
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

P R O C E S – V E R B A L

Nr. 292.100/305/19.06.2018 

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

din data de 15 iunie 2018, şedinţă convocată de către primar.

La  apelul  nominal  se  constată  că absentează  motivat  următorii  consilieri  locali:

Gergely Balázs și Mihaela Rodica Suciu.

Secretarul  municipiului –  supune  la  vot  procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  şi

acesta este aprobat în unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar – își cere scuze pentru scurta întârziere, dar arată că astăzi a participat la

un eveniment prin care a fost premiată performanța sportului clujean, la nivel de titlu național;

propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 36a, 36b, 36c, 36d, 36e, 36f, 36g, 36h, 36i,

36j, 36k, 36l, 36m, 36n, 36o, 36p și 36r, cu mențiunea că punctul 36f este retras de pe ordinea

de zi. 

Președintele de ședință – supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr.
120A, identificat cu nr. cadastral 325714, înscris în C.F. nr. 325714 Cluj-Napoca. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr.
33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în C.F. nr. 328867 Cluj-Napoca.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Edgar Quinet nr.
35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în C.F. nr. 328803 Cluj-Napoca.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului Piața Abator din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului  strada  Sindicatelor  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de
cadastru și carte funciară.
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6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentațiilor  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de
cadastru și carte funciară.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada Daniil P. Bărceanu din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat
de cadastru și carte funciară.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada Emil Racoviță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de
cadastru și carte funciară.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului  strada  Cuza  Vodă  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de
cadastru și carte funciară.

10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al municipiului
Cluj-Napoca  în  domeniul  privat  al  acestuia  și  modificarea  Hotărârii  nr.  133/2005
(însușirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca), cu
modificările și completările ulterioare.

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei actuale
de 101/1.730 parte din terenul în suprafață de 1.730 mp., situat în municipiul Cluj-
Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13, înscris în C.F. 251414 Cluj-Napoca (nr. C.F.
vechi 123781), sub nr. topo. 23708/3.

12. Proiect  de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și  etajare  hală  de producție
S+P+2E – Calea Baciului nr. 81-83; beneficiară: S.C. Cina Carmangerie S.R.L.

13. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  imobil  cu funcțiuni  mixte,
S+P+3E+R – str. Croitorilor nr. 27; beneficiari: Gorcea Ovidiu și Gorcea Marioara.

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil birouri, 2S+P+5E+R,
str. Constantin Brâncuși nr. 57-59; beneficiari: Oprean Voicu și soția, Oprean Delia
Alina.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  casă  familială  P+E,  str.
Livezeni nr. 6A; beneficiari: Tutaș Adrian Florin și soția, Tutaș Olimpia Loredana.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare corp administrativ, str.
B.P.  Hasdeu  nr.  6;  beneficiar:  Spitalul  Clinic  de  Pneumoftiziologie  Leon Daniello
Cluj-Napoca.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere casă unifamilială (corp C1) cu
o unitate locativă, P+1E+R, str. Ilie Măcelaru nr. 22A; beneficiari: Grigorovici Călin și
Grigorovici Cecilia Catrinel.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E –
str. Vrancea nr. 13A; beneficiar: Tălnaci Gabriel.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare locuință unifamilială – str.
Madach Imre nr. 21; beneficiari: Șandor Sorin Sabin și Todea Leontina.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere clădire de birouri cu spațiu de
garaj aferent funcțiunii de bază, str. Sobarilor nr. 33; beneficiară: S.C. Profi Construct
S.A.

21. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  –  Instituire  subzonă  de  activități
economice cu caracter industrial în zonă de activități economice cu caracter terțiar, str.
Traian Vuia nr. 222E, F; beneficiar: S.C. Acord Com S.A.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Croitorilor nr. 5 – str. Iașilor nr. 16
Extindere Complex Medicala  III  –  Chirurgie  III;  beneficiar:  Institutul  Regional  de
Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor.

23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la  obiectivul
„Alimentare cu energie termică a corpurilor de clădire A1, A2, B și C la Colegiul
Național  George Coșbuc”, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-Napoca, din
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cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți
noi/existenți”.

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei mandatului administratorilor provizorii
la  S.C.  Cluj  Innovation  Park  S.A.,  până  la  finalizarea  procedurii  de  selecție  a
membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni, conform art. 64¹
alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare.

25. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta
interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc în sala de
conferințe a Sălii  Polivalente,  în  data  de 25.06.2018, ora 12 (prima convocare) și,
respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare).

26. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  unor  măsuri  de  funcționare  a  Asociației  de
Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2018.

27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  și  a  contribuției  proprii  aferente
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală,  în  calitate  de  beneficiar  în  cadrul
proiectului „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și neglijare a copilului prin baze de
date minimale: de la planificare la practică – Coordinated Response to Child Abuse
and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice” (CAN-MDS II).

28. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  protocolului  de  colaborare  și  aprobarea
cheltuielilor  pentru  participarea  municipalității  clujene  la  Târgul  Internațional  de
Investiții și Imobiliare EXPO REAL, München, Germania, în perioada 8-10 octombrie
2018.

29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  Ordine  și  Siguranță  Publică  al
Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018.

30. Proiect  de  hotărâre  privind  înființarea  unei  noi  creșe  pe  str.  Donath  nr.  238,  în
subordinea  Centrului  Bugetar  de  Administrare  Creșe,  cu  denumirea  Căsuța
Iepurașilor.

31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul 2018 al
Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de ghiozdane și
rechizite pentru un număr de 500 de copii proveniți din familii defavorizate.

32. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în
sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Cristina Maria, înregistrată
sub nr. 231179/1 din 10.05.2018.

34. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Baciu  Dumitru-Mirel  și  alții,
înregistrată sub nr. 231179/1 din 10.05.2018. 

35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sima Minodora, înregistrată sub
nr. 166565/43 din 30.03.2018.

36. Diverse.

Ordine de zi suplimentară:

36  a –  Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  administrarea  Regiei  Autonome  de
Termoficare Cluj-Napoca a sistemului de alimentare cu energie termică ce deservește unitățile
de învățământ situate în municipiul Cluj-Napoca.

36 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în
calitate de partener, în proiectul „InnovaTO-r”, în cadrul Programului Oprerațional URBACT
III,  Axa  prioritară  1:  Sprijinirea  Dezvoltării  Urbane  Durabile,  Obiectivul  specific  3:
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Îmbunătățirea  implementării  planurilor  integrate  pentru  dezvoltarea  urbană  durabilă  și  a
cheltuielilor legate de acesta.

36  c –  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  Acordului  de  Parteneriat
Strategic pentru Mobilitate și Orașe Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2021-2027.

36  d –  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Anexei  la  Hotărârea  nr.  249/2015
(aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  ai
obiectivului  de  investiţii  „Modernizarea  şi  extinderea  reţelei  de  iluminat  public  şi
modernizarea sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei, folosind tehnologia LED”).

