atunci, dacă mai țineți minte, toate parcelele s-au împărțit
tinerilor cu presă, cu vâlvă mare, acum după un an și jumătate am reușit să facem acest PUZ pentru a intra în posesia
parcelelor de teren.Am avut nenumărate interpelări cu privire la acest PUZ pentru că oamenii erau îngrijorați de ce se
întâmplă cu contractele.Aș vrea să întreb când se vor face noile măsurători și dacă se vor prelungi contractele?Bănuiesc
că se vor prelungi pentru că altfel nu se poate.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – domnule consilier din păcate la momentul când s-au oferit acele parcele de
teren, cei care au făcut-o, așa cum ați sesizat dvs. au făcut-o numai din dorința de a face poze și de a le posta pe
Facebook, pentru că se gândeau deja de campania electorală.Am aprobat, în mandatul trecut, acel PUZ, fără a lua în
calcul sau fără a face o minimă verificare, pentru că dacă ar fi făcut-o ar fi observat că pe acel teren trec două cabluri de
înaltă tensiune.Cu o minimă verificare se putea afla despre acest impediment și sunt convins că nu ar fi ajuns în fața
Consiliului local.Am reușit după numeroase discuții cu cei de la Electrica să obținem și avizul lor și să venim în fața
dvs. cu un proiect de hotărâre prin care cei care au primit deja loturile de casă, cei care deja și-au cumpărat deja
materialele, cei care au angajat deja arhitecți pentru a întocmi proiecte și care toată ziua sunt la ușa Primăriei pentru că
oamenii au dreptate, stau de un an de zile cu contractele și nu-și poate începe construcția pentru că nu pot obține
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autorizația de construcție și chiar dacă demarau procedura de obținere a autorizației nu puteau obține avizul de la
Electrica.Nimeni nu și-ar fi permis să excaveze acolo și să afecteze acele cabluri, pe de o parte ar fi lăsat toată zona
industrială REIF fără curent electric, asta însemnând cel puțin cele două firme mari care lucrează acolo și pe de altă
parte ar fi existat riscul de deces.Venim în fața dvs. cu o repoziționare a acelor parcele, sper să o aprobați, vă promit că
urgent se va face punerea în posesie și se vor prelungi și contractele, pentru că oamenii au înțeles.
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel - supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
Împotrivă? Abțineri?
În urma votului rezultă : 17 voturi pentru.
Se adoptă HOTĂRÂREA nr. 156 din 25.08.2016
privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru lucrarea REPOZIȚIONARE PARCELE FAȚĂ DE
AMPLASAMENTUL APROBAT prin HCL nr.31/2015 privind PUZ Cartier Șarât Câmpia Turzii, str.Nicolae
TITULESCU, nr. f.n, în municipiul CÂMPIA TURZII, jud.Cluj
16.Diverse
Dl.preşedinte de şedinţă Ghemeș Sabin Marcel – colegii care au efectuat deplasarea la Kisber – Ungaria au
depuse rapoartele conform hotărârii consiliului local.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – referitor la deplasarea de la Kisber aș vrea să vă spun că toată delegația a respectat
programul oficial înmânat de către organizatori.O părere personală, nu știu dacă colegii sunt în asentimentul meu,
vreau să vă spun că nu mi s-a părut normal modul în care am fost primiți, cazați și tratați, nu ca persoane fizice ci ca
delegație oficială, de la faptul că primarul din Kisber nu știa că venim, până la faptul că am fost cazați la familii și au
refuzat să ne servească mâncare pe bonurile date tot de dânșii în acest scop.Au fost suficiente motive ca delegația să
ia hotărârea să ne întoarcem cu o zi mai repede decât cea programată.În anii anterior și în acest an delegația de la
Kisber a fost primită și tratată ca un oaspete adevărat.Nu este ca un reproș este ca o constatare.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – există invitație oficială transmisă de către Primăria orașului Kisber, semnată
de către primar, astfel că mă miră afirmația dvs. că nu s-a știut, există o invitație oficială, pe care am oferit-o și presei
în urma discuțiilor apărute.În ceea ce privește raportul dvs. ar fi fost bine să fie trecute aceste aspecte, văd aici trecut
că v-ați simțit foarte bine, cel puțin când a fost aici delegația de la Kisber puteam avea o discuție cu ei sub acest
aspect.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – am vorbit cu colegii și am considerat că în raport nu era cazul să fie menționat,
partea oficială s-a defășurat conform programului, au fost probleme doar la partea de organizare.
