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Nr. ad. 401 din 30.06.2014

PROCES VERBAL
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Câmpia Turzii din data
de 30.06.2014.
Consiliul Local a fost convocat prin Dispoziţia nr. 401 emisă de Primarul Municipiului
Câmpia Turzii în data de 26.06.2014.
La şedinţă participă un număr de 17 consilieri , lipsă fiind domnul Popescu Florin.
Preşedinte de şedinţă este domnul Rece Gheorghe.
Se supun la vot procesele verbale ale ședințelor extraordinare din data de 14.05.2014 și
29.05.2014 și procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.05.2014 care sun aprobate cu
unanimitate de voturi.
Cu unanimitate de voturi este aprobată următoarea :
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotarare privind validarea unui mandat de consilier pentru mandatul 2012-2016;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea „Constituirea
Centrului de Ingrijire al Varstnicilor Sf.Vasile cel Mare”in municipiul Campia Turzii,str.Gheorghe
Lazar,nr.16A,jud.Cluj.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea „Contruire
Locuinte Individuale”in municipiul Campia Turzii,str.Gheorghe Lazar,nr.72,jud.Cluj.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea „Contruire
Locuinte Individuale”in municipiul Campia Turzii,str.Iancu Jianu(fara numar),jud.Cluj.
5. Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentantilor Consiliului local in A.G.A. la S.C.
Compania de Salubritate Campia Turzii S.A. pentru reinoirea unui contract de credit.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea radierii sediilor secundare/punctelor de lucru ale
R.A.G.C.L. Campia Turzii.
7. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea
imobilului inscris in CF nr.50447 Campia Turzii cu nr.top 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,in
suprafata de 20.005 mp.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin licitatie publica a unui teren in
suprafata de 15 mp, apartinand domeniului public al municipiului Campia Turzii,in vederea
amplasarii unui garaj cu caracter provizoriu.
9. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea
imobilului inscris in CF nr.51159 Campia Turzii cu nr.cadastral 51159 in suprafata de 11.106
mp,aflat in domeniul public al municipiului Campia Turzii.
1

10. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale pentru dezmembrarea
imobilului inscris in CF nr.50623 Campia Turzii cu nr.cadastral 50623 in suprafata de 8104
mp,aflat in domeniul public al municipiului Campia Turzii.
11. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale referitorare la dezmembrarea
imobilului inscris in CF 50447 Campia Turzii,nr.top 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,in
suprafata de 19.405 mp.
12. Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei cadastrale referitorare la dezmembrarea
imobilului inscris in CF 50447 Campia Turzii,nr.top 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,in
suprafata de 19.405 mp.
13. Proiect de hotarare privind casarea mijloacelor fixe si obiecte de inventar din dotarea
Spitalului Municipal Campia Turzii
14. Informarea consiliului local cu privire la Decizia nr.1226 din 13.06.2014 a Curtii de
Conturi,Camera de Conturi a Judetului Cluj.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru atribuirea
in folosinta a terenurilor destinate construirii de locuinte proprietate personala in municipiul
Campia Turzii, in conditiile Legii nr.15/2003,pentru anul 2014.
16.
Proiect
de
hotarare
privind
modificarea
si
completarea
structurii
organizatorice,organigramei si a statului de functii ale Spitalului Municipal Campia Turzii.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
municipiului Campia Turzii pentru anul 2014.
18. Diverse
1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier pentru mandatul
2012-2016;
Comisia 1 domnul Rece Gheorghe - s-a luat act de demisie
Comisia 2 domnul Pătruțiu Mihail - s-a luat act de demisie
Comisia 3 doamna Uiorean Monica - s-a luat act de demisie
Comisia 4 domnul Csutak Ludovic - s-a luat act de demisei
Comisia 5 domnul Bene Andrei - s-a luat act de demisie
Domnul Ghemeș Sabin - având în vedere că domnul Spătariu Adrian a făcut parte din comisia
de validare a consiliului local se impune înlocuirea acestuia cu un alt membru al consiliului numai
pentru acestă ședință .
Domnul Rece Gheorghe - vă rog să faceți propuneri în acest sens.
Domnul Gal Samoilă - îl propun pe domnul Giurgiu Ilie.
Domnul Lojigan Dorin - îl propun pe domnul Pătruțiu Mihaial.
Domnul Gemeș Sabin- având în vedere că acest vot privește o persoană trebuie să procedăm la
votul secret.
Domnul Rece Gheorghe- rog secretariatul să pregătească buletinele de vot pentru înlocuirea
consilierului demisionar în comisia de validare.
Domnul Secretar Mircea Gligan - menționez că procedura de vot este prin bararea persoanei
pe care nu doriți să o votați.
Se trece la votul secret.
Comisia de validare se retrage pentru numărarea voturilor.