36 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației anuale de membru
al Asociației Municipiilor din România. 

36 f – Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 138/2018,
pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 4032/211/2017.

36  g –  Proiect  de  hotărâre  privind  vânzarea  locuinței  situată  în  municipiul  Cluj-
Napoca, str. Tatra nr. 4, ap. 25, în favoarea doamnei Zaharia Margareta.

36 h – Proiect  de hotărâre privind însușirea Documentației  cadastrale de alipire  și
repoziționare a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

36 i –  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 2-4, aferent
Școlii Gimnaziale Ion Creangă.

36 j –  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Poet Grigore Alexandrescu
nr. 16, aferent Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu. 

36 k –  Proiect  de hotărâre privind însușirea Documentației  tehnice de înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 7, aferent
Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu.

36 l – Informare privind Plângerea prealabilă a numitei Chilea Maria-Irina, îregistrată
sub nr. 188148/45 din data de 16.04.2018.

36 m – Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Hotărârii  nr. 415/2008 și
Anexa  3  care  face  parte  integrantă  din  aceasta  (Statutul  Asociației  de  Dezvoltare
Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj).

36 n –  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  de  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu f.n.

36 o –  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  de  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A, aferent
Grădiniței Floare de Iris.

36 p – Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în suprafață de 870 mp., situat
în municipiul Cluj-Napoca, str. Septimiu Albini nr. 91-93, în domeniul public al municipiului
Cluj-Napoca.

36 r – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și
funcționarea Serviciului Public pentru administrarea obiectivelor culturale, serviciu public de
interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi,  propusă de către primar și se obține

unanimitate.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 25.

 Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate. 
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Președintele de ședință – având în vedere că în sală sunt prezente mai multe mămici,

împreună cu copiii lor, are rugămintea să i se dea posibilitatea doamnei Emilia Farcău să ia

cuvântul.

D-na Emilia Farcău – cetățean – ridică problema admiterii la creșă, unde principalul

criteriu este reprezentat de domiciul sau rezidența părintelui care aplică și sesizează că unii

părinți  din  localitățile  învecinate  își  fac  viză  de  flotant  de  Cluj  și,  astfel,  creșele  devin

supraaglomerate;  arată  că  ea,  împreună cu  mulți  alți  părinți,  se  află  în  această  situație  și

sesizează că atât pentru domiciliu, cât și pentru flotant este acordat același număr de puncte,

departajarea  făcându-se  în  baza  unor  criterii  secundare,  cum ar  fi  numărul  de  copii  sau

programul de lucru; consideră că părinții din Cluj-Napoca sunt dezavantajați, deoarece ea, de

exemplu, având un singur copil, nu a primit loc la creșă, deoarece ultimul loc a fost ocupat de

părinți cu doi copii; solicită să fie efectuată o selecție cât mai corectă și cât mai transparentă,

deoarece, potrivit art. 17 alin. 3 din Legea nr. 292/2011, autoritatea publică locală este cea

care verifică și impune aceste condiții; arată că a studiat legea respectivă și a vorbit cu juristul

Centrului Bugetar de Administrare Creșe, care, la solicitarea de a fi tratați cu prioritate cei cu

domiciliu  față  de cei  cu rezidență,  i-a  răspuns  că  aceste  două noțiuni  au  aceeași  valoare

juridică; susține că cele două noțiuni, domiciliul și rezidența, nu au aceeași valoare juridică,

deoarece în Legea nr. 292/2011 sunt definite separat și, dacă nu sunt „prioritizate”, pentru a fi

realizată o selecție corectă, este încălcat principiul proximității, menționat în această lege la

art. 5 lit. o; afirmă că sunt și destule persoane venite din afară care închiriază locuințe în Cluj-

Napoca  și  aplică  pentru  creșe,  însă  solicită  să  fie  împiedicat  acest  fenomen  al  „mafiei

flotantului”;  cere  să  fie  efectuată  o  reevaluare  a  criteriilor  de  amitere  și  o  reverificare  a

dosarelor, deoarece nu i se pare cinstit ca ea, plătindu-și taxele în municipiul Cluj-Napoca, să

fie eliminată de un părinte din Florești cu doi copii, care-și face flotant; reiterează solicitarea

de a avea prioritate la înscrierea în creșe părinții cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca;

arată că și-a achiziționat o locuință în centrul Clujului, care este scumpă în comparație cu

locuințele din Florești, pentru a beneficia de serviciile bune din Cluj-Napoca; consideră că

autoritatea publică locală dispune de pârgiile necesare pentru a realiza această prioritizare a

domiciliului față de flotant, care este realizată prin Regulamentul privind parcările, aprobat

prin hotărâre de consiliu, potrivit căruia au prioritate la obținerea unui loc de parcare cei care

au domiciliul stabil, apoi cei care au reședință, iar după aceea persoanele juridice; întreabă de

ce o asemenea prioritizare nu este aplicată și în cazul creșelor.

Dl. primar –  o felicită pe doamna Emilia Farcău pentru modul în care și-a expus

punctul de vedere, iar opinia sa este că solicitarea doamnei Emilia Farcău este posibilă, din
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punct de vedere legal și îi pare rău că această problemă nu a fost ridicată mai devreme, în anii

anteriori; arată că aceeași problemă, a vizelor de flotant, a întâmpinat-o și în cazul școlilor din

centru,  dar,  potrivit  unei  corespondențe  purtate  cu  Ministerul  de  Interne,  precizează  că,

potrivit legii, nu este posibil să fie limitat numărul de flotanți la o adresă; însă, referitor la

solicitarea doamnei Emilia Farcău, precizează că, dacă consilierii locali vor fi de acord, poate

fi elaborat un regulament nou de atribuire a locurilor în creșe, care să țină cont de criteriile pe

care le-a menționat doamna Emilia Farcău, pe care el nu le consideră discriminatorii; crede

că, astfel, nu este încălcată nicio prevedere legală și regretă că această problemă nu i-a fost

sesizată, instituțional, până acum; ca propunere concretă, arată că va cere departamentelor de

specialitate,  în  primul  rând  Centrului  Bugetar  de  Administrare  Creșe,  să  redacteze  un

regulament, care va fi înaintat, spre aprobare, consiliului local; o roagă pe doamna Aurora

Roșca, secretarul municipiului, precum și Direcția Juridică, să analizeze suplimentar aceste

ipoteze; precizează că, personal, nu crede că vor exista probleme sau că prefectul va ataca în

contencios administrativ o asemenea chestiune de bun-simț; arată că va solicita și reevaluarea

criteriilor,  însă  nu  poate  cere  decât  reevaluarea  celor  existente  în  momentul  depunerii

documentelor.

D-na Emilia Farcău – cetățean – întreabă „care este soluția pentru noi, astăzi?”.