Aș mai avea rugămintea către dl.Primar ca la ședințele ordinare lunare ale Consiliului local să fie prezentat de
câte un serviciu de specialitate din cadrul Primăriei, ordinea o stabiliți dvs., un raport de activitate, conform legii.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – am să analizez această solicitare.
Dl.Pătruțiu Mihail Iuliu – a avut loc o ședință a Consiliului de administrația la Liceul “Pavel Dan” și am văzut
că acolo este ca și după un bombandament, am întrebat ce se întâmplă acolo și am înțeles că acolo a intervenit
Compania de Apă, în urma solicitării liceului, pentru că erau pirderi foarte mari de apă, nu mi se pare normal să se
înceapă acolo o lucrare și să se lase acolo săpătura.Am întrebat dacă totuși cineva urmărește aceste lucrări,
dna. contabil mi-a spus că a venit cineva de la Compania de Apă și a chemt-o pentru a demonstra că s-a pus nisip la
țevi.Am întrebat la ședința pe comisie pe dl. Luca cine urmărește din partea Primăriei lucrările de la școli și cu
stupoare am aflat că din dispoziția primarului nu mai urmărește nimeni, de la Serviciul Investiții, lucrările de la școli.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – din dispoziția primarului Lojigan?
Dl.Pătruțiu Mihail Iuliu – din dispoziția vechiului primar.Nu mi se pare normal și vreau să vin cu propunerea
către dl.Primar să se reia ce era acum 4 ani, ca cineva din cadrul serviciului Investiții să urmărească lucrările, pentru
că nu este normal ceea ce se întâmplă.Am înțeles că traseul s-a scurtat și nu urmărește nimeni dacă devizul care s-a
aprobat este mai mic sau se plătește pentru lucrări mai puține același deviz.
Dl. Rece Gheorghe Iulian – pentru liniștea domnului consilier și acelor de la Liceul “Pavel Dan” vă garantez că
lucrările vor fi gata și se va aduce la stadiul inițial înainte de începerea anului școlar, avem un termen care s-a
respectat fără nici o problemă.
Dl.Pătruțiu Mihail Iuliu – încă o dată nu mi se pare normal să se înceapă o lucrare și să se lase așa, nu este
terminată, nu am înțeles de ce nu s-a terminat.Nu este pentru liniștea mea și dacă tot vorbim, pe E60 timp de o lună
de zile și ceva a rămas capacul acela.
Dl. Rece Gheorghe Iulian – capacul acela s-a schimbat, în urma intervenției domnului Varodi de la ședință, în
2-3 zile a fost și s-a schimbat.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – este o problemă de disfuncționalitate în relația Primăriei municipiului
Câmpia Turzii și Compania de Apă Arieș - sucursala Câmpia Turzii, eu am discutat cu conducerea companiei și se
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sper că se va clarifica acest aspect.
Dl.Antal Iosif Adrian – aș dori, domnule Primar, să se facă o adresă către Compania de Apă Arieș pentru a
prezinta o situație cu privire la membrii Consiliului de administrație, cine face parte și de către cine au fost propuși,
noi reprezentăm totuși un oraș și vrem să știm cine sunt reprezentanții noștri, eu chiar nu cunosc nici unul.
Am să am o discuție cu grupul de consilieri PSD, domnule Rece mi-ați spus că eu v-aș obliga să nu mai ziceți
nimic, eu v-am spus doar să spuneți punctual ce doriți, să faceți un proiect de hotărâre sau să faceți un amendament
punctual la proiectul de hotărâre și vom discuta aici în Consiliul local, nu să afirmați că nu vă las să vorbiți, asta ați
afirmat-o a doua oară, chiar vă rog să vorbiți dar să vorbiți punctual la fiecare proiect de hotărâre, atât.
Dl. Rece Gheorghe Iulian – domnule coleg, erau discuții pe marginea proiectului de hotărâre, avem dreptul să
discutăm pe respectivul proiect, a fost o rectificare de buget, am cerut niște explicații, am făcut o propunere, nu văd
care este problema, dacă tot timpul mă contrați înseamnă că nu doriți să vorbim.