După revenirea comisie de validare domnul Ghemeș Sabin dă citire procesului verbal încheiat
din care reies următoarele: domnul Giurgiu Ilie a primit 6 voturi pentru și 10 împotrivă iar domnul
Pătruțiu Mihail 10 voturi pentru și 6 împotrivă astfel încât noul membru în comisia de validare a
consiliului local, numai pentru acestă ședință, este domnul Pătruțiu Mihail, având în vedere că
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după validare domnul Gal Avram îl va înlocui pe domnul Spătariu Adrian în toate funcțiile avute
de acesta în calitate de consilier local, deci va face parte și din comisia de validare.
Domnul Rece Gheorghe - având în vedere că, comisia de validare a fost completată rog
membrii acesteia să se retragă în vederea analizării actelor depuse de Partidul Conservator pentru
validarea mandatului de consilier loacl a domnului Gal Avram Marius.
După reluarea ședinței domnul Ghemeș Sabin dă citire procesului verbal din care reiese că
domnul Gal Avram Marius întrunește condițiile pentru a fi validat în funcția de consilier local în
Consiliul Local al municipiului Câmpia Turzii.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 73 din data de 30.06.2014.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea
„Constituirea Centrului de Îngrijire al Vârstnicilor Sf.Vasile cel Mare” în municipiul Câmpia
Turzii, str. Gheorghe Lazăr, nr. 16A, jud.Cluj.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 74 din data de 30.06.2014.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea
„Contruire Locuințe Individuale” în municipiul Câmpia Turzii, str. Gheorghe Lazar, nr.72,
jud.Cluj.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 75 din data de 30.06.2014.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru lucrarea
„Contruire Locuințe Individuale” în municipiul Câmpia Turzii, str. Iancu Jianu (fara
numar), jud. Cluj.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 76 din data de 30.06.2014.
5. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Consiliului local în A.G.A. la
S.C. Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A. pentru reînoirea unui contract de credit.
Comisia 1 domnul Rece Gheorghe - aviz favorabil cu un amendament
Comisiile 2-5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre
Supus votului proiectul de hotărâre cu următorul amendament: „ mandatarea membrilor AGA
de la Compania de Salubritate Câmpia Turzii S.A, să împuternicească directorul general al
societății pentru negocierea unui contract privind acordarea unei linii de credit cu un plafon maxim
de 800.000 lei ” este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL 77 din data de
30.06.2014.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea radierii sediilor secundare/punctelor de lucru
ale R.A.G.C.L. Câmpia Turzii.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 78 din data de 30.06.2014.
7. Proiect de hotarare privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea
imobilului înscris în CF nr. 50447 Câmpia Turzii cu nr. top 1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1,
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în suprafață de 20.005 mp.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 79 din data de 30.06.2014.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui teren în
suprafața de 15 mp, aparținând domeniului public al municipiului Campia Turzii, în vederea
amplasării unui garaj cu caracter provizoriu.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 80 din data de 30.06.2014.
9. Proiect de hotarare privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea
imobilului înscris în CF nr. 51159 Câmpia Turzii cu nr. cadastral 51159 în suprafață de
11.106 mp, aflat in domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 81 din data de 30.06.2014.
10. Proiect de hotarare privind însușirea documentației cadastrale pentru dezmembrarea
imobilului înscris în CF nr. 50623 Câmpia Turzii cu nr. cadastral 50623 în suprafață de 8104
mp, aflat în domeniul public al municipiului Câmpia Turzii.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan- aș vrea să întreb dacă nu se impunea și o alipire a acestei
parcele de teren cu cea indicată la punctul 9 de pe ordinea de zi?
Domana Ioan Onișor - alipirea celor două parcele este următorul pas care trebuie făcut.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan - putem să amendăm acest proiect de hotărâre și să
introducem articolul 3 prin care să se aprobe alipirea imobilului înscris în CF 51159 Câmpia Turzii
cu nr. Cadastral 51159 în suprafață de 11.106 mp la imobilul înscris în CF 50623 Câmpia Turzii cu
nr. Cadastral 50623 în suprafață de 8104 mp.
Supus votului proiectul de hotărâre cu amendamentul propus de domnul Dorin Lojigan este
aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată HCL 82 din data de 30.06.2014.
11. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale referitorare la
dezmembrarea imobilului înscris în CF 50447 Câmpia Turzii, nr. top
1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 19.405 mp.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi pentru fiind astfel
adoptată HCL 83 din data de 30.06.2014.
12. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale referitorare la
dezmembrarea imobilului înscris în CF 50447 Câmpia Turzii, nr. top
1839/90/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, în suprafață de 19.705 mp.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 84 din data de 30.06.2014.
13. Proiect de hotărâre privind casarea mijloacelor fixe și obiecte de inventar din dotarea
Spitalului Municipal Câmpia Turzii
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Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 85 din data de 30.06.2014.