Dl. primar –  reiterează că nu pot fi reverificate decât criteriile aflate în vigoare în

momentul depunerii  actelor;  arată că,  potrivit  informațiilor pe care le deține,  astăzi există

1.142 de locuri în cele 15 creșe ale municipiului, iar în 2016 au fost date în folosință 120 de

locuri, pe str. Nicolae Ivan, în 2017 – 40 de locuri, pe Aleea Detunata și, pe str. Louis Pasteur,

a fost înființată o nouă grupă de creșă, cu 20 de locuri; arată că se află într-o fază avansată de

construire, pe str. Donath nr. 238, o creșă cu 80 de locuri, care ar putea fi atribuite după noile

criterii; precizează că termenul de finalizare al acestei creșe este septembrie 2018 – „sper că

constructorul se va onora cu obligația din contract”; arată că există timp pentru ca, o lună,

noul  regulament  să  fie  în  dezbatere  publică  și,  luna  următoare,  să  fie  supus  aprobării

consiliului local; precizează că nu s-a consultat cu nimeni, acestea fiind primele sale impresii,

la cald, după ce a ascultat discursul extrem de coerent al doamnei Emilia Farcău.

D-na Emilia Farcău – cetățean – afirmă că marea majoritate a celor respinși sunt din

Cluj-Napoca, iar cele 80 de locuri nu vor fi suficiente.

Dl.  primar – arată  că vor  mai  fi  80 de locuri  pe str.  Meziat,  unde se lucrează la

extinderea unei  creșe,  iar  pe str.  Grigore Alexandrescu nr.  47A, în 2020, este  programată

finalizarea unei alte creșe.
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D-na Emilia Farcău – cetățean – precizează că, acum, în data de 26 iunie,  va fi

realizată redistribuirea locurilor din creșe care vor fi eliberate de copiii care merg la grădiniță

și întreabă dacă și locurile respective ar putea face obiectul noilor criterii.

Dl. primar – „numai dacă am avea noile criterii aprobate, atunci am putea face noile

evaluări în baza altor criterii; trebuie să mă consult cu colegii mei, să vedem”.

D-na Emilia Farcău – cetățean – consideră că această problemă ar trebui remediată

cât mai rapid.

Dl. primar – solicită și părerea celorlalți colegi, în cazul în care aceștia consideră că ar

exista impedimente legale, pentru că este vorba despre o problemă socială importantă.

D-na Emilia Farcău – cetățean – având în vedere că reevaluarea nu poate fi făcută în

baza noilor criterii, întreabă dacă nu poate fi realizată o verificare a veridicității vizelor de

flotant,  astfel  încât  cei  care  au  fost  admiși  în  baza  rezidenței  să  prezinte  un  contract  de

închiriere vizat de A.N.A.F.

Dl. primar – susține că va verifica acest lucru, împreună cu colegii săi de la Direcția

de Evidență a persoanelor.

D-na Emilia  Farcău –  cetățean – afirmă că  părinții  cu doi  copii  din  Florești  au

acoperit, probabil, 50% din locuri.

Dl.  primar  – o  asigură  pe  doamna  Emilia  Farcău  că  vor  fi  întreprinse  toate

demersurile permise de lege.

D-na Emilia Farcău – cetățean – susține că problema locurilor la creșe este pentru

anul acesta, deoarece, anul viitor, copiii o să fie înscriși la grădiniță; întreabă dacă nu ar putea

fi găsite soluții de subvenționare a creșelor private.

Dl. primar – „distinsă doamnă, ați bătut la uși deschise și cu această propunere”; arată

că  municipalitatea  are  deja  o  politică  socială  de  subvenționare  a  plății  chiriei  pentru

persoanele cu nevoi speciale; precizează că o să se consulte cu colegii săi asupra cadrului

legal, dar nu vede de ce nu ar putea exista o asemenea posibilitate legală; referitor la buget,

consideră că o asemenea subvenție nu este atât de costisitoare.

D-na Emilia Farcău – cetățean – susține că situația sa este una fericită, deoarece

beneficiază de un salariu mediu în Cluj-Napoca, dar mai mult de jumătate din acest salariu va

trebui să-l cheltuiască pentru o creșă privată, dacă o să găsească un loc, iar, dacă nu, va trebui

să-și plătească o bonă.

Dl. primar – „cu siguranță, ați bătut la uși deschise”; precizează, în calitatea sa de

ordonator principal de credite, că există posibilitatea să fie alocată o anumită sumă de bani,
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rezonabilă și rațională, pentru ca părinții aflați în această situație să poată trece peste acest

moment mai delicat.

D-na Emilia Farcău – cetățean – „anul viitor, dacă se va face așa, cu siguranță, cei

din Cluj nu se vor simți defavorizați”.

Dl. primar – consideră pertinentă propunerea doamnei Emilia Farcău, însă reiterează

că trebuie verificat cadrul legal;  arată că, în cazul subvenționării chiriei  pentru persoanele

aflate în risc de marginalizare socială, există un text expres în legea asistenței sociale; „și aici

trebuie căutat un text expres de lege, care să ne dea posibilitatea să subvenționăm, să venim și

noi cu o parte, autoritatea locală, să vă ajutăm, tinerele familii, într-un moment greu; acum

aveți nevoie de sprijinul autorității locale și cred că la masa aceasta, indiferent de ce culoare

politică sunt colegii mei, am avut o viziune unitară, de a veni în sprijinul clujenilor, pentru că

sarcina noastră e să vă reprezentăm pe dumneavoastră, cu cele mai bune soluții pe care le

putem găsi”.

D-na Emilia Farcău – cetățean – „mulțumim și, prin felul acesta, ne veți demonstra

că, anul viitor, dumneavoastră veți avea tot interesul ca această selecție să se facă cât mai

corect, pentru că banii vor veni de aici și vom bate la Primăria din Florești – subvenționează

tu creșele private ale părinților care locuiesc acolo”.

Dl. primar – „și ei fac eforturi să construiască creșe, și acolo se fac demersuri, dar e

bine să se  regleze,  prin aceste  mijloace  legale,  această  competiție  neloială,  ca  să  mă pot

exprima într-un fel, așa, sincer, pentru că eu m-am lovit, la problema traficului, de problema

școlilor din centru, unde n-am reușit nici până acum să găsim antidotul”.

D-na  Emilia  Farcău  –  cetățean  –  „și  să  știți  că  chestia  asta  duce,  inerent,  la

aglomerarea traficului – era unul din motivele mele – pentru că cei care vin din Florești și-și

aduc copiii la creșele din centru, ei blochează, pentru că opțiunea mea ar fi să merg cu troleul

ca să-mi duc copilul la creșă”.

Dl.  primar – „noi  vom discuta  și  cu  primarul  din  Florești,  să  găsim ceva  soluții

integrate, pentru că, până la urmă, și cei care lucrează în Cluj și-s din Florești sunt tot de-ai

noștri, nu-i privim ca...”.

