
 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. 167.428/305/30.03.2018 

Încheiat  cu  ocazia  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-

Napoca din data de 29 martie 2018, şedinţă convocată de către primar.

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

Ecaterina Croitoru (absentă motivat), Rareș Petru Ferdean (absent motivat), Horváth Anna

(absentă motivat), Dan Ioan Morar (absent nemotivat) și Rácz Levente Zsolt (absent motivat).

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 – propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 285a, 285b, 285c, 285d,

285e și 285f, proiecte care au fost înaintate consilierilor locali spre analiză; are rugămintea ca

punctul 278 să fie discutat primul; de asemenea, solicită ca, la ora 13:45, să i se permită să se

retragă. 

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor de

executare  și  altor  acte  emise  de  organul  fiscal  local  prin  mijloace  electronice  de

transmitere la distanță sau tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă,

valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului fiscal local,

care  vor  purta  semnătura  electronică  extinsă  bazată  pe  un  certificat  calificat  al

organului fiscal local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale, a

actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice

de transmitere la distanță.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului de stabilire a

criteriilor  de identificare a clădirilor  și  terenurilor  neîngrijite  situate  în  intravilanul

municipiului  Cluj-Napoca,  în  vederea  aplicării  prevederilor  art.  489  alin.  5-8  din
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Legea  nr.  227/2015  privind  Codul  fiscal  și  pct.  168  din  H.G.  nr.  1/2016  pentru

aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  227/2015  privind  Codul

fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat prin Hotărârea nr.

343/2016, astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 389/2016, prin

Hotărârea nr. 417/2016 și prin Hotărârea nr. 585/2017.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al

Cantinei  de  ajutor  social  și  pensiune,  aflată  în  subordinea  Consiliului  local  al

municipiului Cluj-Napoca.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra  terenului,

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 6

din blocul 1A.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra  terenului,

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1

din blocul 1D.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  topo-cadastrale  de  înscriere  în

cartea funciară a imobilului „Piața Unirii”.

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea

funciară a imobilului „Piața Lucian Blaga”.

8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 12-14.

9. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-12.

10. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea

funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Samuel

nr. 25.

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei parcele de teren cu suprafața de 300 mp. din

zona Lomb, înscrisă în C.F. nr. 306351 Cluj-Napoca, nr. cadastral 306351, în favoarea

numitei Chilea Maria-Irina. 

12. Proiect de hotărâre privind radierea parțială a dreptului de servitute de trecere instituit

asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 76, înscris în C.F. nr.

256831 Cluj-Napoca, în favoarea imobilelor cu nr. topo 9454, 9452, 9477.

13. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Anexei  1  la  Hotărârea  nr.  949/2017,

modificată și completată prin Hotărârile nr. 1033/2017, 10/2018 și 53/2018 (vânzarea

unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
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14. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  1000/2017  (însușirea

documentației  topo-cadastrale  de  înscriere  în  cartea  funciară  a  imobilului  „strada

Tipografiei”).

15. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  1002/2017  (însușirea

documentației  topo-cadastrale  de  înscriere  în  cartea  funciară  a  imobilului  „strada

Mihail Kogălniceanu”).

16. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  și  mansardare  locuință  în

vederea realizării  a  două unități  locative – str.  René Descartes  nr.  40;  beneficiară:

Pamfilie Rodica Lanna.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială cu

două unități locative, str. Plevnei nr. 172; beneficiari: Silvășan Mihai Vlad și Silvășan

Catinca Ioana.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire sediu firmă „Das Welt Auto”,

Calea Turzii nr. 223; beneficiară: S.C. Compexit Trading S.R.L. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și mansardare casă existentă,

str. Partizanilor nr. 129B; beneficiari: Cuibus Marius Viorel și soția, Cuibus Iulia.

20. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  semicolectivă,

S+P+E, str. Cap. Grigore Ignat nr. 13-13A; beneficiari: Colceriu Vlad Doru și Colceriu

Marius Emil. 

21. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,

S+P+E+M,  str.  Bujorului  nr.  27;  beneficiari:  Laze  Marinel  și  soția,  Laze  Monica

Eugenia.  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință P+E – str. Prislop nr. 6;

beneficiari: Petruș Andrei-Ioan și Petruț-Mihaela Beatrice. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil P+E+Er cu două unități

locative cu birou la parter – str. Ecaterina Teodoroiu nr. 41; beneficiari: Popan Vasile și

Popan Maria Raveca.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială P+E – str.

Fagului nr. 52; beneficiară: S.C. Pront Cons S.R.L.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare hală existentă cu schimbare de

destinație în clădire de birouri,  str.  Vlad Țepeș nr. 2; beneficiară: S.C. Secpral Pro

Instalații S.R.L.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire ansamblu mixt, (S)+P+2E+R –

str. B.P. Hasdeu nr. 63; beneficiară: S.C. Boia Invest S.R.L.
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27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  amplasarea  statuii  Cardinalului  Iuliu

Hossu, B-dul Eroilor (în zona Catedralei „Schimbarea la Față”).

28. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  semicolectivă,

S+P+E+R – str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76A; beneficiară: Deji Annamaria-Elena.

29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  semicolectivă,

S+P+E+R – str. Prof. Gh. Marinescu nr. 76B; beneficiară: Deji Annamaria-Elena.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință individuală P+E, str.

Ion Buteanu nr. 12 provizoriu; beneficiară: Popovici Mirela-Liliana.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință – str. Oașului

Fundătură nr. 6; beneficiari: Vaida Ioan Lucian și Vaida Mariana Adriana.

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Parcelare și construire locuințe familiale

– str.  Luncii  nr.  61-63;  beneficiari:  Boldijar  Iosif  și  Boldijar  Maria,  Butnar  Radu-

Adrian.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Speranței-str. Dimitrie

Onciu; beneficiar: Luca Alexandru.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Scorțarilor,

pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte – locuințe colective, comerț, servicii;

beneficiară: S.C. Stemmer Development S.R.L. 

35. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  denumirii  unei  piațete  din  municipiul  Cluj-

Napoca.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de

investiții  „Alimentare  cu energie  electrică  pentru  evenimente  publice  – etapa  I”  –

Parcul Central.

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

interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  Adunarea  Generală

Ordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul

societății, în data de 29 martie 2018, ora 10 (prima convocare) și în data de 30 martie

2018, ora 10 (a doua convocare), și în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor

Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la sediul societății, în data de 29

martie 2018, ora 11 (prima convocare) și în data de 30 martie 2018, ora 11 (a doua

convocare). 

38. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare

netă  de  câte  1.000 lei,  din  bugetul  local  pe  anul  2018,  cuplurilor  clujene  care  au

împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
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39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru  Institutul  Inimii  de  Urgență pentru Boli

Cardiovasculare Niculae Stăncioiu. 

40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj –

S.M.U.R.D. 

41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Militar de Urgență Dr. Constantin

Papilian Cluj-Napoca (U.M. 02454). 

42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca. 

43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului
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Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant

Renal. 

44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.700.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. 

45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru  Institutul  Institutul  Regional  de

Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca. 

46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru  Spitalul Clinic  de Urgență pentru Copii

Cluj. 

47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și
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completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. 

48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2018 pentru asigurarea asistenței  de sănătate  publică,  potrivit  Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr. 276/2017, cu sprijinul Consiliului

local al municipiului Cluj-Napoca, pentru  Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță

Cluj-Napoca. 

50. Proiect  de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei  de la  bugetul  Direcției  de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Solidaris, în vederea organizării

Taberei de vară pentru copii nevoiași. 

51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Filantropice Medical-Creștine

Christiana – Filiala Cluj, pentru proiectul Centrul Comunitar pentru Tineret.

52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Societății  de  Medicină  de  Urgență  și

Catastrofă  din  România  –  Filiala  Cluj,  în  vederea  organizării  Congresului

Interdisciplinar de Medicină de Urgență.

53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Lions Club Genesis, în vederea

organizării Festivalului Cultural Miraje, ediția a XI-a, 2018.

54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Handicope, pentru proiectul

„Enklava.ro – Primul magazin realizat exclusiv de persoane cu dizabilități”.
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55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Aga Down Sindrom Cluj, în

vederea  organizării  Taberei  Internaționale  de  Judo  adaptat  persoanelor  cu  nevoi

speciale.

56. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Alianța Romană de Prevenție a

Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță!

57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Fundației caritabile „Familia Sfântă”, în

vederea  decontării  Cheltuielilor  de întreținere și  funcționare  a Fundației  „Familia

Sfântă”, Policlinica fără plată.

58. Proiect  de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei  de la  bugetul  Direcției  de

Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Asociației  AD-HOC, pentru  proiectul

„Zâmbet și culoare”.

59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Babilon Travel, pentru proiectul

Studiu privind Accesibilitatea Mijloacelor de Transport în Comun pentru Nevăzători.

60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Societății Naționale de Cruce Roșie Filiala

Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.

61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Sfântul Nectarie Cluj – Centrul

de Îngrijiri Paleative „Sfântul Nectarie” Cluj, pentru proiectul Numai împreună putem

alina suferința.

62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Universitatea, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de

Baschet Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de

Tenis de Masă, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 170.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de

Handbal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

66. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației Române de

Popice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

67. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de

Lupte Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

68. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de

Atletism Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Județene de

Judo Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

70. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul

local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației

Județene  de Ciclism și  Triatlon Cluj,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului

Cluj-Napoca.

71. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul

local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației

Județene de Rugby Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Liceului  cu Program

Sportiv Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.550.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv

U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Școlar

Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 420.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Municipal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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76. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Politehnica Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

77. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor sportive ale  Clubului Sportiv Poli

Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Voința,

cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

79. Proiect de hotărâre privind privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe

anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale  Clubului Sportiv

CFR Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

80. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Sănătatea-Servicii Publice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 135.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  de  Fotbal

Feminin „Olimpia-Universitatea Tehnică” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local

al municipiului Cluj-Napoca.

82. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în  vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor sportive ale  Centrului  și  Clubului

Sportiv  Scoțian  Român al  Handicapaților  Lamont,  cu sprijinul  Consiliului  local  al

municipiului Cluj-Napoca.

83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv

Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

84. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  de  Fotbal

Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

85. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Asociației  Clubul

Sportiv ,,Prosquash’’ Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca.
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86. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale  Clubului Sportiv Aqua

01 Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

87. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Univers, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

88. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

TranSilva, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

89. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Fotbal

Tenis Răzvan, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 405.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Motorhome Napoca Rally Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca.

91. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Asociației  Clubul

Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca.

92. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Luceafărul Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

93. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale  Clubului Sportiv Lori

Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

94. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv Clujul

Pedalează, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

95. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv

D.S.A. Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

96. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Asociației  Clubul
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Sportiv  „Olimpic  Star”  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului

Cluj-Napoca.

97. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului Sportiv „Fotbal

Tenis  Nord-Vest”  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-

Napoca.

98. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale  Asociației Club Hipic

Taraxacum, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

99. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Mănăștur Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

100. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale  Clubului Sportiv Dumi

Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

101. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe

anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației Sportive

Fotbal  Club Universitatea Cluj,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-

Napoca.

102. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe

anul  2018,  pentru  Asociația  Festivalul  de  Film  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția a XVII-a”.

103. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Culturală  „Opera  2  You”,  în  vederea  realizării  proiectului

,,OPERA APERTA 2018 @ CLUJ100”.

104. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Ordinul  Arhitecților  din  România  filiala  Transilvania,  în  vederea

realizării proiectului ,,Scena Urbană 2018 – Perspective pentru 100 de ani”.

105. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Student  Plus,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,TIMAF  –

Transylvania International Music and Artts Festival, ediție dedicată centenarului Marii

Uniri”.
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106. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Cultural-Artistică  Vulturii  Carpaților,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Marea Unire”.

107. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Zilele  Culturale  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a IX-a”.

108. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Federația  Galeriilor  și  Artiștilor  din  Fabrica  de  Pensule,  în  vederea

realizării proiectului ,,Arta drept Centru de Interes”.

109. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Culturală Eikon, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul

Internațional de Carte Transilvania, ediția a VI-a”.

110. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Corvineum,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Festivalul

Internațional de Teatru. Interferențe, ediția VI- Memoriile Războiului”.

111. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 270.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park 2018 –

secțiunea gratuită”.

112. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Centrul  Cultural  Clujean,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Cultură-Comunitate-Impact”.

113. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului ,,Fabrica de

Pensule – Centru de Artă și Cultură Contemporană (2018)”.

114. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Transylvania Music Event ediția a X-a – TME”.

115. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Unusual  Suspects  Media,  în  vederea  realizării  proiectului

,,ALANDALA 2018”.

116. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Federația  Tinerilor  din  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Tineret@Cluj-Napoca 2018”.
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117. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Creative  Ways,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Festivalul

Internațional Comedy Cluj ediția a IX-a”.

118. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Alpha  IT  Events,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din Estul Europei”.

119. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Conexio,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Întâlnirile

internaționale de la Cluj, ediția a VIII-a, Viziuni”.

120. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și

de Software, în vederea realizării proiectului ,,Clujul Digital, la 100 de ani de la Marea

Unire”.

121. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Ansamblul  Folcloric  Mărțișorul,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Mărțișorul în lume”.

122. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului ,,100 de ani a muzicii maghiare clujene (1918-2018)”.

123. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Uniunea  Scriitorilor  din  România,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Scriitorul în cetate”.

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

2018,  pentru  Asociația  Unusual  Suspects  Media,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Mioritmic 2018”.

125. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 190.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Cultural-Artistică  HARA,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Cluj Symphony Experience – ediția a II-a”.

126. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  PhotoRomânia,  în  vederea  realizării  proiectului

,,PhotoRomânia Festival 2018”.

127. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  de  Futnet,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Cluj-Napoca

capitala tenisului cu piciorul”.
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128. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea realizării

proiectului ,,COM'ON Cluj-Napoca `18”.

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

2018, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”.

130. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru ASC Cluj Raving Society, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de

muzică electronică Delahoya 2018”.

131. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Culturală „Opera 2 You”, în vederea realizării proiectului ,,LA

OPERĂ 2018: Concert de prezentare ”.

132. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” - Filiala Cluj, în vederea realizării

proiectului ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2018” .

133. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Good Events, în vederea realizării proiectului ,,Septemberfest –

ediție aniversară 20 ani”.

134. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  AltArt  pentru  Artă  Alternativă,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Creația Conectează 2018. Inovare Socială în Parcul Feroviarilor”.

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

2018, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului ,,Cultură la Street

Food Festival 2018”.

136. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Zilele Studenților”.

137. Poiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  pentru  Asociația  PLAI  –  Laborator  de  Arhitectură,  Inovație  și

Experiment, în vederea realizării proiectului ,,ZAIN EXPO 2018@CLUJ100”.

138. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Artiștilor  din  Fabrica  de  Pensule,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Made in Cluj: Fabricanții de Artă”.
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139. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Culturală  Intact,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Creația

Tânără (JCE) Europeană la Cluj-Napoca”.

140. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Never

Sleeps 2018”.

141. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,Berăria culturală în

vremurile centenarului. Cluj 100”.

142. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Fundația Culturală Etnostar, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul

internațional de folclor „Serbările Transilvane – Serbările Centenarului”.

143. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment, în

vederea realizării proiectului ,,DAY 15 2018”.

144. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului „Orașul Acasă –

2018”.

145. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Centrul pentru Dialog European și Diplomație Culturală,  în

vederea realizării proiectului ,,Transylvania History Days 2018”.

146. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Societatea  Filarmonica  Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 52-a”.

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

2018, pentru Asociația Uniunea Organizațiilor Studențești Maghiare din România, în

vederea realizării proiectului ,,Kwork și spațiul comunitar K+”.

148. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Street 2018

– secțiunea gratuită”.

149. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Young Famous, în vederea realizării proiectului ,,Stagiunea de

concerte Young Famous 2018 – Cluj 100”.
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150. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Clubul Sportiv Boemdance, în vederea realizării proiectului ,,World of

Dance – Transylvania Dance Events 2018”.

151. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Diesel  Events,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Teatru  de

Club”.

152. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea  realizării  proiectului

,,FISC- Festivalul Internațional de Stand Up Comedy ediția a 6-a”.

153. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Specialiștilor  de  Autovehicule  Rutiere  și  Transporturi,  în

vederea  realizării  proiectului  ,,Congresul  Internațional  „Automobiles,  Mobility,

Modeling and Alternative solutions – AMMA 2018”.

154. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării

proiectului  ,,Tineri  de  succes-  Oraș  de  succes:  serie  de  evenimente  pentru  tineri

talentați, ediția a VI-a”.

155. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  „Compania  de  Tango  Cluj”,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Tango Cazino – ediția a VII-a”.

156. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Tinerilor Clujeni,  în vederea realizării  proiectului  ,,Leader's

Academy 2018”.

157. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația   Română  de  Aikido  Aikikai,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Seminar Internațional de Aikido de Copii”.

158. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery

2018”.

159. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Sabot,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Cluj  After-School

(După-Școala de la Cluj)”.
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160. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului

,,Zilele Studenților ediția a XXV-a”.

161. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  ESUA –  Asociație  Culturală  Româno-Germană,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a-II-a”.

162. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca, în vederea

realizării proiectului ,,Festivalul de tineret și sport ESFE - „Elite Sports & Fitness”

ediția a II-a”.

163. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Club Sportiv Viitorul Cluj Chichi Renghe, în vederea realizării

proiectului ,,Turneul „Fotbal à la Cluj”, ediția 5”.

164. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Apuseni  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Bartolomeu Anania în memoria contemporanilor”.

165. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Peisagiștilor din România- AsoP, Filiala Teritorială Nord-Vest,

în vederea realizării proiectului „Peisaj! Regenerări urbane în Cluj-Napoca”.

166. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  AltArt  pentru  Artă  Alternativă,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Casa Tinerilor 2018. Întâlniri interculturale Pata-Cluj”.

167. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Organizația Tinerilor Medici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,3

zile de SĂNĂTATE”.

168. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării

proiectului ,,NAFA 2018 – Festivalul Internațional de Film Etnografic, ediția a 38-a”.

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

2018,  pentru  Asociația  Res  Bibliothecaria,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Credenționalul – Cartea Marii Uniri”.

170. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru   Asociația  de  Chitară  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Festivalul Internațional de Chitară Transilvania”.
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171. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  pentru  Leadership,  Comunicare  și  Profiling,  în  vederea

realizării proiectului ,,Cluj 100. Imaginile Centenarului. 1918 și 2018”.

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

2018, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, în vederea realizării

proiectului ,,Festivalul Basarabia ediția a XV- 100 de ani de la Marea Unire”.

173. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,LIGHTS ON”.

174. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația   Romanian  IT  Global  Community în  vederea  realizării

proiectului ,,Romanian IT 3.0 – Cluj și Liderii IT din Europa”.

175. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Fundația Culturală și de Caritate pentru Protecția Patrimoniului Cultural

Național  „Carpatica”,  în  vederea realizării  proiectului ,,COMUNICAREA DINTRE

GENERAȚII  Rolul  Marii  Uniri  în  conștiința  românilor,  100  ani  de  edificare  a

României de azi”.

176. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Societatea  Cultural-Patriotică  „Avram  Iancu”,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Moții și Marea Unire ”.

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

2018,  pentru  Societatea  Culturală  Myrobiblion,  în  vederea  realizării  proiectului

,,Oameni care au făcut Unirea în memoria documentelor”.

178. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  pentru  Asociația  Harmonia  Cordis,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Cursuri de măiestrie de talie internațională și serie de concerte dedicate

tinerelor talente”.

179. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  „Organizația  Studenților  din  Universitatea  Tehnică”  Cluj-

Napoca, în vederea realizării proiectului ,,ZUT-„Zilele Universității Tehnice ediția a

XIII-a”.

180. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Clujul  Cultural,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,CLUJ

BLUES FEST 2018”.

19



181. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Reactor  de  Creație  și  Experiment,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Rezidențele Reactor 2018”.

182. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Culturală Cânt de Dragul Inimii Șimleu Silvaniei, în vederea

realizării proiectului ,,Vin Acasă de Crăciun”.

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

2018, pentru  Asociația  Grupul Pont/Pont  Csoport/Pont  Group,  în  vederea realizării

proiectului ,,Tineri Inovatori Sociali”.

184. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Studenților  Universității  de Artă  și  Design Cluj-Napoca,  în

vederea realizării proiectului ,,Arts Summer University 2018”.

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

2018,  pentru  Asociația  Folclorică  Someșul  Napoca,  în  vederea  realizării

proiectului  ,,Activități  culturale  în  țară  și  străinătate  pentru  păstrarea  identității

naționale”.

186. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”.

187. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația 11 even, în vederea realizării proiectului ,,Bucurie în mișcare

2018”.

188. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Create.Act.Enjoy,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Luna

Creativă–ediția a IV-a”.

189. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Culturală  „Simona  Noja”,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Balet Transilvania în anul Centenarului Marii Uniri”.

190. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Federația  Tinerilor  din Cluj,  în  vederea realizării  proiectului  ,,100 of

youth in Cluj – Cluj 100”.

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

2018,  pentru  Fundația  EL,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,ARHETIPURI  –

Expoziție de sculptură”.
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192. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării

proiectului  ,,Concursul  Internațional  de  Muzică  „Gheorghe  Dima”,  ediția  XVII,

secțiunea DIRIJAT CORAL”.

193. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării

proiectului ,,Turist la Cluj”.

194. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale „Stories in Motion”,

în vederea realizării proiectului ,,City Virtual Tour”.

195. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Launloc,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Changes  has  a

Hundred Faces – 100 de personalități care au marcat istoria României”.

196. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Reactor  de  Creație  și  Experiment,  în  vederea  realizării

proiectului ,,100 de ani de România. Istorii secundare”.

197. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului ,,Classic Junior

Festival”.

198. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Studenților din Facultatea de Agricultură, în vederea realizării

proiectului ,,Simpozionul Științific Studențesc ediția a-XVI-a”.

199. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Cluj, în vederea

realizării proiectului ,,Congresul FizioPlus Cluj 2018”.

200. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Societatea  Română  Mozart  Cluj-Napoca,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXVIII-a”.

201. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapie prin

artă – ediția a VI-a”.

202. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Artiștilor Plastici Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Satul,

țăranul și natura, ediția 2018 - Centenar: unitate, continuitate și evoluție”.
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203. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului

Român. ASTRA, în vederea realizării proiectului ,,Editarea revistei Astra clujeană și a

două volume dedicate Marii Uniri”.

204. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Tradiții,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Promovarea

identității culturale și a patrimoniului cultural imaterial local”.

205. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Organizația  Tinerilor  Medici  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Congres Pluridisciplinar”.

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

2018,  pentru  Asociația  Argumentum  Ad  Populum,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Grădiniță de Vară 2018”.

207. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Creative Ways, în vederea realizării proiectului ,,TEDxEroilor

– Mind the Gap”.

208. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului ,,Les Films de

Cannes à Cluj-Napoca”.

209. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Örgdögtérgye, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul de

Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 15-a”.

210. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Etnocor. Centru de Studii Etnocoreologice, în vederea realizării

proiectului ,,ALT+TAB+JOC. O altfel de tabără de joc”.

211. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,Proiecte de

tineret: Șoimii 2018”.

212. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Organizația  Studenților  pentru  Natură,  în  vederea  realizării

proiectului ,,SciFest Cluj-Napoca – Știința lucrurilor The Science of things”.

213. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Reciproca,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Focus  Atelier

Ediția #4 – Cluj”.
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214. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Studenților Economiști în Mediu și Agrobusiness, în vederea

realizării proiectului ,,Treasure Hunt – 100 de ani alături de Cluj”.

215. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Operettissimo  Egyesulet,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Concert la Palat”.

216. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Fundația Sigismund Toduță, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul

Internațional Sigismund Toduță, ediția a IV-a”.

217. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Fundația Culturală Echinox, în vederea realizării proiectului ,,Echinox

50”.

218. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  ESUA –  Asociație  Culturală  Româno-Germană,  în  vederea  realizării

proiectului ,,1918 Trăiască România dodoloață! - Marea Unire povestită copiilor”.

219. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea

Studenților Păpușari – Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și Marionete”.

220. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Universitart,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Platforma

absolvenților Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca”.

221. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Societatea  Culturală  Filarmonia,  în  vederea  realizării

proiectului  ,,Concursul  Național  de  Interpretare  Lauri  –  Ediție  festivă  dedicată

Centenarului Unirii”.

222. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Institutul  pentru  Studii  Transdisciplinare  în  Știință,  Spiritualitate,

Societate,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Conferința  Internațională  (T3)

Transdisciplinară-Transnațională-Transculturală ATLAS 2018”.

223. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Visszhang,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Visszhang40 –

VoCE2018”.
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224. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Colegiului  Național  „Emil  Racoviță”,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Colegiul Național „Emil Racoviță” - EXCELLO”.

225. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Civitas  pentru  Societatea  Civilă  –  Filiala  Cluj-Napoca,  în

vederea realizării proiectului ,,Transformator. Colaborare și sustenabilitate în sectorul

ONG și sectorul cultural independent din Cluj-Napoca”.

226. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Vechiul  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Traducerea

lucrării „Istoria Clujului” scrisă de Jakab Elek – ediția a II-a”.

227. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre

Cluj – ediția a V-a”.

228. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Dialógus  Egyesület,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 4-a”.

229. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Poți  fi  și  tu  campion,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Campionatul Național de Street Workout”.

230. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Organizația  Studenților  Economiști, în  vederea  realizării  proiectului

,,Business Smart School”.

231. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru   Asociația  Culturală  Românașul  -Bum,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Culturi și Tradiții - Promovarea Folclorului Românesc în Europa”.

232. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Re-descoperim

Clujul – ediția a III-a”.

233. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Robert  Schuman,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Cluj-

Napoca 100/Kolozsvár”.

234. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru   Asociația  pentru  Înfrumusețarea  Clujului  –  Kolozsvári  Városszépitő

Egylet, în vederea realizării proiectului ,,Clujul cu flori 2018”.
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235. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Culturală Origo, în vederea realizării proiectului ,,NU EXISTĂ

EXISTĂ – Proiect de artă vizuală în cadrul programului Cluj Never Sleeps”.

236. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Agnus  Media,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Poezii  cu

suflet”.

237. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului ,,Păstrarea

și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.

238. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest – Zilele

Filmului Maghiar, ediția a 18-a”.

239. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru   Asociația  Mario  Atelier  –  Coregrafie,  Teatru,  Muzică,  în  vederea

realizării proiectului ,,Othello's Touch (Atingerea lui Othello)”.

240. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru   Fundația  Transsylvania  Nostra,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Patrimoniu cultural de excepție: patrimoniul construit”.

241. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Clubul  Media  Corbul  Alb,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Itinerarii  de Centenar cu Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi din

Cluj”.

242. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Parohia  Reformată  Centrală  I  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2018”.

243. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Atelier interetnic de

creație cinematografică Transfilmania”.

244. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului ,

„Flori de Cântec Popular Clujean”.

245. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Culturală  Terrarmonia,  Filiala  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului „Restituiri Muzicale Tradiționale”.
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246. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, în vederea

realizării proiectului „Arta vizuală – Unitate și diversitate”.

247. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului „Valorile

identitare ale unei lumi: Clujul și Ardealul în epoca Marii Uniri”.

248. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Societatea  Muzeului  Ardelean,  în  vederea  realizării  proiectului

„Conferințe Științifice în Domeniul Tehnic”.

249. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Casa  Cărții  de  Știință,  în  vederea  realizării  proiectului

„Rădăcini românești ale Clujului după Marea Unire”.

250. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru C.S. Interteam, în vederea realizării proiectului „O Sută de Kilometri cât

un Veac de Unire”.

251. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Fundația  Agnus  Media,  în  vederea  realizării  proiectului  „Veto

manipulării”.

252. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru C.S Clujul Pedalează, în vederea realizării proiectului „Micul Biciclist și

Siguranța Lui”.

253. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația Culturală Helikon, în vederea realizării proiectului „Alternativa

Helikon”.

254. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Media  Index,  în  vederea  realizării  proiectului  „Cultură  la

puterea Z (Culturăz): preferințele culturale ale generației Z”.

255. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului „Zilele

EKE-SCA”.

256. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Clubul  Francofon  de  Afaceri  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului „Ziua Franței la Cluj, ediția 2018”.
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257. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Tineretului  Român Unit  ASTRU Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului „Cluj Youth @ INTC 2018”.

258. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  „Báthory Szülői Szövetség„ - Asociația Părinților Báthory, în vederea

realizării proiectului „ IT 2018”.

259. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  „Pro  János  Zsigmond”,  în  vederea  realizării  proiectului

'Activitatea  educativă  extrașcolară  aprobată  în  CAEJ:  Concursul  Experimental  de

Științe  „Körmöczi  János”  organizat  la  Liceul  Unitarian  „János  Zsigmond” în  anul

școlar 2017-2018'.

260. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Societatea  Carpatină  Ardeleană,  în  vederea  realizării  proiectului

„Editarea revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”.

261. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Emerita  Egyesület,  în  vederea  realizării  proiectului

„Fenomenul Bullying: Împreună stopăm hărțuirea în școli!”.

262. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Cabane de Creastă, în vederea realizării proiectului „Sporturi

Montane pentru copii”.

263. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Profesorilor  de  Limba  Română  „Ioana  Em.  Petrescu”,  în

vederea realizării proiectului „Simpozion de didactică: Un secol de limbă și literatură

română”.

264. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru Asociația „Bogáncs-Zurboló Egyesület”, în vederea realizării proiectului

„Ziua Mondială a Dansului (ediția a XIV-a) – ZURBOLÓ 25”.

265. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  pentru  Adevărul  Revoluției  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului „Comemorarea a 29 de ani de la revoluția Română din decembrie 1989”.

266. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Etnografică  Kriza  János,  în  vederea  realizării  proiectului

„Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a IV-a.”.
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267. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Orban  Balazs  Akademia  Egyesulet,  în  vederea  realizării

proiectului „Simpozion cu ocazia centenarului, privind conviețuirea româno-maghiară

în Transilvania”.

268. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Gutenberg  –  Organizația  Studenților  vorbitori  de  limba

germană,  în  vederea  realizării  proiectului  „Întâlnirea  elevilor  vorbitori  de  limba

germană”.

269. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Fundația  pentru Cercetări  Sociale „Max Weber”,  în  vederea realizării

proiectului „Schimbări socio-culturale în deceniile de după 1990 în revista „Erdélyi

Társadalom / Societatea Transilvăneană”.

270. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Societatea Ornitologică Română, în vederea realizării proiectului „Să ne

împrietenim cu păsările Clujului”.

271. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul

2018, pentru  Asociația Schola Catholica, în vederea realizării proiectului „Jocuri de

Cunoștințe Biblice ediția a VII-a, 2018”.

272. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Asociația  Audiovizuală  Transilvană,  în  vederea  realizării  proiectului

„Ziua Mondială a Patrimoniului Audiovizual. 200 de ani de sport organizat la Cluj în

imagini”.

273. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul

2018,  pentru  Organizația  Studenților  Mediciniști  din  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului „EMSA Autumn Assembly 2018”.

274. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției de

Asistență  Socială  și  Medicală  pe anul  2018, Asociației  SAGAPO, pentru proiectul

ATIPIC BEAUTY 2018 – Cluj-Napoca.

275. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția Comisiei  locale  pentru stabilirea

dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a unor terenuri în suprafață de

500  mp.,  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  zona  Lomb,  în  vederea  soluționării

cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

276. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  obiectului  Contractului  de  închiriere  nr.

2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.
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277. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea

funciară a imobilului „Bulevardul 21 Decembrie 1989”.

278. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de amplasare și autorizare a

mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

279. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Eugen Ionesco – latura

estică; beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica. 

280. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kovacs Jozsef Attila, înregistrată

sub nr. 62459/43 din 8.02.2018.

281. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Săuca Iuliu Marian, înregistrată

sub nr. 114855/1 din 2.02.2018.

282. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  E  Martech  Euroline  S.R.L.,

înregistrată sub nr. 121724/3 din 7.03.2018.

283. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Damian  Cecilia  Doina,

înregistrată sub nr. 142875/43 din 19.03.2018.

284. Informare  cu  privire  la  plângerea  prealabilă  formulată  de  către  Autocom  Impex

S.R.L. referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1055/19.12.2017.

285. Diverse.

Ordine de zi suplimentară:

285 a – Proiect de hotărâre privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari

„CURĂȚENIE GENERALĂ”.

285  b  –  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  de  locațiune  a  unor

contracte  având ca  obiect  locuințe  construite  de  către  A.N.L.,  situate  în  municipiul  Cluj-

Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, Bl. M1 și Calea Florești nr.

58B, Bl. 6.

285 c – Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere

nr. 2399/20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici.

285 d – Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare date

de carte funciară și dezlipire a imobilului în suprafață de 220.876 mp., situat în municipiul

Cluj-Napoca, zona „Pădurea Clujenilor”, includerea în domeniul public al Municipiului Cluj-

Napoca a parcelei în suprafață de 213.004 mp. și punerea la dispoziția Comisiei locale pentru

stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca, a parcelei în suprafață de

7.872 mp., în vederea punerii în aplicare a Sentinței civile nr. 7.213/2010. 
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285 e – Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea

flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze electrice.

285 f  – Proiect de hotărâre privind partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-

Napoca, str. Ialomiței nr. 12, însușirea Raportului de evaluare și aprobarea sistării, cu sultă, a

stării de indiviziune asupra construcției.

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

unanimitate.

 Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și cu discutarea punctului

278 ca punctul 1' și se obține unanimitate. 

Președintele de ședință –  anunță că cvorumul de ședință este de 22, precum și că

există o înscriere la cuvânt a domnului Emanuel Ungureanu, deputat, și propune, având în

vedere că ordinea de zi este foarte lungă, să i se dea cuvântul.

Dl. Emanuel Ungureanu – deputat – consideră că spitalele reprezintă cartea de vizită

a orașului, nu sălile de sport și afirmă că el se raportează la potențialul și bugetul orașului, nu

la ceea ce nu fac alții; îi roagă pe membrii Comisiei V –  pentru sănătate, muncă, protecție

socială, ordine publică, precum și pe ceilalți consilieri locali și pe domnul primar, să facă

efortul de a merge în spitale, în momentul în care primesc solicitări din partea acestora, pentru

a vorbi cu pacienții, cu managerii, cu medicii, chiar dacă Spitalul Clinic Municipal reprezintă

singura responsabilitate directă a consiliului local; consideră că ar trebui să existe un comitet,

la nivelul consiliului local, care să identifice terenuri pentru clinici noi, ținând cont și de faptul

că președintele Consiliului Județean este într-o relație, politică și personală, apropiată cu acest

for; susține că „în Institutul de Transplant se bagă sume uriașe de bani, unele, ca cele din

2013, alocate ilegal de la această masă, dar nu este astăzi ziua în care voi vorbi despre asta,

dar va veni ziua în care o să spun; banii se bagă într-un pod de porumbei, care nu îndeplinesc

nici una dintre condițiile legale, de mulți ani; așa se întâmplă cu Stanca, așa se întâmplă cu

majoritatea clinicilor”; are rugămintea ca, anul viitor pe vremea aceasta, când o să-i întrebe,

conform legii, pe domnul primar sau pe unul dintre consilierii locali dacă a fost identificat un

teren pentru o clinică, să i se răspundă că, măcar, cineva se străduiește să realizeze acest lucru;

le cere cultelor, indiferent de confesiune, ca, măcar un an, să renunțe la solicitări, iar banii să

fie relocați spitalelor – „uitați-vă cum arată bisericile din Cluj, în comparație cu spitalele –

repet, indiferent de cult – și gândiți-vă la o masă cu înalții prelați: ce se fac când ajung la

U.P.U. și nu vine ambulanța la timp și nu sunt suficienți medici și nu sunt medicamente și nu
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este aparatură”; arată că la spitalul O.R.L., secția pentru copii, nu există gardă, precum și că

au fost aduse ecografe la Pediatrie II, dar nu sunt ecografiști; reiterează că rezolvarea acestor

probleme este responsabilitatea tuturor, inclusiv a primarului și a consilierilor locali; susține

că „toți managerii de spitale, din Cluj și din țară, sunt puși politic – toți și aproape, aș putea

spune, că nu mă interesează chestia asta, dacă asta n-ar însemna o tăcere complice din partea

lor atunci când sunt nevoi pentru oraș, pentru că cei care i-au pus politic își rezolvă problema

cu copiii lor, sunându-i pe medicii ăia și venind, din pijamale, pentru ei; ceilalți din Cluj –

Dumnezeu cu mila”; are rugămintea de a fi identificate terenuri pentru spitale noi – „gândiți-

vă la ce se întâmplă cu fiecare dintre noi, dacă am fi necunoscuți, când ajungem la U.P.U.; vă

mulțumesc”.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1'.  P  roiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  amplasare  și
autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin – președintele Comisiei II – „Comisia juridică, aviz favorabil și

sunt câteva amendamente, mai mult de clarificare, și anume – o să încerc să le și explic: prima

ipoteză este referitoare la art. 4 – sunt situațiile în care se execută refațadizări în cazurile în

care legea nu prevede obligativitatea emiterii autorizației de construire; sunt asemenea situații

extrem de  rare  în  legislație,  dar  se  întâmplă,  și  această  situație  nu  este  reglementată  în

regulament, prin urmare, la art. – ... în Anexă, da, toate sunt în Anexă – și anume, în acest

sens, la art. 4, vă propunem introducerea unui nou alineat, alin. 6: în cazul în care nu este

necesară eliberarea autorizației de construire, amplasarea mijloacelor de publicitate mai sus-

menționate se va face cu respectarea procedurii prevăzute pentru acordul pentru publicitate

temporară; apoi două chestiuni și de legalitate,  și de oportunitate:  în primul rând, situația

indicatoarelor  publicitare  direcționale  –  acelea  care  sunt  amplasate  astăzi,  în  marea  lor

majoritate, pe stâlpii de iluminat public sau pe stâlpii Electrica sau pe stâlpii C.T.P.: pe de-o

parte, art.  10 alin. 1 lit.  n din regulament le interzice, pe de altă parte, art. 37 le permite;

propunerea noastră ar fi de rezolvare a acestei situații contradictorii, prin interzicerea acestor

indicatoare publicitare direcționale, pentru că, în anul 2018, tehnologia a avansat atât de mult

încât nu mai este necesară amplasarea, chiar pe fiecare stâlp, a indicatoarelor care să-ți arate

câți metri mai ai de mers până la un magazin mai mic sau mai mare; este suficientă tehnologia

31



actuală;  apoi,  o  altă  situație,  cea  a  bannerelor,  bannere  însemnând  mijloacele  publicitare

amplasate, de regulă, între stâlpi, perpendicular sau lateral cu drumul: dacă ați observat, în

ultimii ani de zile, în Cluj-Napoca acestea au fost extrem de puține, spre deosebire de alte

zone din țară, mai puțin avansate ca și Clujul, unde sunt des întâlnite, dar uitându-ne înspre

Europa, mai ales înspre vestul Europei, vedem că aceste bannere sunt cvasiinexistente; prin

urmare, propunerea noastră ar fi de eliminare a art. 35 și de reformulare a art. 34, în sensul că

amplasarea bannerelor în municipiul Cluj-Napoca este interzisă, fără niciun fel de excepție;

apoi este definit un termen de incintă în cuprinsul regulamentului, este menționat acest termen

de incintă în diverse ipoteze, dar nu este definit nicăieri; prin urmare, v-am propune ca, la art.

3, să se introducă o literă nouă, care să definească incinta ca fiind spațiul închis în interiorul

unei construcții și suprafața de teren aferentă, înconjurată din toate părțile de construcții –

pentru a fi clari cu privire la însemnătatea acestui termen; și, de asemenea, propunem, la art.

18,  inversarea alin.  4  cu 3 – 4 devine 3 și  3  devine 4 – pentru că primul alin.,  în  noua

formulare, este regula generală și al doilea va deveni execepția, acum fiind invers în cuprinsul

regulamentului; mulțumesc”.

Se supune la vot primul amendament, cel legat de art. 4 și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament, referitor la indicatoarele de direcționare și se

obțin 22 de voturi pentru.

 Se supune la vot al treilea amendament, referitor la interzicerea bannerelor și se obțin

22 de voturi pentru.

Se supune la vot al patrulea amendament, referitor la art. 3, la partea privind incinta și

se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot al cincilea amendament, referitor la art. 18 – inversarea alin. 4 cu 3 –

și se obține unanimitate.

Președintele  de  ședință  –  întreabă  dacă  au  mai  fost  purtate  discuții  privind  alt

amendament, „cel cu fațadele”.

D-na cons. Oláh – viceprimar – „asta vroiam să identific și eu, pentru că s-au purtat

discuții, la dezbaterea publică a acestui regulament, cum rămâne cu amplasarea panourilor

publicitare  pe calcanele clădirilor,  respectiv  pe  zonele  nevitrate  ale  clădirilor  și  acum am

identificat  și  art.  27 alin.  4,  care,  în  forma actuală,  sună astfel:  pot  fi  amplasate panouri

publicitare luminoase pe calcanele clădirilor în ZPL, astfel încât sistemele lor de prindere să

nu constituie o sursă de accidente și să nu afecteze structura de rezistență și funcționare

optimă a clădirilor și numai cu avizul Comisiei de estetică urbană; la dezbaterea publică s-a

ivit și întrebarea dacă este permisă amplasarea acestor panouri pulicitare în ceea ce privește
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zonele  nevitrate;  din  punctul  nostru  de  vedere,  al  grupului  U.D.M.R.,  un  asemenea

amendament poate fi admis numai în situația în care ne limităm exclusiv pe zonele nevitrate

care nu se află între goluri de ferestre sau balcoane”.

Președintele  de  ședință  –  „în  regulă,  atunci  facem  un  amendament  în  care  să

specificăm clar că este voie să facă publicitate și pe fațade, în zonele vitrate, dar este interzisă

între goluri”.

D-na cons. Oláh – viceprimar – „... în zonele nevitrate”.

Președintele de ședință – „... de pe fațade”.

D-na cons. Oláh – viceprimar – „interzicerea este pentru zonele nevitrate, aflate între

golurile de ferestre sau balcoane”.

Președintele de ședință – o roagă pe doamna consilier Oláh, viceprimar, să fomuleze

amendamentul și în scris.

