CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Incheiat azi, 22 octombrie 2009, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca,
sedinta convocata de catre primar.
La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Steluta Cataniciu, Manuel Chira, Irsay Miklos,
Nicoleta Niculescu si Ioan Pop. Domnul consilier Lapusan a intarziat, participand la dezbateri incepand cu punctul
nr. doi de pe ordinea de zi.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine unanimitate.
Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.
Presedintele de sedinta – supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii „Sistem
informatic integrat pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca”.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic integrat
pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca”, in vederea atragerii de fonduri nerambursabile din
Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice, axa prioritara 3: „Tehnologia informatiei si
comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de interventie: „Dezvoltarea si cresterea
eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
3. Proiect de hotarare privind preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul privat al
statului si din administrarea R.A.D.E.F. „Romaniafilm” Bucuresti, in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca si
in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
4. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul ClujNapoca, zona Lomb, in suprafata de 5.300 mp., in favoarea Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.
5. Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul ClujNapoca, zona Lomb, in suprafata de 6.500 mp., in favoarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare in Constructii si
Economia Constructiilor-Bucuresti.
6. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 414/2009 (infiintarea Centrului Social de Urgenta).
Dl. primar – multumeste consilierilor locali pentru prezenta la sedinta; arata ca pe ordinea de zi sunt sase
proiecte, care sunt legate de obtinerea fondurilor europene sau guvernamentale, din acest motiv considerand
oportuna aceasta sedinta de indata.
Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – reaminteste ca, fiind vorba despre o sedinta de indata, nu exista obligativitatea
intrunirii comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
„Sistem informatic integrat pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca”.
Dl. primar – arata ca, atat in cazul acestui proiect de hotarare cat si in cazul celui de la punctul cu numarul sase
de pe ordinea de zi, este vorba despre corecturi solicitate de catre cei de la minister, in conformitate cu noile
cerinte ale Comisiei Europene.
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „Sistem informatic
integrat pentru servicii online oferite in municipiul Cluj-Napoca”, in vederea atragerii de fonduri
nerambursabile din Programul Operational Sectorial Cresterea competitivitatii economice, axa prioritara
3: „Tehnologia informatiei si comunicatiilor pentru sectoarele privat si public”, domeniul major de
interventie: „Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice electronice”, operatiunea 1: Sustinerea
implementarii de solutii de e-guvernare si asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar.
Domnul consilier Lapusan intra in sala.
Dl. cons. Vuscan – precizeaza ca acest sistem integrat este foarte binevenit, considerand insa ca trebuia
implementat cu mult timp inainte; nu este de acord cu suma de 80.000 lei alocata sarbatoririi acestui eveniment,
chiar daca este vorba despre fonduri europene.
Dl. primar – arata ca acest sistem functioneaza, in cadrul Primariei municipiului Cluj-Npaoca, de trei ani;
precizeaza ca mediatizarea proiectului reprezinta o obligatie impusa de catre Uniunea Europeana, pentru aceasta
activitate fiind alocata o cota procentuala din intregul proiect.
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – informeaza ca aceste conditii de finantare sunt stipulate in ghid, doamna
consilier Anastase cunoscand cel mai bine aceste lucruri.
Dl. cons. Vuscan – considera ca, daca acest sistem functioneaza in cadrul Primariei municipiului Cluj-Napoca,
atunci functioneaza prost, nemultumirile fiind prea numeroase; sustine ca sistemul este doar partial implementat
la nivelul primariei; spera ca acest proiect de hotarare sa fie in interesul cetateanului.
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Dl. primar – raspunde ca acest sistem este integrat total, nu partial; referitor la eventualele nemultumiri,
subliniaza ca toate lucrurile sunt perfectibile.
D-na cons. Anastase – propune ca acest proiect sa fie si din initiativa consilierilor locali.
Dl. cons. Vuscan – nu doreste sa continue polemica; „domnule primar, totul functioneaza perfect”.