D-na Emilia Farcău – cetățean – „corect, nu vrem să facem nici discriminări”.

Dl. primar – consideră că, dacă locuiești în Cluj-Napoca și ai creșa lângă casă, este

firesc să ai prima opțiune.

D-na  Emilia  Farcău  –  cetățean  – „domnul  primar,  dar  de  aceea  îți  cumperi  la

suprapreț în centrul Clujului și nu-ți cumperi mai ieftin și mai spațios...”.
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Dl. primar –  „am înțeles; mi se pare de bun-simț asta și trebuie găsite soluții; eu,

repet,  că  am  monopolizat  puțin  discuția,  punctul  meu  de  vedere  este  cel  pe  care  l-am

exprimat, îi rog pe colegii mei să vină cu completările necesare”.

D-na Emilia Farcău – cetățean – „oare, pentru detalii, considerați să ne primiți într-o

audiență?”.

Dl. primar – „da, eu personal am să mă ocup de acest subiect, cu doamna viceprimar,

Oláh  Emese  și  cu  doamna  director  Duma,  de  la  Creșe,  cu  doamna  Neamțu,  pe  care,  în

continuare, o rugăm să ne asigure expertiza; vom face un colectiv de lucru, începând de luni

dimineața, care se va ocupa de acest demers; luni dimineața, la ora opt, când avem ședința de

lucru, primul punct va fi acesta: constituirea echipei de lucru și care, păstrând legătura cu

dumneavoastră și cu cei care doresc să mai participe, pentru a vă prezenta proiectul de H.C.L.

și să discutăm dacă, pe cadrul legal existent, unde putem să îmbunătățim situația”. 

D-na Emilia Farcău – cetățean – „mulțumim foarte mult”.

D-na cons. Horváth –  arată că, referitor la finanțarea creșelor private, anul acesta,

grupul U.D.M.R. din Camera Deputaților a inițiat un proiect de lege, aflat în faza de aprobare

în Senat, care prevede extinderea finanțării per elev, per copil, inclusiv la nivelul creșelor,

începând cu anul școlar 2019-2020, ceea ce ar însemna un ajutor extraordinar pentru consiliile

locale; propune, până când va fi finalizată verificarea dacă în acest an, până în 2019, este sau

nu posibilă subvenționarea creșelor private, ca în luna următoare să fie realizată o inventariere

a spațiilor  din grădinițe,  pentru că în  foarte  multe  locuri  anumite grupe de grădiniță  sunt

restrânse, pentru că nu mai pot fi finanțate grupe întregi; arată că legea prevede înființarea

grupelor  de  antepreșcolari,  formate  din  copii  cu  vârsta  între  doi  și  trei  ani,  în  cadrul

grădinițelor, grupe care pot fi finanțate de la bugetul local. 

Dl. primar –  îi  mulțumește doamnei  consilier  Horváth pentru aceste recomandări;

reiterează că luni dimineața, împreună cu doamna Oláh Emese, viceprimar, va constitui acest

grup de lucru, în vederea identificării unei soluții pentru acest an.

Dl. Marc Virgil – cetățean – arată că este unul dintre părinții care nu a mai găsit un

loc la creșă pentru copilul său și subliniază dimensiunea socială a acestei situații, pentru că

sunt peste 800 de copii care, în anul preșcolar care va începe la 1 septembrie 2018, s-ar putea

să nu aibă locuri în creșe; precizează că, la această vârstă, până la trei ani, copiii sunt cel mai

vulnerabili, deoarece în acestă perioadă asimilează foarte mult și se acomodează cu mediul

social; solicită să fie identificate soluții pentru rezolvarea acestei probleme.

Dl. primar – îi mulțumește domnului Marc Virgil pentru intervenție și îl invită să facă

parte din grupul de lucru; arată că, din nefericire, nu vor exista soluții de patrimoniu pentru
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rezolvarea acestei probleme, însă poate fi oferită o subvenție de 400 de lei pe lună pentru cei

800 de copii, ceea ce, raportat la 11 luni, ar însemna 3,5 milioane de lei, deci 800 de mii de

euro; „eu, ca ordonator de credite, pot să spun: cu eforturi grele, pot să fac rost, în buget, de

această sumă de bani, pentru a vă ajuta pentru anul care urmează; deci e o soluție concretă,

care poate fi  implementată din septembrie; pentru asta verificăm, de luni,  și discutăm; nu

vreau să vă vând iluzii; în afară de creșele, care sunt patru, în construcție – una se termină în

iulie – alte locații nu vor fi disponibile până în septembrie, pentru că o creșă nu se poate

pregăti, pentru că presupune niște rigori de acreditare, care sunt prevăzute de lege, și nimeni

nu ne acreditează, peste noapte, transformarea unei garsoniere în creșă și așa mai departe,

unde avem câteva spații, și așa foarte puține – nu există, vă spun sincer, dar soluțiile pe care le

avem pe termen mediu: corectarea criteriilor, după o dezbatere serioasă, publică, acest sprijin

pentru cetățenii Clujului, pentru subvenție la creșă – cred că, dacă avem cadrul legal, putem s-

o facem – eu pot să mă uit cu colega mea, cu doamna Moigrădan și cu doamna Ștefania, la

buget, să vedem de unde găsim un milion de euro, aproape, pentru această sumă de bani, dar

care este extrem de benefic utilizată în interes public, după părerea mea, de a veni în sprijinul

dumneavoastră; deci, cred că aceste lucruri sunt posibile”.

Dl.  Marc  Virgil  –  cetățean  – „O.K.  și  avem  promisiunea  asta,  că,  din  2018,

septembrie, că noi...?”.

Dl. primar – „deci v-am spus, dumneavoastră, ce se poate face și pașii pe care i-ați

auzit la începutul ședinței: luni vom concretiza, în grupul de lucru și în pregătirea proiectelor

de hotărâre despre care am vorbit”.

D-na cons. Croitoru – se oferă, voluntar, să facă parte din grupul de lucru, deoarece

consideră că problema, pe lângă rezolvarea ei pe termen scurt, se va extinde, pentru că, după

ce termină creșa, copiii vor avea aceleași dificultăți la grădiniță și, mai târziu, la clasa întâi;

susține că aceste criterii ar trebui aplicate, unitar, și în cazul școlilor, precum și că ar putea fi

deschisă o negociere cu inspectoratul școlar și cu celelalte instituții care au pârghiile legale

necesare; crede că ar trebui avut grijă ca diferența dintre cele două criterii – domiciliul și viza

de flotant – să fie considerabilă.

Dl. primar – anunță că, la ora 14:30, trebuie să participe la o manifestare oficială și îi

solicită permisiunea președintelui de ședință ca, dacă există la  Diverse  chestiuni care-i sunt

adresate în mod expres, ca primar, acestea să fie formulate înainte de a părăsi sala de ședință.