Dl.Varodi Ioan – am două probleme de ridicat, legate de Compania de Salubritate, dacă ne deplasăm pe direcția
Câmpia Turzii –Turda pe autostradă vom vedea pe partea dreaptă o grămadă de resturi menajere, nu arată bine, am
stat de vorbă cu doamna Marieta Pușcaș care s-a exprimat pertinent că pentru a da ordin către Compania de
Salubritate trebuie să facă cineva o sesizare, acolo este proprietate privată care este dată unei asociații de exploatare
agricolă, există materiale, se pot sau nu ridica, nu dă bine pentru aspectul orașului.L-aș întreba pe domnul director de
la Compania de Salubritate dacă se depozitează materiale din mașinile de salubritate în capătul străzii Tudor
Vladimirescu, pentru că au venit sesizări de la persoane fizice cum că angajați ai companiei depozitează material
menajer.
Dl.Cîmpean Cristian – Director Compania de Salubritate - nu se depozitează nimic, a fost doamna Marieta acolo,
trebuie identificat al cui este terenul, nu putem intra să facem curățenie pe un teren care nu este al Primăriei, sunt
mașini cu moloz, nu știu de ce au fost aduse acolo, pentru umplutură sau pentru ce.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – este foarte important să transmiteți persoanelor care au făcut sesizări să ne
anunțe în momentul în care se depozitează, dați-le numărul de telefon a domnului Rotar Cosmin, degeaba ne
sesizează după o săptămână pentru că nu reușim să-i prindem, la fel cum nu reușim să-i prindem pe cei de la
Compania de Apă sau cei de la o firmă privată din Turda cu care lucrează cei de la Compania de Apă, care vin și
deversează tot ceea ce vidanjează de pe satele din arealul municipiului Câmpia Turzii și le deversează lângă biserica
domnului părinte Rusu de la str. Axente Sever sau în capăt la str.Gheorghe Barițiu.Nu-i putem prinde pentru că nu
suntem sesizați numai după o săptămână, tot ce deversează acolo se emană în oraș, toată ziua se patrulează pentru a
reuși să-i prindem.
Dl.Rece Gheorghe Iulian – domnule Primar vreau să vă anunț că de săptămâna acesta s-a deschis acel punct de
deversare la stația de epurare, nu ar mai trebui să fie nici o vidanjă care să deverseze.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu – doresc să informez Consiliul local că împreună cu domnul consilier Antal am
participat la Consiliul de administrație la Spitalul Municipal din Câmpia Turzii, au fost 3 puncte pe ordinea de zi:
alegerea președintelui, rectificarea bugetului și diverse.Am fost ales președinte Consiliului de administrație,
rectificarea de buget a fost aprobată și la punctual diverse au fost discutate problemele Spitalului Municipal, de acum
după fiecare ședință a Consiliului de administrație ne facem datoria și venim să vă prezentăm tot ceea ce s-a discutat
acolo.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – am discutat cu domnii consilieri Bretoiu și Antal, la Spital se pare că sunt
probleme grave de mentalitate a personalului, eu cred că în timp se vor rezolva și aceste probleme pentru că ar fi
cazul să se schimbe, cred că în curând vom discuta acolo despre o altă mentalitate.
Dl.Bretoiu Vasile Horațiu – în legătură cu aceste probleme s-au organizat comisii de disciplină, noi așteptăm
acum raportul comisiilor de disciplină.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – la ședința Consiliului de administrație vă rog să mă invitați și pe mine.
Dl.Crișan Mircea – aduce în discuție posibilitatea amenajării din fonduri de la bugetul local a „Fântânii lui
Tăban”, amplasarea unei plăci comemorative sau atribuirea de denumire unei străzi din municipiului cu numele lui
Teodor Murășanu, profesor de limba română, născut în Câmpia Turzii.Propune domnului Ghemeș ca atunci când dă
cuvântul la discuții pe marginea proiectelor de hotărâre înscrise pe ordinea de zi să nu dea cuvântul numai
consilierilor ci și participanții care sunt în sală.Arată faptul că a urmărit campania electorală pentru funcția de primar
al municipiului și a apreciat că dl. Bretoiu a prezentat cea mai fundamentată și exactă propunere de obiective ce se
doresc a se realiza, în special atragerea fondurilor europene.
