
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

Încheiat  azi,  16 mai 2014,  cu  ocazia  şedinţei  de  îndată a  Consiliului  local  al

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.

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

Anastase (absent motivat), Dan Ioan Morar, Gabriel Mihai Oniga, Adrian Popa şi Dan Ştefan

Tarcea.  

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

obţine unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:

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

interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale

Ordinare a Acţionarilor la S.C.S. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A., care va avea

loc la sediul societăţii, în data de 28.05.2014, ora 11,00.  

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

interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale

Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data de 29.05.2014.

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

interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi completarea ordinii de zi

pentru  Adunarea  Generală  a  Asociaţilor  de  la  S.C.  CARTIERUL TINERETULUI

CLUJ S.R.L., convocată pentru data de 21 mai 2014 (prima convocare) şi, respectiv,

23 mai 2014 (a doua convocare).

      

Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

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

interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării
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Generale Ordinare a Acţionarilor la S.C.S. FOTBAL CLUB CFR 1907 CLUJ S.A.,

care va avea loc la sediul societăţii, în data de 28.05.2014, ora 11,00.  

Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul consilier Csoma, cu mandat de abţinere.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Moisin şi se obţine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu propunerea aprobată, şi se obţine unanimitate.

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

interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării

Generale Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor S.C. TETAROM S.A. din data

de 29.05.2014.

 Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul consilier Gliga, cu mandat de abţinere.

 Dl. cons. Stoica – îl propune pe domnul consilier Florian, cu mandat de abţinere.

 Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Moisin şi anunţă

că a trecut cu 14 voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu propunerea aprobată, şi se obţin 15 voturi pentru şi şapte

abţineri (a trecut).

 

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

interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca şi completarea ordinii de zi

pentru Adunarea Generală a Asociaţilor de la S.C. CARTIERUL TINERETULUI

CLUJ S.R.L., convocată pentru data de 21 mai 2014 (prima convocare) şi, respectiv,

23 mai 2014 (a doua convocare).

 Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul consilier Gliga, cu mandat de respingere a

punctelor 1 şi 3 şi de aprobare a punctului 2.

Dl.  cons.  Turdean  –  propune  eliminarea  solicitării  de  completare  a  ordinii  de  zi

pentru această şedinţă, doerece nu ar mai fi posibil ca respectiva completare să fie realizată în

termenul prevăzut de actul constitutiv şi de lege, de zece zile; solicită ca deliberativul local, în

calitate de acţionar, să propună organizarea unei noi şedinţe; în acest sens, art. 1 al proiectului

de hotărâre ar fi eliminat, iar art. 2 ar deveni art. 1; propune ca, pentru următoarea şedinţă, să

fie  iniţiat  un  proiect  de  hotărâre  care  să  conţină  solicitarea  adresată  consiliului  de

administraţie de a convoca o şedinţă a A.G.A., pentru cele două puncte propuse astăzi.
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Dl. cons. Florian –  îl propune pe domnul consilier Tarcea, cu mandatul enunţat de

către domnul consilier Moisin.

 Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea domnului consilier Moisin şi anunţă

că a trecut cu 14 voturi pentru.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Turdean şi se obţine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, şi se obţin 15 voturi pentru şi

şapte abţineri (a trecut).   

Dl. primar – anunţă că următoarea şedinţă de consiliu va avea loc în data de 29 mai

2014.

D-na Emiliana Costiug –  reprezentantă  a  Asociaţiei  Medicilor  de  Familie  din

Cluj –  îi  invită  pe consilierii  locali  să participe  la  cea de-a cincea conferinţă  regională a

medicinei de familie, care va avea loc în perioada 22-24 mai 2014, la Hotel „Napoca”.

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

lucrările închise. 

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

Ec. Florin-Valentin Gliga                                                                Jr. Aurora Roşca

3


	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
	C L U J – N A P O C A