14. Informarea consiliului local privitor la Decizia nr.1226 din 13.06.2014 a Curtii de
Conturi, Camera de Conturi a Judetului Cluj.
Comisiile 1- 5 au luat la cunoștință de informarea prezentată.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei privind ordinea de prioritate pentru
atribuirea în folosință a terenurilor destinate construirii de locuințe proprietate personală în
municipiul Câmpia Turzii, în condițiile Legii nr.15/2003, pentru anul 2014.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan - înainte de ședință ați primit o listă privind ordinea de
prioritate pentru atribuirea în folosință a terenurilor destinate construirii de locuințe proprietate
personală în condițiile Legii 15/2003. Modificare care a intervenit, față de lista prezentată în
ședința de comisie, este că între timp una din personale care deținea dosar incomplet a făcut
dovada faptului că deține în cont suma de 5000 de euro și a întrunit condițiile pentru a fi introdusă
pe această listă.
Domnul Haiduc Cristian - cei care au depus dosare anterior anilor 2013-2014 nu au întrunit
condițiile necesare pentru a fi incluși pe această listă? Au fost înștiințați să își complecteze
dosarele?
Domnul Viceprimar Dorin Lojigan - nu și-au completat dosarele deși au fost notificați în acest
sens. Oricum având în vedere modificările legislative în privința atribuirii terenurilor pentru tineri,
care limitează suprafața de teren ce poate fi atribuită la 300 mp, se va reface documentația de
parcelare.
Domnul Haiduc Cristian - acest clasament poate fi schimbat până în momentul atribuirii, deci
o putem lua doar ca pe o informare la acest moment.
Domnul Primar Radu Ioan Hanga - în viitor dacă apar parcele disponibile și alte persoane care
îmtrunesc condițiile de atribuire se va trata fiecare caz separat.
Domnul Deak Francisc - chiar dacă până la momentul atribuirii vor apărea și alte persoane pe
listă, din câte am înțeles, vor fi mai multe parcele disponibile decât cereri astfel că nu cred că va fi
vreo problemă.
Domnul Haiduc Cristian - deci este o ordine de prioritate la acest moment care poate suferii
modificări.
Nu mai sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 86 din data de 30.06.2014.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea structurii organizatorice,
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Municipal Câmpia Turzii.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Nu sunt intervenții din partea consilierilor.
Supus votului proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi fiind astfel adoptată
HCL 87 din data de 30.06.2014.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al
municipiului Câmpia Turzii pentru anul 2014.
Comisiile 1- 5 acordă aviz favorabil proiectului de hotărâre.
Domnul Varodi Ioan - în anexele proiectului de hotărâre se arată, în lista poziției alte cheltuieli
de investiții, intenționarea achiziționării uni ceas analogic la hala agroalimentară P-ța Unirii.
Apreciez că această sumă este mult prea mare pentru achiziționarea unui ceas.
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Doamna Mariana Lazăr - Serviciul administrarea pețelor a formulat acestă solicitare urmând
ca achiziția să se încadreze în această sumă. Bineînțeles că această sumă poate fi diminuată dacă
apreciați că este prea mare.
Domnul Haiduc Cristian - poate fi un preț corect depinde de dimensiunile acestui ceas.
Aceasta sumă o putem hotari noi. Îl rog pe domnul consilier să facă o propunere în acest sens.
Domnul Varodi Ioan - cred că valoarea optimă pentru această achiziție este de 5000 lei.
Supus votului proiectul de hotărâre cu propunerea făcută de domnul Varodi Ioan este aprobată
cu 13 voturi pentru 2 împotrivă, domnul Giurgiu Ilie și Gal Avram și 3 abțineri domnul Sălăjan
Alin, Deak Francisc și Tot Vasile fiind astfel adoptată HCL 88 din data de 30.06.2014.
18. Diverse
Domnul Bretoiu Horațiu - aș dori ca materialele pentru ședință transmise în format electronic
să fie complete deoarece am observat că sunt lipsesc unele anexe, față de materialele primite pe
hârtie. Și propun ca aceste documente să fie transmise în format PDF pentru a nu puatea fi
modificate.
Domnul Sălăjan Alin - vreau să revin cu rugămintea de a se pune în aplicare hotărârea privind
foișorul din parcul mare. De asemnea am fost informat de un administrator de bloc că pe strada
Băii nr. 4 sunt 2 mașini parcate pe domeniul public de câțiva ani, aceste autoturisme aparțin
numitului Pârlea Voicu. Cei din zona acestui bloc doresc să facă curățenie însă sunt împiedecați de
aceste autoturisme.
Preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei ordinare a consiliului local.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Rece GHEORGHE

SECRETAR
Mircea GLIGAN
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