Se supune la vot al șaselea amendament și se obțin 22 de voturi pentru.

Dl. cons. Moisin – președintele Comisiei II – „am uitat să menționez: a mai fost o

petiție,  trimisă  consilierilor  locali,  tot  pe  tema  regulamentului  de  publicitate;  erau  două

chestiuni: prima, referitoare la amplasarea de panouri în ZPL, adică în zona de publicitate

lărgită, mai exact în cartierele municipiului, unde se analiza o chestiune de oportunitate, în

sensul dacă să fie permise doar panourile luminoase sau și cele neluminoase; proiectul de

regulament  sau,  mă  rog,  opinia,  în  acest  moment,  este  orientată  doar  înspre  panourile

luminoase, ca răspuns la acel prim punct din petiție, iar al doilea era, poate, o neclaritate din

regulament, deși, în interpretarea noastră, este foarte clară, dar, sigur, putem să precizăm și

mai exact; se referea, petiția respectivă, la art. 31: ce înseamnă distanța mai mică de 150 sau

250 de metri față de o intersecție; sigur, această distanță se calculează conform Ordonanței de

Guvern 43 din '97, care, în mare parte, face referire la ampriza drumului; sigur, face referire și

la zona de protecție și zona de siguranță – din nefericire, termenii nu sunt foarte bine definiți

în legislație, dar ampriza drumului este bine definită și, atunci, poate pentru a fi mai clar acest

regulament pentru toți clujenii, să completăm art. 31 alin. 4 cu această mențiune, și anume:

forma actuală – se interzice amplasarea panourilor publicitare la o distanță... – două puncte,

înainte de începerea enumerării, să menționăm:  conform O.G. 43 din 1997, tocmai pentru a

trimite la ampriză, la definiția legală”.

Dl. primar – „asta a fost discuția pe care am purtat-o cu reprezentanții firmelor de

publicitate, aceasta este interpretarea pe care și departamentul de specialitate al primăriei a

oferit-o  cu  privire  la  ampriza  drumului;  întreb  doar  departamentul  juridic  dacă  are  vreo

problemă  cu  menționarea  Ordonanței  43  în  text;  ...  atunci,  se  poate  menționa  conform
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Ordonanței 43, pentru a întări,  încă o dată, cele discutate la dezbaterea publică, cu ocazia

acelor, de fapt, două dezbateri publice pe care le-am avut; în privința primei observații, aș

rămâne  la  recomandarea  ca,  în  municipiul  Cluj-Napoca,  să  fie  valabile  numai  panouri

luminoase;  cele  care  există,  cât  timp  au  autorizație  legală,  merge  așa  cum este,  până  la

expirarea autorizației, deci nu-i obligă nimeni, peste noapte, să-și schimbe panoul, dacă are

autorizație, merge până expiră; când vine pentru reautorizare, trebuie să-l refacă ca panou

luminos; cred că este o soluție bine-gândită de către comisia de specialitate, de a da un alt ton

panotajului în municipiu, indiferent că-i zona de publicitate restrânsă sau zona de publicitate

extinsă; aș recomanda menținerea primei formulări;  de acord cu această observație,  foarte

bună, cu ampriza drumului”.

Președintele de ședință –  „aș mai face o singură mențiune, că toate reglementările

legate de distanțe sunt valabile pentru domeniul public, nu pentru domeniul privat; asta, să fie

foarte clar și acest lucru”.

Se supune la vot al șaptelea amendament, referitor la introducerea Ordonanței nr. 43

din 1997 și se obțin 22 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 22 de voturi pentru.

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei actelor administrative fiscale, actelor
de executare și altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de
transmitere la distanță sau tipărite  prin intermediul  unui centru de imprimare
masivă, valabile fără semnătura persoanelor împuternicite și ștampila organului
fiscal local, care vor purta semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat
calificat  al  organului  fiscal  local  și  a  procedurii  de  comunicare  a  actelor
administrative fiscale, a actelor de executare și altor acte emise de organul fiscal
local prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. primar – le mulțumește consilierilor locali, precum și colegilor săi din primărie,

pentru  susținerea  acordată  procesului  de  digitalizare  a  raporturilor  dintre  administrație  și

cetățean;  arată  că  Primăria  municipiului  Cluj-Napoca  a  primit,  anul  trecut,  premiul  de

excelență în digitalizare; prezintă principalele avantaje ale digitalizării, și anume: cetățeanul

câștigă timp, nemaitrebuind să stea la cozi sau să se deplaseze la alte instituții ale statului

pentru a primi somațiile și, de asemenea, câștigă resurse financiare; arată că, dacă proiectul de

hotărâre va fi aprobat, vor intra în vigoare peste 30 de proceduri, formalități digitale pe care

cetățenii, dacă vor dori, vor putea să le acceseze on-line; precizează că dreptul de a comunica

în mod tradițional, prin hârtii, cu primăria nu le va fi luat cetățenilor; referitor la cele peste 30

34



de proceduri digitale, arată că procesul de comunicare cu Direcția Impozite și taxe locale va

avea loc prin e-mail, deoarece faxul, o altă posibilitate oferită de lege, este demodat; salută

acest demers, care,  în perioada următoare,  va continua prin implementarea altor proceduri

care vor viza digitalizarea activității administrației publice locale, prin depunerea de cereri și

emiterea de răspunsuri on-line, cu excepția cazurilor în care legea încă cere documente scrise,

pentru alte autorități ale statului; arată că municipalitatea este pregătită, atunci când legea va

permite, ca toate raporturile administrative dintre primărie și cetățean să se desfășoare on-line,

ceea  ce  presupune  ca  toate  celelalte  instituții  să  recunoască  documentele  cu  semnătură

electronică emise de primărie; face un apel către Guvernul României să modifice legislația cât

mai  repede  cu  putință,  astfel  încât  relațiile  în  interiorul  administrației,  precum  și  între

administrație și cetățean să se desfășoare, într-o proporție cât mai mare, în formă digitală;

arată că există cinci modalități  alternative de plată on-line a impozitelor și taxelor locale;

precizează că, în cadrul primăriei, notele interne, începând cu 15 martie, sunt întocmite doar

în format digital, cu excepția materialelor atașate proiectelor de hotărâre; anunță că, începând

cu 15 aprilie, intră în vigoare prima componentă a funcționarului public virtual, care, într-o

etapă ulterioară, va avea un caracter interactiv și va fi la dispoziția cetățenilor 24 de ore din

24, urmând să soluționeze o bună parte din problemele pe care cetățenii  le rezolvă astăzi

venind la  primărie  sau stând la  coadă,  cum ar fi  obținerea unor documente sau achitarea

impozitelor și taxelor locale după programul de lucru obișnuit; speră ca România să ajungă

cât mai curând în situația Estoniei, care este primul „stat digital” din Uniunea Europeană.    

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Regulamentului  de
stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor neîngrijite situate în
intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor art. 489
alin.  5-8 din Legea nr.  227/2015 privind Codul fiscal  și  pct.  168 din H.G. nr.
1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015
privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, aprobat
prin  Hotărârea  nr.  343/2016,  astfel  cum  a  fost  modificată  și  completată  prin
Hotărârea  nr.  389/2016,  prin  Hotărârea  nr.  417/2016  și  prin  Hotărârea  nr.
585/2017.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.
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3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  organizare  și
funcționare  al  Cantinei  de  ajutor  social  și  pensiune,  aflată  în  subordinea
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra
terenului,  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Bucegi  nr.  1A,  teren  aferent
apartamentului nr. 6 din blocul 1A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra
terenului,  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Bucegi  nr.  1A,  teren  aferent
apartamentului nr. 1 din blocul 1D.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

6. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației topo-cadastrale de înscriere
în cartea funciară a imobilului „Piața Unirii”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de  înscriere  în
cartea funciară a imobilului „Piața Lucian Blaga”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de  alipire  a
imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Alexandru Vlahuță nr. 12-14.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de  înscriere  a
suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 10-
12.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

10. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de  înscriere  în
cartea  funciară  a  suprafeței  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.
Brassai Samuel nr. 25.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei parcele de teren cu suprafața de 300
mp.  din  zona  Lomb,  înscrisă  în  C.F.  nr.  306351  Cluj-Napoca,  nr.  cadastral
306351, în favoarea numitei Chilea Maria-Irina.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

D-na Maria-Irina Chilea – reclamantă – susține că ieri a înregistrat la registratura

instituției un memoriu, precum și că i-a fost comunicat oficial că această ședință va avea loc la

ora 14, însă, informându-se on-line, a aflat că ședința are loc acum, motiv pentru care a trebuit

să alerge de la judecătorie; arată că este beneficiara Legii nr. 15 din 2003, având un contract

de atribuire semnat cu autoritatea publică locală pentru un teren de 300 de mp. încă din 2004;

susține că a obținut un titlu executoriu prin care a obligat instituția, în instanță, în 2013 – titlul

executoriu a devenit definitiv și irevocabil în 2014 – să-i atribuie respectivul teren; „de patru

ani  de  zile  sunt  în  faza  de  executare”;  afirmă  că  ieri  a  avut  un  proces  pentru  aplicarea

cuantumului amenzilor, penalităților pe care trebuie să i le plătească municipalitatea și că tot

ieri a aflat, la proces, că este propusă pentru atribuirea acestui teren; arată că este vorba despre

un teren care a mai fost atribuit, acum doi ani, numitei Giurgiu Paula Diana, printr-o hotărâre

de  consiliu  care  a  fost  desființată  de  către  Curtea  de  Apel  Cluj,  printr-o  decizie  rămasă

definitivă și irevocabilă, în 19 ianuarie 2018, pentru că terenul respectiv intră în categoria de

„fânaț”,  fiind  situat  într-o  zonă  de  urbanizare,  care  presupune  realizarea  canalizării  și

obținerea autorizației  de construire,  precum și întocmirea unui  nou P.U.Z.;  susține că „nu
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există C.F. pe drum”, precum nici  premisele realizării  respectivului C.F.;  afirmă că „acest

teren nu este conform legislației în vigoare și condițiilor de atribuire care sunt prevăzute în

Legea 15 din 2003; deci dumneavoastră, atrag atenția că doriți să-mi atribuiți un teren care

este, în primul rând, neconform dispozițiilor legale și, în al doilea rând, a mai fost atribuit unei

persoane, printr-un H.C.L. pe care acea persoană l-a desființat, fiind o decizie a Curții de Apel

foarte proaspătă, pronunțată acum două luni de zile; eu vă solicit  respectuos să respingeți

această propunere, pentru că eu refuz acest teren”; dorește să-i atragă atenția domnului primar,

care i-a fost profesor, deoarece este absolventă a Universității „Babeș-Bolyai”, asupra „unor

serii de abuzuri și nelegalități care se întâmplă la serviciile instituției pe care o conduce”, cum

ar fi faptul că, la dosarul cauzei, la termenul de ieri, au fost depuse niște notificări prin care a

fost invitată la o ședință a „Comisiei tehnice” în data de 15.02.2018, însă înștiințarea i-a fost

expediată în data de 21 februarie 2018; susține că, de asemenea, un plic a fost expediat la o

adresă incompletă; arată că îi poate pune la dispoziție domnului primar dovezile; informează

că,  dacă  va  fi  aprobat  proiectul  de  hotărâre,  va  face  demersuri  în  instanță,  pe  calea

precedentului judiciar și va obliga primăria și consiliul local să-i plătească un cuantum de

onorarii avocațiale, precum și că va merge mai departe cu încasarea penalităților care i se

cuvin și care au fost deja calculate, de un an și jumătate, „și cu petitul celălalt, care este trimis

spre rejudecare – despăgubiri la valoarea terenului; eu vă solicit să constatați propunerile total

ilegale de atribuire în ceea ce privește persoana mea; am depus, anexă la memoriul pe care l-

am formulat în scris, această decizie a Curții de Apel; vă mulțumesc”.