Dl. primar – „totul va functiona perfect”; referitor la amendamentul ca proiectul de hotarare sa fie si din initiativa
consilierilor locali le reaminteste acestora ca au hotarat sa fie trecute doar comisiile, urmand ca, in cazul in care
un consilier propune ca amendament acest lucru, toti consilierii locali sa fie trecuti ca initiatori ai proiectului de
hotarare.
Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Anastase si se obtine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.
Proiect de hotarare privind preluarea cinematografelor Dacia, Favorit, Marasti si Victoria din domeniul
privat al statului si din administrarea R.A.D.E.F. „Romaniafilm” Bucuresti, in domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca si in administrarea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Dl. primar – arata ca deja a semnat protocolul de predare-primire, urmand ca, prin aceasta hotarare,
muncipalitatea sa devina proprietarul acestor cinematografe; prezinta situatia cinematografelor Dacia, Favorit,
Marasti si Victoria; aceste cinematografe trebuie reabilitate, regandite, pentru a putea face concurenta
cinematografelor de tip multiplex.
Dl. cons. Lapusan – saluta ideea promovarii acestui proiect de hotarare; propune ca proiectul sa fie si din
initiativa consilierilor locali; considera ca bugetul local pentru anul 2010 ar trebui sa cuprinda si o strategie
referitoare la aceste cinematografe.
Dl. primar – raspunde ca aceasta strategie este deja cuprinsa in bugetul pentru anul 2010.
Dl. cons. Peter – intreaba daca va fi pastrata destinatia acestor cinematografe sau aceasta va fi dezvoltata din
punct de vedere cultural.
Dl. primar – raspunde ca aceste cinematografe vor avea o destinatie social-culturala, care va include proiectia de
filme, dar si alte evenimente culturale sau administrative.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtine unanimitate.
Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul ClujNapoca, zona lomb, in suprafata de 5.300 mp., in favoarea Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest.
Dl. cons. Lapusan – sustine acest proiect; intreaba ce se va intampla cu cele 33% detinute de municipalitate din
terenul din Lomb.
Dl. primar – raspunde ca suprafata detinuta de municipalitate nu este afectata, suprafata concesionata fiind din
partea firmei asociate; astfel, municipalitatii ii raman in intregime 88 de ha., inclusiv partea cu Spitalul Judetean; in
acest sens exista un document atasat proiectului.
Dl. cons. Lapusan – propune ca proiectul de hotarare sa fie si din initiativa consilierilor locali.
Dl. cons. Moisin – viceprimar – arata ca a fost gasita o formula juridica prin care sa fie stipulata obligativitatea
ca cele 88 de ha., cu destinatie locativa, sa ramana municipiului in intregime si sa nu fie afectate de aceste
concesiuni, si anume „o reformulare a art. 1: se aproba concesionarea prin incredintare directa a terenului situat
in municipiul Cluj-Napoca, in Zona Lomb, in suprafata de 5.300 m.p., in favoarea Agentiei de Dezvoltare
Regionala Nord-Vest, in vederea construirii sediului agentiei, teren ce revine municipiului... din terenul care revine
municipiului, si anume 88 de ha., la care se adauga suprafata de 14.300 m.p., identificata in P.U.Z. ca fiind
parcela cu U.T.R. C.M. 2A si E2, ce va face obiectul unui act aditional la actul constitutiv si contractul-cadru
referitor la Cartierul Lomb; restul prevederilor raman neschimbate”; arata ca acelasi amendament va fi facut si la
punctul cu nr. cinci de pe ordinea de zi; sintetizand, precizeaza ca municipiului ii raman 88 de ha. pentru acel
scop locativ; suprafata concesionata ramane, de asemenea, municipalitatii, fara a afecta cele 88 de ha.,
incluzand suprafata de 2.500 de m.p. aprobata in sedinta trecuta, pentru Inaltul Institut de Cercetari in Domeniul
Medical al Neunatologiei, cei 5.300 m.p. pentru Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest si urmatorul proiect
de hotarare, daca acesta va fi aprobat.