D-na cons. Croitoru –  solicită să fie demarat un proiect,  pentru zona centrală, de

redare a trotuarelor pietonilor, prin montarea de stâlpișori; arată că a solicitat, printr-o adresă
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pe care a depus-o în luna decembrie, montarea unor asemenea stâlpișori și pe str. Paris, unde

aceștia existau doar pe o singură parte a străzii.

Dl. primar –  le solicită domnului Marcel Bonțidean, directorul general al Direcției

Generale Poliția locală și doamnei Mirela Mărincean, șefa Serviciului Siguranța circulației,

ca, în prima ședință a Comisiei de circulație, din luna iunie, să fie analizată problema ridicată

de doamna consilier Croitoru, iar, dacă nu există impedimente care țin de un interes public

major, să fie montați acei stâlpișori, până la începutul lunii iulie.

Dl.  cons.  Mureșan –  întreabă  de  ce  nu  s-a  organizat  nimic  de  1  iunie  în  Parcul

Central.

Dl. primar –  răspunde că municipalitatea a finanțat  organizații  nonguvernamentale

pentru a organiza activități cu copiii în data de 1 iunie; îi solicită domnului Ovidiu Cîmpean,

director al Direcției Evenimente publice și informare cetățeni, un raport, pentru următoarea

ședință  de  consiliu,  pentru  a  vedea  dacă  aceste  O.N.G.-uri  și-au  onorat  obligațiile

contractuale.

Dl. cons. Mureșan – are rugămintea ca, anul viitor, de 1 iunie, în Parcul Central să fie

organizată  o  acțiune  mai  amplă;  dorește  ca  municipiul  Cluj-Napoca  să  urmeze  modelul

Oradiei în ceea ce privește toaletele publice, care sunt foarte puține în orașul nostru și nu sunt

întreținute  la  standardele  dorite;  solicită  să  fie  întocmit  un  proiect  prin  care  barurile  și

restaurantele din zona centrală, cel puțin, să fie obligate să permită folosirea toaletelor, contra

unei taxe, și altor persoane în afara clienților.

Dl. primar –  „cât timp e Constituția României în vigoare, acest proiect nu poate fi

promovat; nu poți să obligi proprietari privați să întreprindă demersuri fără consimțământul

lor direct; nu poți să-i obligi”.

Dl. cons. Mureșan – propune, atunci, încheierea unor parteneriate.

Dl.  primar  – susține  că,  într-adevăr,  ar  putea  fi  încheiate  niște  parteneriate,  în

schimbul unor facilități, inclusiv fiscale, însă nu poate fi instituită o obligație. 

Dl. cons. Mureșan – reclamă că, în Parcul Central, după ora 22, sunt închise toaletele

publice,  în  condițiile  în  care  acolo sunt  persoane care  aleargă,  până la  ora 12 noaptea și

consideră că programul toaletelor ar trebui extins, cel puțin în perioada verii.

Dl. primar – consideră că observația domnului consilier Mureșan este de bun-simț și

R.A.D.P. Cluj-Napoca ar trebui să extindă programul de funcționare al toaletelor; arată că, în

urma programului de bugetare participativă, patru toalete publice de ultimă generație sunt în

procedură de achiziție publică.
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Dl.  cons.  Mureșan  –  reclamă  că  pe  str.  Atelierului,  unde  este  Școala  de  Poliție,

trotuarele sunt ocupate cu mașini și consideră că și acolo ar trebui montați stâlpișori.

Dl. cons. Tothfalusi –  sesizează că nu e reglementat accesul bibicletelor în Parcul

Central.

Dl. primar – arată că sunt reglementate cirucuite pentru bicicliști, pe margine, „iar pe

mijloc e la mica înțelegere, deocamdată, recunosc”.

Dl. cons. Tothfalusi –  consideră că marea problemă este cea referitoare la mămicile

care-și plimbă copiii.

Dl. primar – „domnul Bonțidean, șeful grupului de lucru, într-o lună de zile, să vină

cu un proiect de regulament, să-l supunem dezbaterii publice; eu n-am găsit soluția, sincer, să-

mpac și capra, și varza”; nu poate să spună că nu e bine să nu se circule cu bicicleta prin

Parcul Central,  însă, pe de altă parte,  înțelege că și  cei  care vin cu copiii  trebuie să aibă

confort și siguranță.

Dl. cons. Tothfalusi – afirmă că au apărut bicicletele electrice, care pot fi închiriate și

care au o viteză mult mai mare, fiind, astfel, mai periculoase. 

Dl.  primar – arată  că problema expusă  de domnul  consilier  Tothfalusi  este  reală,

precum și că singura soluție care a fost identificată până acum este separarea fluxurilor; îi

solicită domnului Marcel Bonțidean, directorul general al Direcției Generale Poliția locală, ca,

în două săptămâni, pentru că e deja vară, să fie reglementat, instituțional, accesul deținătorilor

de aparate de mobilitate urbană în Parcul Central.

Președintele  de ședință –  „având în vedere  că  deja  am parcurs  o bună parte  din

Diverse, mai avem o luare de cuvânt și aș vrea să epuizăm acest punct; doamna Munteanu

Elena, vă rog”.

D-na Elena Munteanu – cetățean – ridică problema reabilitării termice a unui bloc

de  zece  etaje,  cu  132  de  apartamente,  în  care  deține  un  apartament  fiul  său,  plecat  în

străinătate.

Dl. primar –  îi solicită domnului Ovidiu Cîmpean, director al Direcției Evenimente

publice și informare cetățeni, să-i ia doamnei Elena Munteanu numărul de telefon; prezintă

detalii cu privire la programul de reabilitare termică.

D-na Elena Munteanu – cetățean – reclamă că  blocul  se  află  într-o  stare  foarte

proastă.

Dl.  primar  – arată  că  răspunderea  pentru  starea  în  care  se  află  blocul  aparține

asociației de proprietari și îi recomandă doamnei Elena Munteanu să convoace o ședință a

asociației, în cadrul căreia să expună pericolele existente, iar, ulterior, să fie contractați un
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arhitect și o firmă care să ia măsuri de urgență, măcar, pentru a îndepărta pericolele mari;

precizează că, pentru astfel de cazuri, primăria emite autorizații de urgență, în termen de 24 de

ore; a doua problemă este reprezentată de modul în care blocul respectiv poate fi cuprins în

programul de reabilitare termică, sens în care doamna Elena Munteanu va fi contactată de

domnul  Ovidiu  Cîmpeanu,  care  coordononează  departamentul  de  absorbție  a  fondurilor

europene.     

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Romul Ladea nr. 120A, identificat cu nr. cadastral 325714, înscris în C.F. nr.

325714 Cluj-Napoca. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Edgar Quinet nr. 33, identificat cu nr. cadastral 328867, înscris în C.F. nr.

328867 Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Edgar Quinet nr. 35, identificat cu nr. cadastral 328803, înscris în C.F. nr.