Președintele de ședință – arată că, „din datele pe care le avem astăzi”, în ceea ce

privește decizia civilă pronunțată de Curtea de Apel, situația terenului din U.T.R. P.U.Z. Lomb

a fost reglementată.

D-na cons. Oláh – viceprimar – precizează că, între data la care decizia invocată a

devenit  definitivă  și  data  la  care  a  fost  propusă  atribuirea  acestui  teren,  au  intervenit

modificări în ceea ce privește urbanizarea zonei, respectiv a fost clarificat faptul că nu mai

este nevoie de un nou P.U.Z. pentru acea zonă și, în această ordine de idei, a fost depusă o

solicitare  pentru emiterea certificatului  de urbanism pentru C.F.-ul  respectiv;  arată că,  din

certificatul de urbansim, eliberat în data de 26 martie 2018, rezultă că pot fi autorizate lucrări

de construcții care au ca efect construirea unor locuințe unifamiliale mici, „de maxim S D sau

P+M niveluri”,  în regim de construire izolat,  cuplat  cu conservarea și protejarea mediului

înconjurător; susține că, din acest punct de vedere, parcela aflată în discuție este construibilă,

„raportat la prevederile Legii 15, invocată și de către dumneavoastră”. 
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D-na Maria-Irina Chilea – reclamantă – „dacă-mi permiteți: în conținutul deciziei

civile care a fost pronunțată de Curtea de Apel Cluj, în 19 ianuarie 2018, instanța reține, în

baza probatoriului aflat la dosarul cauzei, faptul că...”.

D-na cons. Oláh – viceprimar – „dar asta vroiam să vă spun, dacă-mi permiteți...”.

D-na Maria-Irina Chilea – reclamantă – „în două luni de zile ați obținut C.F. și ați

urbanizat zona?; eu nu o să intru într-o polemică cu dumneavoastră”.

Președintele de ședință – o roagă pe doamna Maria-Irina Chilea, căreia i-a acordat

cuvântul și care a putut să-și exprime punctul de vedere, să aibă amabilitatea și decența de a o

asculta și pe doamna consilier Oláh – viceprimar.

D-na cons. Oláh – viceprimar – arată că, în momentul de față, potrivit certificatului

de urbanism, din care poate să-i înmâneze o copie doamnei Maria-Irina Chilea, rezultă foarte

clar  că,  raportat  la  data  de  26.03.2018  –  „și  asta  și  pentru  viitor”,  această  parcelă  este

construibilă,  „raportat  la  prevederile  Legii  15,  de  aceea  ne-am permis  să  facem această

propunere; evident, dacă dumneavoastră refuzați,  asta va fi decizia dumneavoastră, noi nu

avem cum să vă obligăm, dar, din punctul nostru de vedere, am făcut toate demersurile legale

posibile ca să vă punem la dispoziție un teren construibil”.

D-na Maria-Irina Chilea – reclamantă – „vă rog frumos să-mi înmânați actele

despre care faceți vorbire, urmând ca eu să le studiez, să-mi exprim poziția față de aceste acte,

depre care iau cunoștință astăzi”.

Președintele  de  ședință  –  „o  să  vă  fie  înmânate  toate  aceste  documente,  fără

discuție”.

D-na Maria-Irina Chilea – reclamantă – „o să atrag atenția din nou domnului

primar asupra faptului că, la termenul pe care l-am avut în data de 14 martie, la Judecătoria

Cluj, instituția dumneavoastră a depus la dosar acte din care rezultă, inclusiv din invitația pe

care  mi-ați  făcut-o  la  Comisia  tehnică  de  atribuire,  care  a  fost  comunicată  la  date  total

neconforme, ați făcut vorbire că îmi atribuiți teren în Borhanci; la mai puțin de o săptămână,

acum, mă puneți în situația să aflu de pe internet că-mi atribuiți acest teren; de la o săptămână

la alta ne jucăm cu atribuirile, ba în Borhanci, ba în Lomb?”.

D-na cons. Oláh – viceprimar – „îmi permiteți să vă răspund, vă rog frumos, ca să

lămurim situația, ca să nu intrăm în polemici?; deci, așa este, toți beneficiarii Legii 15 au fost

invitați la o discuție, să vedem ce decizie se va lua în ceea ce privește punerea în executare a

unor sentințe, respectiv decizii judecătorești; în acea ședință s-a ivit și această posibilitate, de

a aștepta aprobarea P.U.Z.-ului în ceea ce privește zona Borhanci; având în vedere că n-am

avut posibilitatea să vă învederăm un termen la care P.U.Z.-ul pentru Borhanci se va admite
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sau se va aproba,  prin consiliul  local,  era doar o propunere,  în sensul în care beneficiarii

sentințelor pot să aștepte acest demers”.

Președintele de ședință –  „lucru pe care și dumneavoastră puteți să-l faceți, dacă

doriți”.

D-na Maria-Irina Chilea – reclamantă – „păi, uitați,  din adresa dumneavoastră

rezultă altceva”.

D-na  cons.  Oláh  –  viceprimar  – „arătați-ne,  vă  rog,  documentele;  deci,

dumneavoastră ați fost invitată la o discuție amiabilă”.

D-na Maria-Irina Chilea – reclamantă – „nu am fost invitată, deci dumneavoastră

nu m-ați invitat, există vicii pentru comunicarea invitațiilor”.

D-na cons. Oláh – viceprimar – „adresa despre care dumneavoastră vorbiți era o

adresă cu invitație la ședința comisiei respective”.

Președintele de ședință – „în regulă, mulțumesc, cred că lucrurile sunt suficient de

clare”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și două abțineri.

12. Proiect de hotărâre privind radierea parțială a dreptului de servitute de trecere
instituit  asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 76,
înscris în C.F. nr. 256831 Cluj-Napoca, în favoarea imobilelor cu nr. topo 9454,
9452, 9477.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

13. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Anexei  1  la  Hotărârea  nr.  949/2017,
modificată  și  completată  prin  Hotărârile  nr.  1033/2017,  10/2018  și  53/2018
(vânzarea  unor  locuințe  construite  din  fondurile  Agenției  Naționale  pentru
Locuințe).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

14. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  1000/2017  (însușirea
documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada
Tipografiei”).

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  1002/2017  (însușirea
documentației topo-cadastrale de înscriere în cartea funciară a imobilului „strada
Mihail Kogălniceanu”).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și mansardare locuință în
vederea realizării a două unități locative – str. Ren  é   Descartes nr. 40; beneficiară:
Pamfilie Rodica Lanna.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință familială
cu două unități locative, str. Plevnei nr. 172; beneficiari: Silvășan Mihai Vlad și
Silvășan Catinca Ioana.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire sediu firmă „Das Welt
Auto”, Calea Turzii nr. 223; beneficiară: S.C. Compexit Trading S.R.L. 

Comisia III – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot).

19. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  și  mansardare  casă
existentă, str. Partizanilor nr. 129B; beneficiari: Cuibus Marius Viorel și soția,
Cuibus Iulia.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă,
S+P+E, str. Cap. Grigore Ignat nr. 13-13A; beneficiari: Colceriu Vlad Doru și
Colceriu Marius Emil. 
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Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

21. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,
S+P+E+M, str. Bujorului nr. 27; beneficiari: Laze Marinel și soția, Laze Monica
Eugenia.  

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință P+E – str. Prislop
nr. 6; beneficiari: Petruș Andrei-Ioan și Petruț-Mihaela Beatrice. 

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil P+E+Er cu două
unități locative cu birou la parter – str. Ecaterina Teodoroiu nr. 41; beneficiari:
Popan Vasile și Popan Maria Raveca.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială
P+E – str. Fagului nr. 52; beneficiară: S.C. Pront Cons S.R.L.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare hală existentă cu schimbare
de destinație în clădire de birouri, str. Vlad Țepeș nr. 2; beneficiară: S.C. Secpral
Pro Instalații S.R.L.

Comisia III – aviz favorabil.

D-na cons. Oláh – viceprimar – anunță că nu participă la vot și dezbateri.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierii locali Oláh

Emese și Nistor Dániel nu participă la vot).

26. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  ansamblu  mixt,  (S)
+P+2E+R – str. B.P. Hasdeu nr. 63; beneficiară: S.C. Boia Invest S.R.L.

Comisia III – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  amplasarea  statuii  Cardinalului
Iuliu Hossu, B-dul Eroilor (în zona Catedralei „Schimbarea la Față”).

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă,
S+P+E+R –  str.  Prof.  Gh.  Marinescu  nr.  76A;  beneficiară:  Deji  Annamaria-
Elena.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă,
S+P+E+R –  str.  Prof.  Gh.  Marinescu  nr.  76B;  beneficiară:  Deji  Annamaria-
Elena.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință individuală P+E,
str. Ion Buteanu nr. 12 provizoriu; beneficiară: Popovici Mirela-Liliana.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință – str.
Oașului  Fundătură  nr.  6;  beneficiari:  Vaida  Ioan  Lucian  și  Vaida  Mariana
Adriana.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

32. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  Parcelare  și  construire  locuințe
familiale  –  str.  Luncii  nr.  61-63;  beneficiari:  Boldijar  Iosif  și  Boldijar  Maria,
Butnar Radu-Adrian.

Comisia III – „aviz favorabil și un amendament, la art.  2: circulația propusă prin

studiu va fi realizată la strat de uzură, anterior emiterii recepției pentru imobile”.

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

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.
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33. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  urbanizare  str.  Speranței-str.
Dimitrie Onciu; beneficiar: Luca Alexandru.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

34. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  restructurare  urbană,  str.
Scorțarilor, pentru construire ansamblu cu funcțiuni mixte – locuințe colective,
comerț, servicii; beneficiară: S.C. Stemmer Development S.R.L. 