Dl. cons. Vuscan – arata ca Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a mai concesionat o suprafata
importanta in comuna Baciu si intreaba daca agentia a renuntat la acea concesiune sau urmeaza sa realizeze
doua constructii.
Dl. primar – raspunde ca Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest a renuntat la concesiunea din comuna
Baciu, dorind sa vina in municipiul Cluj-Napoca, in Lomb.
Dl. cons. Vuscan – intreaba daca exista un proiect privitor la amplasarea acestor institutii, punctul cu nr. cinci de
pe ordinea de zi referindu-se tot la o concesiune.
Presedintele de sedinta – precizeaza ca si la punctul cu nr. cinci de pe ordinea de zi se va face acelasi
amendament, constructiile urmand a fi grupate in aceeasi zona.
Dl. primar – arata ca este vorba despre o zona C.M. 2, aprobata prin P.U.Z.-ul votat de catre consiliul local; toate
aceste zone de interes sunt grupate intr-o singura unitate teritoriala de referinta.
Dl. cons. Somogyi – propune o taxa de concesiune de 7,3 EUR/m.p., cat prevede evaluarea terenului din Lomb
de anul trecut.
Dl. primar – arata ca municipalitatea isi va recupera acest teren integral, de la Impact, taxa de concesiune fiind
nejustificata.
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Dl. cons. Somogyi – considera ca taxa de concesiune trebuie perceputa, fiind vorba despre domeniul
municipiului.
Presedintele de sedinta – nu mai tine minte care a fost taxa de concesiune stabilita pentru Institutul de
Neunatologie, insa terenul care face obiectul acestui proiect de hotarare fiind delimitat, prin hotarare de consiliu,
ca zona de cerecetare, considera ca ar trebui sa se procedeze in mod unitar.
Dl. primar – arata ca, la vremea respectiva, municipalitatea nu negociase cu Impact, ulterior ramanandu-i cele 88
de ha. in totalitate; precizeaza ca principalul obiectiv al dezvoltatorilor din Cartierul Lomb este sa atraga investitii
care sa duca la dezvoltarea intregului cartier.
Dl. con. Moisin – viceprimar – arata ca taxa de concesiune nu este o cheltuiala eligibila prin finantare
europeana, aceasta urmand a fi suportata de catre bugetul Agentiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest, care
este o institutie de stat.
Dl. cons. Somogyi – „vreau sa intreb pe domnul primar: aportul nostru la Impact se diminueaza cu cele 88 de
ha., valoarea celor 88 de ha?”.
Dl. primar – raspunde ca, in momentul in care s-a facut licitatia, au fost impuse doua conditii, din punct de vedere
material: intr-un termen dat municipalitatea sa primeasca un numar de locuinte si sa i se predea, din intregul
P.U.Z., 33% care inseamna 88 de ha.; arata ca este vorba despre un contract de asociere, consiliul local
concesionand o suprafata care va fi preluata din partea detinuta de catre Impact, respectiv 67% din P.U.Z.
Dl. cons. Lapusan – este de acord ca acest teren sa fie oferit in mod gratuit Agentiei de Dezvoltare Regionala
Nord-Vest, fiind in interesul municipiului ca aceasta sa nu plece in alta parte; de asemenea, consiliului local ii
raman si cele 88 de ha.
Secretarul municipiului – arata ca, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest fiind institutie publica, terenul
poate fi acordat in folosinta gratuita, daca agentia mai este eligibila.
Dl. cons. Somogyi – precizeaza ca Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest nu este o institutie de stat, ci o
organizatie non-guvernamentala.
Dl. cons. Moisin – viceprimar – arata ca Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest este autoritatea
contractanta, in subordinea Ministerului Dezvoltarii Regionale, pentru majoritatea fondurilor europene, inclusiv
cele pentru care aplica primaria; agentia este autoritate contractanta in sensul ca evalueaza proiectele si chiar
decide cine castiga.