328803 Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului  Piața  Abator  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de

cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului strada Sindicatelor din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de

cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor tehnice pentru înscrierea

imobilului strada George Coșbuc din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat

de cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului  strada Daniil  P.  Bărceanu din municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul

integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului strada Emil Racoviță din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat

de cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului strada Cuza Vodă din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de

cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

10. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  unui  teren  din  domeniul  public  al

municipiului Cluj-Napoca în domeniul privat al acestuia și modificarea Hotărârii

nr.  133/2005  (însușirea  inventarului  bunurilor  din  domeniul  public  al

municipiului Cluj-Napoca), cu modificările și completările ulterioare.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

11. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune asupra cotei

actuale  de  101/1.730  parte  din  terenul  în  suprafață  de  1.730  mp.,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, Aleea Bibliotecii nr. 10, bl. 13, înscris în C.F. 251414

Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 123781), sub nr. topo. 23708/3.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

12. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  și  etajare  hală  de

producție  S+P+2E  –  Calea  Baciului  nr.  81-83;  beneficiară:  S.C.  Cina

Carmangerie S.R.L.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  imobil  cu  funcțiuni

mixte, S+P+3E+R – str. Croitorilor nr. 27; beneficiari: Gorcea Ovidiu și Gorcea

Marioara.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

14. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  imobil  birouri,

2S+P+5E+R,  str.  Constantin  Brâncuși  nr.  57-59;  beneficiari:  Oprean Voicu și

soția, Oprean Delia Alina.

Comisia III – aviz favorabil.

Dl. cons. Rácz – anunță că nu participă la vot.

Comisia III – „și un amendament: se preia mențiunea din aviz cu privire la cedarea

și amenajarea str. Vasile Lupu, pentru tronsonul aferent parcelei”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.

Dl.  cons.  Morar  –  întreabă  dacă,  potrivit  Regulamentului  Local  de  Urbanism,

înălțimea este impusă sau admisă pentru acest obiectiv.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – răspunde că înălțimea este impusă.

Dl. cons. Morar – afirmă că a mai fost o discuție, în trecut, referitoare la un obiectiv

de pe str. Brâncuși, iar în acea speță înălțimea era admisă; constată că, potrivit răspunsului

domnului Claudius Daniel Pop, imobilul care face obiectul proiectului de hotărâre nu poate fi

construit cu două, trei sau patru etaje, ci doar cu două subsoluri, parter, cinci etaje plus etaj

retras.
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Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – (nu vorbește la microfon, n.n.). „...asta, la

25, ca să fie mai jos, care este înălțimea la colț și descresc la 18 m. în frontul continuu de pe

stradă”.

Dl. cons. Morar – „cu alte cuvinte, în speța aceasta, nu putea să opteze pentru un

etaj în minus, ci trebuia să meargă pe înălțimea impusă de către noi, de către Regulamentul

Local de Urbanism, corect?”. 

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „da”.

Dl. cons. Morar – „bun, și având în vedere că Regulamentul Local de Urbanism a

fost în dezbatere, dar noi putem încă să-l amendăm, ar fi foarte util de luat în calcul o zonă

tranzitorie, între înălțimile – exact, în speța de față – zonei Brâncuși; cumva, noi, la stradă,

mergem pe înălțimea maximă, de cât ați spus dumneavoastră și, ulterior, ajungem la situații în

care este lipită o casă cu parter, cu etaj, de o înălțime cu cinci etaje și, atunci, să impunem o

zonă tranzitorie, cumva ori să permitem celor cu parcele limitrofe să construiască mai mult,

pentru ca acest cartier să coboare frumos ori să gândim, chiar, zona de înălțime de la Brâncuși

s-o vedem altfel”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „el ar trebui să coboare spre interiorul

cvartalelor,  adică  spre  est  și  vest,  cum ne  uităm la  hartă  și  cum e  considerat  Clujul  pe

Brâncuși; într-adevăr, pe Brâncuși sunt multe probleme de genul, pentru că-s multe case încă

existente acolo...” (nu vorbește la microfon, n.n.) „... toate parcelele și toate casele sau toate

imobilele de la str. Brâncuși să aibă o înălțime variabilă de...” (nu vorbește la microfon, n.n.)

„...  adică  toate  să  aibă  aceeași  poziție,  să  dea  aceeași  monumentalitate  la  stradă  –  acele

fronturi; o tranziție între o casă parter și un P+5 în lungimea frontului nu cred că creează o

imagine urbană plăcută”.

Dl. cons. Morar – „da, dar, în același timp, sunt imobile cu preț foarte mare în zonă,

este un cartier de lux al Clujului și nici nu putem să îi constrângem pe cei care au casă lângă

un bloc să-și construiască ei alte etaje; trebuie să ne gândim și la oamenii care locuiesc acolo

de ani buni”.

Președintele de ședință – „evident că nu, dar acest aspect trebuia lămurit și trebuia

clarificat în momentul în care s-a votat P.U.G.-ul; ori în momentul în care P.U.G.-ul prevede o

astfel de dezvoltare pentru următorii zeci de ani, categoric că cei care vor să-și construiască –

nu pot  să-l  oblig  atunci  nici  pe cel  care are  bani,  are  disponibilitatea să  facă investiția  –

domnule, nu fă investiția, pentru că vecinul nu vrea să facă investiția asta; P.U.G.-ul a fost în

dezbatere publică mai bine de patru ani, s-a tot discutat de P.U.G., în 2014 a fost votat P.U.G.-

ul, suntem, acum, la opt ani de la inițierea dezbaterii P.U.G.-ului ori după opt ani să venim cu
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chestiunea...; sigur, solicitarea domnului este, probabil, pertinentă, dar, până la urmă, nici nu

putem să punem frână dezvoltării acestui oraș, pentru că cineva nu dorește, că el acolo a fost

născut, nu vrea să se mute de acolo și nu vrea să facă nimic; deci nu putem să ținem o întreagă

stradă în dezvoltare, pentru că cineva nu dorește; ori până la urmă ne-am asumat cu toții,

pentru că P.U.G.-ul a fost votat aproape în unanimitate, ne-am asumat cu toții această variantă

de dezvoltare a Clujului, ne-am asumat această viziune de dezvoltare a orașului și, până la

urmă, trebuie să ne ținem de ea, cred că”.

Dl. cons. Morar – „bun, dar nu înseamnă că nu putem să corectăm anumite erori”;

solicită ca zona str. Brâncuși să nu fie confundată cu zona str. Fabricii sau cu alte zone care au

fost  în  trecut  industriale,  zone de restructurare,  unde au fost  impuși  indicatori  urbanistici

favorabili  dezvoltatorilor,  pentru ca zonele respective să fie  ridicate  inclusiv din punct de

vedere social; susține că zona str. Brâncuși este o zonă de case, o zonă de vile, o zonă de lux a

orașului „ori noi, prin frontul de stradă de șapte etaje, cel puțin patru-cinci parcele, lângă, le

condamnăm ca, în fiecare zi, să vadă turnul de la stradă și aici trebuie să intervenim; chiar

dacă n-am procedat bine în trecut, trebuie să ne trezim și să vedem care e situația zonei”.