Comisia III – aviz favorabil.

Dl. Ovidiu Rusu – locuitor al str. Scorțarilor – susține că a participat la ședința

comisiei  tehnice  din  luna  august  a  anului  trecut,  unde  documentația  a  fost  respinsă,

sugerându-se un anumit regim de înălțime pentru imobilul situat spre str. Scorțarilor, care să

fie aliniat regimului de înălțime din P.U.Z.-ul Argos – corpul de clădire situat vizavi de Liceul

„Avram Iancu”; afirmă că acea sugestie nu a fost respectată, rămânând un regim de înălțime

cu opt nivele supraterane, față de șase, câte au fost solicitate prin comisia tehnică și câte au

fost avizate în cadrul P.U.Z.-ului Argos; arată că, deși proiectantul a comunicat că lucrările

subterane – cele două nivele subterane de garaje – vor fi îndepărtate de imobilul existent,

undeva la o distanță de șase metri, ele au rămas la o distanță de aproximativ un metru-un

metru și jumătate; subliniază disconfortul care va fi creat tuturor celor care locuiesc în acea

zonă; susține că această problemă nu se mai regăsește în planul supus aprobării consiliului

local; referitor la rețeaua de canalizare, susține că proiectantul s-a angajat că aceasta va fi

deviată pe cheltuiala investitorului, însă acest lucru nu apare nicăieri în scris, în afara unei

adrese a proiectantului, despre care nu știe ce relevanță juridică are; arată că îl îngrijorează

traficul greu pe care îl va genera construirea unui imobil cu 250 de apartamente și a unei

clădiri  de  birouri  și  sugerează  ca,  în  „contractul  de  restructurare”,  primăria  să  impună

investitorilor  repararea integrală,  refacerea carosabilului,  pentru că au trecut  mai  puțin de

cinci ani de când str. Scorțarilor a fost refăcută complet.

Dl.  primar  –  salută  intervenția  domnului  Ovidiu  Rusu  și  consideră  că  este

obligatoriu, în cazul lucrărilor de amploare, să fie trecută în toate contractele de acest tip,

impuse de Planul Urbanistic General, obligativitatea modernizării, refacerii tramei stradale la

standardele dinaintea începerii lucrărilor.

Dl. Dan Andrei Galea – locuitor al str. Scorțarilor – susține că regimul de înălțime

este de 28 de metri, adică un bloc de zece etaje, în condițiile în care cea mai înaltă clădire de

pe str. Scorțarilor este P+5; „ne dorim și noi investiția respectivă, arată urât zona, dar să țineți

cont că diferența de la o zonă frumoasă, cu un caracter frumos, la ghetou e foarte mică – e un
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pas, ca de la geniu la ridicol”; referitor la studiul de trafic, precizează că, anul trecut, au intrat

un milion de mașini în țară, străzile din zona în care locuiește blocându-se zilnic.

Dl. primar – solicită să fie verificat regimul de înălțime și să fie avută în vedere

corelarea acestui P.U.Z. cu P.U.Z.-ul Argos, adică să existe același  tratament din punct de

vedere juridic; în privința traficului, precizează că primăria nu le poate refuza investitorilor

ceea  ce  permite  P.U.G.-ul  –  restructurarea  urbană,  modernizarea,  inclusiv  a  zonei  str.

Scorțarilor; arată că are să le propună colegilor săi ca în zonele de extindere sau restructurare

urbană, de o amploare mai mare, să fie înlocuite o bună parte din garajele pentru mașini cu

locuri de parcare pentru biciclete, oferind în acest sens exemplul unei clădiri în construcție din

Londra cu opt sute de apartamente, care are prevăzute doar zece locuri  de parcare pentru

mașini și aproximativ 600 pentru biciclete; arată că pe axa est-vest a orașului – din care face

parte  și  str.  Scorțarilor  –  va  fi  prioritizată  folosirea  mijloacelor  de transport  în  comun,  a

bicicletelor, a taxiurilor, a mijloacelor de transport alternative, la fel ca în alte orașe europene.

Consilierul local Ioan Pop părăsește sala, fiind învoit.

Președintele  de  ședință  – îi  întreabă  pe  reprezentanții  Direcției  Generale  de

Urbanism  care  este  regimul  maxim  de  înălțime  permis  în  zona  respectivă  și  care  sunt

investițiile  asumate  prin  contractul  de  restructurare  pentru  zona  care  urmează  să  fie

dezvoltată.

Dl. cons. Moisin – „vroiam să zic că nu particip la dezbateri și la vot, și nici la

punctul 32, numai că am mers prea repede și n-am apucat să intervin”.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 21, prin plecarea

consilierului local Ioan Pop.

Dl. Daniel Pop – arhitect-șef –  arată că înălțimea maximă admisă este de șapte

etaje, la o înălțime maximă a clădirii de 28 de metri; „clădirile n-au 28 de metri, cele vizate,

au 24,5, deci sub limita de înălțime maximă”; precizează că avizul acordat lucrării nu este cu

mezanin; arată că este vorba despre parter cu șase și, respectiv, șapte etaje, cu două subsoluri,

fiind asigurată  „o retragere  de șase  metri  minimă,  exact  cum s-a  condiționat”;  susține că

P.U.Z.-ul se aliniază cu proiectul Argos, ca regim de înălțime; precizează că proiectul n-a fost

respins în comisie, a fost avizat, că, altfel, nu se făceau aceste completări privind regimul de

înălțime  sau  alte  aliniamente;  „deci,  avizul  –  așa  este  avizat;  acum,  sigur,  au  fost  multe

variante și multe planșe”.

Dl. Ovidiu Rusu – locuitor al str. Scorțarilor – susține că are în față planul, unde

apare foarte clar că în zona Argos au fost avizate, vizavi de liceu, locuințe cu un regim de
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înălțime P+5E, deci șase nivele, „iar dincoace avem o clădire în care apar cele două nivele

subterane, parter, mansardă, cinci etaje plus unul retras”.

Dl. Daniel Pop – arhitect-șef –  arată că avizul Comisiei tehnice de amenajare a

teritoriului și de urbanism „este cu P+7”.

Președintele de ședință – întreabă care este regimul de înălțime, la cornișă. 

Dl. Daniel Pop – arhitect-șef – răspunde că P+6 și P+7, pentru că sunt trei corpuri,

până la urmă, iar înălțimea este variabilă; arată că înălțimea clădirii este de 24,5 metri, admis

fiind 28 de metri, prin P.U.G.

Președintele de ședință – întreabă ce fac investitorii pentru dezvoltarea zonei, dacă

există studiu de circulație și de însorire.

Dl. Daniel Pop – arhitect-șef – răspunde că există un studiu de circulație aprobat și

validat de Comisia de circulație, iar investitorii vor realiza un sens giratoriu și sensurile unice

în zonă; „aceste lucruri sunt scrise în contractul pe care îl au”.

Președintele de ședință – întreabă dacă există studiul de însorire.

Dl. Daniel Pop – arhitect-șef – răspunde că acesta există, a fost realizat.

Dl.  Ovidiu  Rusu  –  locuitor  al  str.  Scorțarilor  – susține  că  rămâne  problema

construcțiilor subterane – apropierea lor față de un bloc existent.

Dl. primar – arată că nu se dă autorizație fără studiile geotehnice.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „domnule președinte, dacă-mi permiteți,

atunci  să  facem  un  amendament  referitor  la  trama  stradală  și  propun,  astfel:  se  obligă

investitorul  să  refacă  trama  stradală  și  să  o  aducă  la  starea  inițială  anterior  începerii

construcțiilor imobilelor”.

Președintele de ședință – „nu este anterior construcțiilor imobilelor – la recepție, în

situația  asta,  pentru  că,  pe  perioada  construcțiilor,  să  degradeze  –  ideea  e  că  după ce  au

terminat construcția...”.

Dl. primar – „corect, nu se recepționează fără aducerea la starea anterioară a tramei

stradale; nu se realizează recepția lucrărilor fără aducerea tramei stradale la starea inițială, la

starea  anterioară  începerii  lucrărilor;  cred  că  asta  trebuie  să  fie  ideea,  nu?  –  cu  notă  de

constatare... poftim? str. Scorțarilor, de str. Scorțarilor vorbim”.

Dl. Daniel Pop – arhitect-șef – „singurul lucru care se realizează înainte este sensul

giratoriu și sensul unic”.

Dl. Ovidiu Rusu – locuitor al str. Scorțarilor –  „trebuie toată strada afectată de

transportul greu, de fapt”.

Președintele de ședință – „sigur, ăsta este amendamentul”.
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Dl. primar –  „o să aibă și ei grijă să aducă mașini de mic tonaj, ca să n-afecteze

trama stradală”.

Președintele de ședință – „sau dac-o afectează, s-o refacă”.

Dl. primar – „e foarte bună observația”.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 20 de voturi  pentru (consilierul local

Radu-Marin Moisin nu participă la vot).

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

(consilierul local Radu-Marin Moisin nu participă la vot).

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei piațete din municipiul Cluj-
Napoca.

Comisia III – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

36. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la
obiectivul de investiții „Alimentare cu energie electrică pentru evenimente publice
– etapa I” – Parcul Central.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în Adunarea Generală
Ordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc la
sediul societății, în data de 29 martie 2018, ora 10 (prima convocare) și în data de
30  martie  2018,  ora  10  (a  doua  convocare),  și  în  Adunarea  Generală
Extraordinară a Acționarilor Fotbal Club C.F.R. 1907 Cluj S.A., care va avea loc
la sediul societății, în data de 29 martie 2018, ora 11 (prima convocare) și în data
de 30 martie 2018, ora 11 (a doua convocare). 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – „aviz favorabil și propunem pentru a reprezenta interesele consiliului

local în A.G.A. pe domnul consilier local Florin-Valentin Gliga, iar mandatul este pentru”.

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

Se  supune  la  vot  amendamentul  Comisiei  II  și  se  obțin  20  de  voturi  pentru

(consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

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

(consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).
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38. Proiect  de  hotărâre privind acordarea „diplomei  de aur” și  a  unui premiu în
valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene
care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

39. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Institutul Inimii de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia  V –  „aviz  favorabil,  cu  următorul  amendament:  se  păstrează  suma  de

500.000  de  lei,  dar  se  alocă  astfel:  350.000  de  lei  pentru  reamenajare,  reparații  curente

ambulator,  spitalizare  de  zi  Corp  B  și  150.000  pentru  dotare  bloc  alimentar,  implicit

amenajarea spațiilor și igienizarea lor”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei V și se obțin 21 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

40. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj – S.M.U.R.D. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
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276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Spitalul Militar de Urgență Dr. Constantin Papilian Cluj-Napoca (U.M. 02454). 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – „aviz favorabil; dorim să formulăm și aici, două amendamente: la art. 1

se modifică cu suma de 140.000 de lei pentru ecograf cu sondă liniară multifrecvență; tot la

art. 1, a doua liniuță, cu suma de 210.000 de lei pentru masa de operație radiotransparentă”.