Dl. cons. Gliga – considera ca, acordandu-i-se acest teren gratuit, agentia nu se va duce in alta parte, intarind
statutul de centru regional al municipiului Cluj-Napoca.
Dl. cons. Moisin – viceprimar – propune o taxa de concesiune de un leu/m.p.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.
Se supune la vot primul amendament al domnului consilier Moisin – viceprimar si se obtine unanimitate.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Somogyi si se obtin 5 voturi pentru, doua abtineri si 14 voturi
impotriva (amendamentul a fost respins).
Se supune la vot al doilea amendament al domnului consilier Moisin – viceprimar si se obtin 15 voturi pentru,
patru voturi impotriva si doua abtineri (amendamentul a fost aprobat).
Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtin 19 voturi pentru si doua abtineri.
Proiect de hotarare privind concesionarea, prin incredintare directa, a terenului situat in municipiul ClujNapoca, zona lomb, in suprafata de 6.500 mp., in favoarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare in
Constructii si Economia Constructiilor-Bucuresti.
Dl. cons. Lapusan – propune ca proiectul de hotarare sa fie si din initiativa consilierilor locali.
Dl. cons. Moisin – viceprimar – propune, la art. 1, acelasi amendament ca si la punctul cu nr. patru de pe
ordinea de zi; propune o taxa de concesiune de un EUR/m.p.
Dl. cons. Liviu Popa – propune o taxa de concesiune de cinci EUR/m.p.
Dl. cons. Lapusan – sustine taxa de concesiune de un EUR/m.p.; ar fi considerat normal ca terenul sa fie oferit
gratuit, investitiile trebuind incurajate.
Presedintele de sedinta – precizeaza ca exista mai multe propuneri, care vor fi supuse la vot.
Dl. cons. Lapusan – propune o taxa de concesiune de un leu/m.p.
Dl. primar – sustine ca din activitatea de cercetare poti sa te intretii.
D-na cons. Anastase – arata ca, in ceea ce priveste investitiile, viziunea este importanta (... se termina banda)...
trebuie avuta in vedere o viziune de colaborare cu un partener.
Dl. cons. Moisin – viceprimar – arata ca trebuie tinut cont de faptul ca acest institut se afla in subordinea
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei.
Presedintele de sedinta – considera ca un centru universitar are nevoie de un astfel de institut, acest institut
fiind cel care omologheaza toate materialele folosite in domeniul constructiilor.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.
Se supune la vot primul amendament al domnului consilier Moisin – viceprimar si se obtine unanimitate.
Se supune la vot al doilea amendament al domnului consilier Moisin – viceprimar si se obtin 15 voturi pentru,
doua voturi impotriva si o abtinere (amendamentul este aprobat).
Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate si se obtine unanimitate.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii nr. 414/2009 (infiintarea Centrului Social de Urgenta).
Dl. primar – arata ca este vorba despre noi cerinte, proiectul mai fiind votat o data.
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate.
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Mapa presedintelui de sedinta
1. Adresa Societatii de parcaje „Avram Iancu” S.R.L. inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr.
197.846/3, in data de 6 octombrie 2009, prin care anunta ca se convoaca Adunarea Generala a Asociatilor,
pentru data de 10.11.2009, orele 12:00, la sediul din B-dul Eroilor nr. 16. Adresa a fost luata la cunostinta si
repartizata Directiei economice si Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.
2. Adresa nr. 130/30.09.2009 a Fundatiei Protectiei Sociale Generale din Romania – Filiala Judeteana Cluj,
inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 199.877/305, in data de 8 octombrie 2009, prin care
anunta a 65-a aniversare de la eliberarea Clujului, de ziua Sfantului Apostol Filip. Adresa a fost luata la
cunostinta.