Președintele de ședință –  „municipiul Cluj-Napoca are foarte puține bulevarde în

jurul  cărora  să  se  dezvolte  asemenea  ansambluri  urbane  ori  Constantin  Brâncuși  este  un

asemenea bulevard; avem maxim zece bulevarde în tot municipiul unde putem să facem astfel

de investiții; în alte zone nu mai avem unde, n-o să putem să facem pe Aleea Ciucaș, vă dau

un exemplu sau în altă zonă să facem asemenea investiții”.

Dl. cons. Florian – „tot raportat la aceeași problemă, sunt foarte multe străzi în zona

Clujului care sunt zone de regenerare urbană – da?, și nu putem să spunem că, dacă începem

regenerarea urbană sau începem reconstrucția Clujului cu cineva, ceilalți sunt obligați să se

uite  la  acela,  care,  săracul,  trebuie să se alinieze noilor reguli;  deci eu zic că respectarea

regulilor trebuie să fie o condiție esențială în dezvoltarea Clujului, pentru că așa este gândită

dezvoltarea ulterioară a acestui oraș”.

Dl. cons. Morar – „zona Brâncuși, a nu se confunda cu alte zone, unde este nevoie

de restructurare și de regenerare urbană”.

D-na Aurora Roșca – secretarul municipiului  –  „aș vrea să cer  o lămurire cu

privire la amendament, având în vedere că s-a preluat în proiectul de hotărâre exact ceea ce se

regăsește în aviz, raportat la servitutea de utilitate publică; dacă ne mai puteți prezenta o dată

amendamentul”.

Dl.  cons.  Rațiu  –  secretarul  Comisiei  III  –  „putem  face  o  completare  la

amendament”.
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D-na  Aurora  Roșca  –  secretarul  municipiului  –  „spuneți-l,  dacă  puteți,  să-l

preluăm exact, acum”.

Dl.  cons.  Rațiu  –  secretarul  Comisiei  III  –  „anterior  emiterii  autorizației  de

construcție,  pe cheltuiala  investitorului,  să se  dezmembreze și  să se  amenajeze str.  Vasile

Lupu”.

D-na Aurora Roșca – secretarul municipiului – „deci e completare cu amenajare,

că dezmembrare există, înscriere cu destinație există, deci amenajare”.

Președintele de ședință – „anterior emiterii autorizației de construire”.

D-na Aurora Roșca – secretarul municipiului – „mulțumesc frumos”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 20 de voturi pentru

și patru abțineri (consilierul local Rácz Levente Zsolt nu participă la vot).

Președintele de ședință – precizează că amendamentul a fost votat anterior.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă familială P+E, str.

Livezeni  nr.  6A;  beneficiari:  Tutaș  Adrian  Florin  și  soția,  Tutaș  Olimpia

Loredana.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

16. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  și  etajare  corp

administrativ,  str.  B.P.  Hasdeu  nr.  6;  beneficiar:  Spitalul  Clinic  de

Pneumoftiziologie Leon Daniello Cluj-Napoca.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Extindere casă unifamilială (corp

C1)  cu  o  unitate  locativă,  P+1E+R,  str.  Ilie  Măcelaru  nr.  22A;  beneficiari:

Grigorovici Călin și Grigorovici Cecilia Catrinel.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.
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18. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,

S+P+E – str. Vrancea nr. 13A; beneficiar: Tălnaci Gabriel.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare locuință unifamilială –

str. Madach Imre nr. 21; beneficiari: Șandor Sorin Sabin și Todea Leontina.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere clădire de birouri cu

spațiu de garaj aferent funcțiunii de bază, str. Sobarilor nr. 33; beneficiară: S.C.

Profi Construct S.A.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

21. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  –  Instituire subzonă de activități

economice  cu  caracter  industrial  în  zonă  de  activități  economice  cu  caracter

terțiar, str. Traian Vuia nr. 222E, F; beneficiar: S.C. Acord Com S.A.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Croitorilor nr. 5 – str. Iașilor

nr.  16  Extindere  Complex  Medicala  III  –  Chirurgie  III;  beneficiar:  Institutul

Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor.

Comisia III – „aviz favorabil  și avem și un amendament: se va corecta în întreg

proiectul sintagma str. Croitorilor nr. 5 cu str. Croitorilor nr. 19-21”.

Președintele de ședință – „deci este o eroare materială, nu trebuie supusă la vot”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.
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23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la

obiectivul „Alimentare cu energie termică a corpurilor de clădire A1, A2, B și C la

Colegiul Național George Coșbuc”, str. Avram Iancu nr. 70-72, municipiul Cluj-

Napoca,  din  cadrul  obiectivului  de  investiții  „Alimentarea  cu  energie

termică/automatizare clienți noi/existenți”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș – anunță că nu participă la vot.

Se  supune  la  vot  proiectul  și  se  obțin  24  de  voturi  pentru  (consilierul  local

Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

24. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  duratei  mandatului  administratorilor

provizorii  la S.C. Cluj Innovation Park S.A.,  până la finalizarea procedurii  de

selecție a membrilor Consiliului de administrație, dar nu mai mult de două luni,

conform art. 64  ¹   alin. 5 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările

ulterioare.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta

interesele  Municipiului  Cluj-Napoca,  prin  Consiliul  local,  în  cadrul  Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea

loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 25.06.2018, ora 12 (prima

convocare) și, respectiv, 26.06.2018, ora 12 (a doua convocare).

Președintele de ședință – solicită propuneri pentru mandatarea unui consilier local.

Comisia II – îl propune pe domnul consilier Tomoș, cu mandatul de a vota pentru.

Se  supune la  vot  mandatarea  domnului  consilier  Tomoș,  cu  mandatul  de a  vota

pentru și se obțin 25 de voturi pentru.

Președintele de ședință – având că la acest punct de pe ordinea de zi este necesar și

un vot secret, roagă să fie împărțite buletinele de vot.
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Se procedează la vot secret.

Rezultatele votului secret au fost prezentate după punctul 36r.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcționare a Asociației de

Dezvoltare Intercomunitară ECO-METROPOLITAN Cluj pentru anul 2018.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării și a contribuției proprii aferente

Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală,  în  calitate  de  beneficiar  în  cadrul

proiectului „Răspuns coordonat în cazurile de abuz și neglijare a copilului prin

baze de date minimale: de la planificare la practică – Coordinated Response to

Child Abuse and Neglect via a Minimum Data Set: from planning to practice”

(CAN-MDS II).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

28. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  protocolului  de  colaborare  și  aprobarea

cheltuielilor pentru participarea municipalității clujene la Târgul Internațional de

Investiții  și  Imobiliare  EXPO  REAL,  M  ü  nchen,  Germania,  în  perioada  8-10

octombrie 2018.