Dl.Bașca – mulțumește domnilor consilieri Rece Gheorghe Iulian, Tot Vasile Simion și Varodi Ioan pentru
implicarea în rezolvarea problemelor sesizate de către cetățenii municipiului.Ridică problema parcării mașinilor pe
trotuare nefiind montați stâlpișori, astfel încât este îngreunată circulația pietonilor.Se referă în continuare la lipsa
unui medic oftalmolog astfel încât cetățenii sunt nevoiți să apeleze la cabinete private.Aduce în discuție calitatea
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profesională foarte bună a personalului din cadrul Centrului de zi.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – domnule Varodi, vom face verificări daceă terenul este proprietate privată,
proprietarul trebuie să intervină pe cheltuiala sa, nu putem folosi bani publici pentru curățirea unui teren privat, dacă
este teren proprietate publică săptămâna acesta vor fi gata lucrările.
Domnule Antal vom face o adresă către Compania de Apă Arieș pentru a ne comunica cine sunt reprezentanții
municipiului Câmpia Turzii în Consiliului de administrație al societății
Domnule Crișan ideea dvs. cu „Fântâna lui Tăban” este extraordinară, vom verifica și dacă aparține domeniului
public vom face demersurile necesare pentru a o amenaja.Vă promit ca a doua strada din Câmpia Turzii căreia i se va
atribui o denumire va purta numele lui Teodor Murășanu.În ceea ce privește fondurile europene în acest moment se
lucrează la acest aspect, inclusiv în noua organigramă cu care vom veni la ședința următoare a Consiliului local, va fi
un birou care se va ocupa strict de fonduri europene.
Domnule Bașca, referitor la problema lipsei parcărilor din municipiu, dacă ați fost atent la ședința Consiliului
local de astăzi, am aprobat amenajarea unui număr de 109 locuri de parcare, este un proiect pentru care mulțumesc
colegilor consilieri locali care l-au aprobat, este cel mai mare proiect de amenajare de parcări care s-a făcut vreodată
la nivelul municipiului Câmpia Turzii și vă promit că până la sfârșitul anului vor fi realizate.Centrul de zi
funcționează, mai mult decât atât, am venit în întâmpinarea pensionarilor care au venit la mine în audiență pentru
acordarea unor servicii de către un psihopedagog, servicii care sunt necesare acolo, dacă nu s-a rezolvat deja,
săptămâna acesta se va rezolva.
Dacă nu mai sunt alte intervenții, pentru domnul consilier Isac care la ședința de luna trecută a cerut să fac o
infomare vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în asociațiile în care Municipiul Câmpia Turzii este părte, vreau să aduc
o informare Consiliului local referitor la ceea ce s-a întâmplat cu Clusterul Agro Transilvania.În data de 20.09.2013
domnul Pop Petre, în calitate de reprezentant al entității Consiliul local al Municipiului Câmpia Turzii, cu precizarea
că fără a avea o astfel de calitate, deci în mod ilegal, a semnat o cerere de adeziune la Clusterul Agro Transilvania,
deci repet, fără a avea calitatea de reprezentant al Consiliului local.Ulterior Clusterul Agroo Food Transilvania a
trimis Primăriei Câmpia Turzii o solicitare de plată a sumei de 1200 lei reprezentând cotizație, o factură fiscală din
11.03.2015 reprezentând cotizația aferentă anilor 2014 și 2015.Doamna Director Executiv Mariana Lazăr a sesizat
faptul că de fapt noi nu aveam calitatea de membru a Cluster-ului Agroo Food, a sesizat acest acest aspect, astfel că
această plată nu s-a făcut, deși prin Hotărârea AGA nr. 29 din 23.09.2013 asociația a acceptat primirea ca membru a
asociației a Municipiului Câmpia Turzii, bazându-se probabil pe buna noastră credință că avem o hotărâre a
Consiliului local prin care să devenim membru Agroo Food Transilvania.Abia în luna august 2015, după aproape
2 ani, Consiliul local, zic eu prin inducere în eroare, a aprobat aderarea Municipiului Câmpia Turzii la Asociația
Agroo Food Transilvania.Aceasta este situația față de această asociație, o să verificăm și celelalte asociații să vedem
dacă sunt probleme
Dl.Rece Gheorghe Iulian – domnule Primar, Consiliul local nu trebuie să vă ceară să faceți un raport, aveți
obligația prin lege să faceți un raport, sunteți mandatat de către Consiliul local să reprezentați Municipiul Câmpia
Turzii în astfel de asociații.
Dl.Primar Lojigan Dorin Nicolae – am să fac o informare sub acest aspect.
Președintele de ședință declară închise lucrările ședinței ordinare a Consiliului Local.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sabin Marcel GHEMEȘ

SECRETAR,
Niculae ȘTEFAN
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