3. Adresa nr. 54/06.10.2009 a Consiliului Judetean al U.G.P.R. – Consiliul Judetean al Persoanelor Varstnice,
inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 200.300/3, in data de 8 octombrie 2009, prin care
multumeste municipalitatii pentru sprijinul acordat. Adresa a fost luata la cunostinta.
4. Adresa doamnei Mitu Angela inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 200.533/3, in data de 8
octombrie 2009, prin care solicita reanalizarea Hotararii nr. 41/2009, precum si atribuirea unei locuinte care sa
corespunda normelor si cerintelor minimale expuse in Legea nr. 114/1996 (anexa 1). Adresa a fost luata la
cunostinta si repartizata Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.
4'. Adresa domnului Tiberiu Cerghi inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 201.282/2, in data de
9 octombrie 2009, prin care solicita ca pensionarilor cu pensiile cuprinse intre 1.200-1.500 lei sa li se acorde
abonament pe toate liniile, cu reducere de 50%. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei I si
Regiei Autunome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca.
Dl. primar – ii informeaza pe consilierii locali ca, in data de patru noiembrie 2009, are loc inaugurarea zonei P-ta
Unirii, Faza I, rugandu-i sa fie prezenti.
5. Adresa domnului Vasile Alb inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 202.053/3, in data de 12
octombrie 2009, prin care solicita acordarea gratuitatii pe mijloacele de transport in comun, pe toate liniile, pentru
someri, controlul urmand a se efectua pe baza cartii de identitate si a carnetului de somer, vizat la zi. Adresa a
fost luata la cunostinta si repartizata Serviciului Relatii cu consiliul pentru transmiterea raspunsului.
6. Adresa Societatii de Concerte Bistrita – Editura Charmides, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca
sub nr. 205.551/3, in data de 15 octombrie 2009, prin care solicita sprijin financiar pentru editarea lucrarii „Istoria
Operei Romane din Cluj”, scrisa de Octavian-Lazar Cosma – presedintele Uniunii Compozitorilor si Muzicologilor
din Romania. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Comisiei I.
7. Adresa S.C. Vel Pitar S.A. Ramnicu-Valcea – Punct de lucru Cluj, inregistrata la Primaria municipiului ClujNapoca sub nr. 205.276/3, in data de 15 octombrie 2009, prin care solicita aprobarea transcrierii Contractului de
inchiriere nr. 172.897/28.08.2009, avand ca obiect inchirierea spatiului comercial amplasat in municipiul ClujNapoca, str. Iuliu Maniu nr. 45, de pe Vel Pitar pe V.P. Magassin. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata
Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii.
8. Adresa Scolii „Simion Barnutiu”, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 206.199/2, in data de
16 octombrie 2009, prin care solicita nominalizarea a trei persoane care sa faca parte din consiliul de
administratie al scolii, conform legislatiei in vigoare, dupa cum urmeaza: un reprezentant al consiliului local, un
reprezentant al primarului si un membru al Comisiei de asigurare a calitatii. Adresa a fost luata la cunostinta si
repartizata Comisiei IV.
Dl. primar – informeaza ca astazi, in cadrul conferintei de presa de la ora 11:00, a anuntat oficial lansarea unui
nou site al Primariei municipiului Cluj-Napoca; acest site aduce ca element de noutate faptul ca, in timp real,
cetatenii pot afla informatii referitoare la diferite domenii, de la evidenta populatiei pana la urbanism; de
asemenea, la solicitare, in cadrul unui abonament gratuit, acestia pot primi un buletin de stiri privitor la ceea ce se
intampla in domeniul administratiei; pe langa harta electronica, pe acest site mai poate fi urmarita si starea vremii,
prin intermediul unei camere instalate in zona P-tii Unirii; anunta ca cele 10 puncte cu 25 de camere care au fost
instalate in oras functioneaza, fiind supravegheate; prezinta doua accidente care au fost sesizate prin intermediul
acestor camere; ii invita pe cei interesati sa mearga sa vada aceste monitoare si modul in care se monitorizeaza
traficul; considera ca acesta este un prim pas in calea preventiei, pentru a avea un oras mai sigur.