Comisia VI – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Ordine și Siguranță Publică al

Poliției Locale a municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2018.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia V – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre privind înființarea unei noi creșe pe str. Donath nr. 238, în

subordinea  Centrului  Bugetar  de  Administrare  Creșe,  cu  denumirea  Căsuța

Iepurașilor.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul pe anul

2018 al Direcției  de Asistență Socială și  Medicală,  în vederea achiziționării  de

ghiozdane  și  rechizite  pentru  un  număr  de  500  de  copii  proveniți  din  familii

defavorizate.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

32. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unei  „diplome  de  aur”  și  a  câte  unui

premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor

clujene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

33. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Pop  Cristina  Maria,

înregistrată sub nr. 231179/1 din 10.05.2018.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

23



Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține

unanimitate.

34. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Baciu  Dumitru-Mirel  și

alții, înregistrată sub nr. 231179/1 din 10.05.2018.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține

unanimitate.

35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Sima Minodora, înregistrată

sub nr. 166565/43 din 30.03.2018.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține

unanimitate.

36. a.  Poiect  de  hotărâre  privind  darea  în  administrarea  Regiei  Autonome  de

Termoficare  Cluj-Napoca  a  sistemului  de  alimentare  cu  energie  termică  ce

deservește unitățile de învățământ situate în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș – anunță că nu participă la vot.

Se  supune  la  vot  proiectul  și  se  obțin  24  de  voturi  pentru  (consilierul  local

Constantin Ioan Tomoș nu participă la vot).

36  b.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Cluj-

Napoca,  în  calitate  de  partener,  în  proiectul  „InnovaTO-r”,  în  cadrul  Programului

Oprerațional  URBACT  III,  Axa  prioritară  1:  Sprijinirea  Dezvoltării  Urbane  Durabile,

Obiectivul specific 3: Îmbunătățirea implementării planurilor integrate pentru dezvoltarea

urbană durabilă și a cheltuielilor legate de acesta.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36  c.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea încheierii  Acordului  de  Parteneriat

Strategic pentru Mobilitate și Orașe Inteligente din Regiunea Nord-Vest 2021-2027.

Comisia VI – aviz favorabil.

            Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 d.  Proiect  de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.  249/2015

(aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici  ai

obiectivului  de  investiţii  „Modernizarea  şi  extinderea  reţelei  de  iluminat  public  şi

modernizarea  sistemului  de  iluminat  în  două  clădiri  ale  primăriei,  folosind tehnologia

LED”).

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia VI – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36  e.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  cotizației  anuale  de

membru al Asociației Municipiilor din România. 

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36  f.  Proiect  de  hotărâre  privind  punerea  în  executare  a  Sentinței  Civile  nr.

138/2018, pronunțată de Tribunalul Cluj în Dosarul nr. 4032/211/2017.

Retras.
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36 g.  Proiect  de  hotărâre  privind vânzarea locuinței  situată  în  municipiul  Cluj-

Napoca, str. Tatra nr. 4, ap. 25, în favoarea doamnei Zaharia Margareta.

Comisia II – aviz favorabil.

            Comisia I – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 h.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de alipire și

repoziționare a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 70-72.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 i.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației  tehnice de înscriere în

cartea  funciară  a  unui  imobil  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  Aleea  Peana  nr.  2-4,

aferent Școlii Gimnaziale Ion Creangă.

Comisia I – aviz favorabil.

             Comisia II – aviz favorabil.

             Dl. cons. Nistor – anunță că nu participă la vot.

          Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Nistor Dániel

nu participă la vot).

36 j.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației  tehnice de înscriere în

cartea  funciară  a  unui  imobil  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Poet  Grigore

Alexandrescu nr. 16, aferent Școlii Gimnaziale Iuliu Hațieganu. 

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

         Dl.  cons.  Morar  –  o  întreabă  pe  doamna  Iulia  Ardeuș,  directoarea  Direcției

Patrimoniul municipiului și evidența proprietății, dacă acest punct de pe ordinea de zi are de-a

face,  cronologic,  cu pașii  ce  trebuie  parcurși  pentru  „construirea  acelui  corp  pentru  Iuliu

Hațieganu și dacă ne puteți da și alte detalii”.
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Președintele  de  ședință  –  „este  un  da  hotărât;  urmează  procedura,  după  ce  este

cadastrată, va urma procedura de licitație pentru extinderea acestui corp de clădire, categoric,

foarte  necesar;  avem  acord-cadru  pe  partea  de  proiectare,  după  care  se  poate  face  și

extinderea”. 

           Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 k.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de înscriere în

cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Herculane nr. 7,

aferent Școlii Gimnaziale Nicolae Titulescu.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36  l.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  a  numitei  Chilea  Maria-Irina,

îregistrată sub nr. 188148/45 din data de 16.04.2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obține

unanimitate.

36 m.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 415/2008 și

Anexa  3  care  face  parte  integrantă  din  aceasta  (Statutul  Asociației  de  Dezvoltare

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj).

Comisia VI – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

            Comisia I – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 n.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  tehnice de înscriere în

cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Mureșanu f.n.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.
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            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 o.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  tehnice de înscriere în

cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Războieni nr. 67A,

aferent Grădiniței Floare de Iris.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 p. Proiect de hotărâre privind includerea unui teren în suprafață de 870 mp.,

situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Septimiu Albini  nr.  91-93,  în domeniul public  al

municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.

36 r. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea

și  funcționarea  Serviciului  Public  pentru  administrarea  obiectivelor  culturale,  serviciu

public de interes local, subordonat Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – „aviz favorabil și face precizarea, printr-un amendament, că măsurile de

la..., art. 1 intră în vigoare începând cu 1 iulie 2018”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 25 de voturi pentru.

Este prezentat rezultatul votului secret de la punctul 25 de pe ordinea de zi:

Dl. cons. Moisin – președintele Comisiei de validare – „s-au obținut 25 de voturi

pentru din totalul de 25 de voturi exprimate, toate valabil-exprimate”.

Se supune la vot întreg proiectul nr. 25 și se obțin 25 de voturi pentru.
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36. Diverse.

Punctul Diverse a fost devansat la începutul ședinței.

 

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară

lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

      Ec. Dan Ștefan Tarcea                                                        Jr. Aurora Roşca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier.

Notă: Ședinţa a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relaţii cu

consiliul şi administraţie locală, ea fiind mai apoi arhivată în condiţiile legii1.

1 Legea  nr.  16/1996  privind  Arhivele  Naţionale,  republicată,  Legea  nr.  358/2002  pentru  modificarea  şi
completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi Dispoziţia primarului nr. 309/2015 privind
aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca şi de aparatul de specialitate al primarului.
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