Dl. cons. Vuscan – reclama ca pe strazile Uliului si Constantin Nottara drumul este aproape impracticabil.
Dl. primar – ii multumeste domnului consilier Vuscan pentru sesizare.
Dl. cons. Somogyi – propune acordarea unui abonament gratuit pe mijloacele de transport in comun pentru
asistatii social, vorbind in acest sens cu domnul Valer Morar – director al Directiei de Asistenta Sociala.
Dl. primar – ii precizeaza domnului consilier Somogyi ca este vorba despre asistentii sociali.
Dl. cons. Somogyi – raspunde ca s-a referit la asistatii social, cei care nu mai primesc ajutor de somaj, ci ajutor
social; arata ca acestia sunt, in total, aproximativ 350 de persoane; sustine ca a vorbit cu domnul Liviu Neag –
director al Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, care i-a solicitat sa-i trimita lista, fiind
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de acord cu acordarea de abonamente gratuite pentru asistatii social; arata ca si domnul Valer Morar – director al
Directiei de Asistenta Sociala, doreste sa intreprinda un demers in acest sens, pentru ca cei care primesc ajutor
social si care se duc sa presteze munca in folosul comunitatii de multe ori sunt amendati pe mijloacele de
transport in comun pentru ca nu au bilet.
Dl. primar – arata ca, domniei sale, domul Liviu Neag – director al Regiei Autonome de Transport Urban de
Calatori Cluj-Napoca i-a spus cu totul altceva; precizeaza ca asistatii social merg in anumite zone pentru a presta
munca in folosul comunitatii insotiti de catre un politist comunitar, in cadrul unui program foarte bine intocmit; in
momentul in care urca, insotiti de politistul comunitar, pe mijloacele de transport in comun, nimeni nu ii
amendeaza; arata ca acordarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport in comun pentru asistatii
social trebuie facuta printr-o hotarare a consiliului local; domul Liviu Neag – director al Regiei Autonome de
Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca a spus ca acorda aceste abonamente gratuite daca sunt platite de
consiliul local; il intreaba pe domnul consilier Somogyi daca domiei sale nu i-a spus la fel.
Dl. cons. Somogyi – „nu”; considera ca, daca ar trebui platite, consiliul local poate suporta pretul celor
aproximativ 350 de abonamente gratuite.
Presedintele de sedinta – ii comunica domnului consilier Somogyi ca solicitarea domniei sale a fost luata la
cunostinta, urmand sa primeasca un raspuns; informeaza ca, lunea trecuta, a fost semnat contractul-cadru cu
Casa de Asigurari Medicale privind cabinetele medicale din incinta scolilor; prezinta situatia medicilor si a
cabinetelor respective.
Dl. cons. Moisin – viceprimar – il intreaba pe domnul consilier Somogyi daca a discutat cu domnul Liviu Neag –
director al Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca personal sau cu directorul de
exploatare, domnul Arpad Földvari.
Dl. cons. Somogyi – raspunde ca a vorbit cu domnul Liviu Neag – director al Regiei Autonome de Transport
Urban de Calatori Cluj-Napoca.
Dl. cons. Sandu – prezinta dificultatile intalnite in ceea ce priveste circulatia pe strada Pasteur.
Presedintele de sedinta – raspunde ca aceasta problema va fi analizata si introdusa pe ordinea de zi a Comisiei
de circulatie.
Dl. cons. Lapusan – prezinta situatia strazii Campului; referitor la solicitarea domnului consilier Somogyi,
considera ca aceasta ar trebui analizata, urmand ca, dupa aceea, consiliul local sa decida.
Dl. cons. Vuscan – arata ca ar trebui regandita restructurarea circulatiei in zona podului Mihai Viteazu, in fata
politiei.
Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile inchise.
Presedintele de sedinta,
Dr. László Attila
Secretarul municipiului,
Jr. Aurora Tarmure
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