Președintele de ședință – „suma rămâne aceeași, nu se modifică?”.

D-ra cons. Moldovan – secretarul Comisiei V – „da, suma totală rămâne aceeași,

doar se fac...”.

Se supune la vot amendamentul numărul unu al comisiei și se obțin 21 de voturi

pentru.

Se supune la vot amendamentul numărul doi al comisiei și se obțin 21 de voturi

pentru.

Se supune la  vot  proiectul,  cu amendamentele  aprobate și  se  obțin 21 de  voturi

pentru.

42. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

43. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.700.000 de lei de la bugetul local
pe  anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu

Vasile Vișan nu participă la vot).

45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Institutul Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie Prof. Dr. Octavian
Fodor Cluj-Napoca. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu

Vasile Vișan nu participă la vot).
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47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 350.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Florin Rațiu nu participă la vot).

48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei de la bugetul local pe
anul  2018  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  potrivit
Regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul
local  al  municipiului  Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate
publică,  conform  Legii  nr.  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea nr.
276/2017,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
Institutul Oncologic Prof. Dr. I. Chiricuță Cluj-Napoca. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Asociației  Solidaris,  în  vederea
organizării Taberei de vară pentru copii nevoiași. 

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Asociației  Filantropice  Medical-
Creștine Christiana – Filiala Cluj,  pentru proiectul  Centrul Comunitar  pentru
Tineret.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Societății de Medicină de Urgență și
Catastrofă  din  România  –  Filiala  Cluj,  în  vederea  organizării  Congresului
Interdisciplinar de Medicină de Urgență.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență Socială și  Medicală pe anul 2018, Asociației  Lions Club Genesis,  în
vederea organizării Festivalului Cultural Miraje, ediția a XI-a, 2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Asociației  Handicope,  pentru
proiectul  „Enklava.ro  –  Primul  magazin  realizat  exclusiv  de  persoane  cu
dizabilități”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Aga Down Sindrom Cluj, în
vederea organizării Taberei Internaționale de Judo adaptat persoanelor cu nevoi
speciale.

Comisia I – aviz favorabil.

52



Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

56. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Asociației  Alianța  Romană  de
Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță!

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul Direcției
de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Fundației  caritabile  „Familia
Sfântă”,  în  vederea  decontării  Cheltuielilor  de  întreținere  și  funcționare  a
Fundației „Familia Sfântă”, Policlinica fără plată.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației AD-HOC, pentru proiectul
„Zâmbet și culoare”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe anul  2018,  Asociației  Babilon Travel,  pentru
proiectul  Studiu  privind  Accesibilitatea  Mijloacelor  de  Transport  în  Comun
pentru Nevăzători.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Societății Naționale de Cruce Roșie
Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul Direcției
de Asistență Socială și Medicală pe anul 2018, Asociației Sfântul Nectarie Cluj –
Centrul de Îngrijiri  Paleative „Sfântul Nectarie” Cluj,  pentru proiectul Numai
împreună putem alina suferința.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

62. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 2.500.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Clubului
Sportiv Universitatea, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Dl. cons.  Constantea – anunță că nu participă la vot „de la punctul  62 până la

punctul 101, inclusiv”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Mihai Constantea nu participă la vot).

63. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Asociației
Județene de  Baschet  Cluj,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Mihai Constantea nu participă la vot).

64. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 300.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Federației
Române de Tenis de Masă, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Mihai Constantea nu participă la vot).
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65. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 170.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Federației
Române de Handbal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Mihai Constantea nu participă la vot).

66. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Federației
Române de Popice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Mihai Constantea nu participă la vot).

67. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Asociației
Județene  de  Lupte  Cluj,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea – anunță că nu participă la vot și îi solicită președintelui de

ședință să fie învoit pentru zece minute.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Mihai Constantea nu participă la vot).

Președintele  de ședință –  anunță  că  cvorumul  de ședință  este  20,  prin  învoirea

domnului consilier local Radu Mihai Constantea.

Consilier  local  Radu  Mihai  Constantea,  fiind  învoit,  părăsește  plenul  consiliului

local.

68. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Asociației
Județene de Atletism Cluj,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

69. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale  Asociației
Județene  de  Judo   Cluj  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

70. Proiect de hotărâre privind    propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la
bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive
ale   Asociației Județene de Ciclism și Triatlon Cluj  , cu sprijinul Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

71. Proiect de hotărâre privind    propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la
bugetul local pe anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive
ale    Asociației  Județene  de  Rugby  Cluj  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

72. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018,  în vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive ale    Liceului  cu
Program Sportiv Cluj-Napoca  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

73. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 1.550.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale   Asociației Club
Sportiv U-BT  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Radu Marin

Moisin nu participă la vot).

74. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv  Școlar  Viitorul  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi  pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot).

75. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 420.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Municipal  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

76. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv  Politehnica Cluj-Napoca  ,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

77. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Poli Karate  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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78. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Voința  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

79. Proiect de hotărâre privind    privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul
local  pe  anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale
Clubului Sportiv CFR Cluj  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

80. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Sănătatea-Servicii Publice  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

81. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 135.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, în vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor sportive ale    Clubului de
Fotbal  Feminin  „Olimpia-Universitatea  Tehnică”  Cluj-Napoca  ,  cu  sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

82. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale    Centrului și
Clubului  Sportiv  Scoțian  Român  al  Handicapaților  Lamont  ,  cu  sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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83. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 220.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale   Asociației Club
Sportiv Runners Club  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

84. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 55.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, în vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor sportive ale    Clubului de
Fotbal  Feminin  Clujana  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

85. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Asocia  ției
Clubul  Sportiv  ,,Prosquash’’  Cluj-Napoca  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

86. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Aqua 01 Cluj-Napoca  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

87. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Univers  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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88. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv TranSilva  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi  pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot).

89. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Fotbal Tenis Răzvan  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

90. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 405.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv  Motorhome  Napoca  Rally  Team  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

91. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Asociației
Clubul  Sportiv  de  Fotbal  Juniorul  Cluj  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

92. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv  Luceafărul  Cluj-Napoca  ,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

93. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv  Lori Racing Team  ,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

94. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 65.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv  Clujul  Pedalează  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

95. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale   Asociației Club
Sportiv D.S.A. Cluj-Napoca  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

96. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Asociației
Clubul  Sportiv  „  Olimpic  Star”    Cluj-Napoca  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

97. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv „Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca  , cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

Dl. cons.  Moisin – îi  solicită președintelui de ședință să-l  învoiască pentru cinci

minute. 

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 19. 

Domnul consilier local Radu Marin Moisin părăsește plenul consiliului local, fiind

învoit. 

98. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul
2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Asociației  Club
Hipic Taraxacum  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru. 

99. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv  Mănăștur  Cluj-Napoca  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru. 

100. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Clubului
Sportiv Dumi Fitness  , cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

101. Proiect de hotărâre privind     alocarea sumei de 2.000.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale    Asociației
Sportive  Fotbal  Club  Universitatea  Cluj  ,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.
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102. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000     lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării
proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția a XVII-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

103. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Culturală  „Opera  2  You”,  în  vederea  realizării
proiectului ,,OPERA APERTA 2018 @ CLUJ100”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

104. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Ordinul  Arhitecților  din  România  filiala  Transilvania,  în
vederea realizării proiectului ,,Scena Urbană 2018 – Perspective pentru 100 de
ani”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

105. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Student  Plus,  în  vederea  realizării  proiectului
,,TIMAF – Transylvania International Music and Artts Festival, ediție dedicată
centenarului Marii Uniri”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

106. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Cultural-Artistică  Vulturii  Carpaților,  în  vederea
realizării proiectului ,,Marea Unire”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.
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107. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Zilele  Culturale  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a IX-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

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

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

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este 19, prin revenirea în

sala de ședință a domnului consilier local Radu Mihai Constantea și prin ieșirea din sala de

ședință a doamnei consilier local Oláh Emese. 

Domnul consilier local Radu Mihai Constantea revine în plenul consiliului local, iar

domnișoara consilier local Oláh Emese părăsește plenul consiliului local.

Se supune la vot proiectul și se obțin 16 voturi  pentru (consilierii locali  Gergely

Balázs, Nistor Dániel și Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot). 

108. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Federația Galeriilor și  Artiștilor din Fabrica de Pensule,  în
vederea realizării proiectului ,,Arta drept Centru de Interes”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

109. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Culturală  Eikon,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul Internațional de Carte Transilvania, ediția a VI-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

110. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Fundația  Corvineum,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul  Internațional  de  Teatru.  Interferențe,  ediția  VI-  Memoriile
Războiului”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.
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111. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 270.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the
Park 2018 – secțiunea gratuită”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

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

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

Se supune la  vot  proiectul  și  se  obțin 16 voturi  pentru (consilierii  locali  Ovidiu

Vasile Vișan, Gergely Balázs și Nistor Dániel nu participă la vot). 

112. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Centrul  Cultural  Clujean,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Cultură-Comunitate-Impact”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

113. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Federația  Fabrica  de  Pensule,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,Fabrica  de  Pensule  –  Centru  de  Artă  și  Cultură  Contemporană
(2018)”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este 20, prin revenirea în

sala de ședință a domnișoarei consilier local Oláh Emese.

Domnișoara consilier local Oláh Emese revine în plenul consiliului local.

114. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Transylvania Music Event ediția a X-a – TME”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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115. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Unusual  Suspects  Media,  în  vederea  realizării
proiectului ,,ALANDALA 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

116. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului
,,Tineret@Cluj-Napoca 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

117. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Creative  Ways,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul Internațional Comedy Cluj ediția a IX-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

118. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Alpha IT Events,  în  vederea realizării  proiectului
,,Techsylvania.  Cel  mai  mare  eveniment  de  tehnologie  și  inovație  din  Estul
Europei”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

119. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Conexio, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirile
internaționale de la Cluj, ediția a VIII-a, Viziuni”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

120. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Filiala  Transilvania  a  Asociației  Române  pentru  Industria
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Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului ,,Clujul Digital, la 100
de ani de la Marea Unire”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

121. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării
proiectului ,,Mărțișorul în lume”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

122. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului ,,100 de ani a muzicii maghiare clujene (1918-2018)”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot). 

123. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Uniunea  Scriitorilor  din  România,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Scriitorul în cetate”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

124. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Unusual  Suspects  Media,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Mioritmic 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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125. P  roiect de hotărâre privind alocarea sumei de 190.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Cultural-Artistică  HARA,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Cluj Symphony Experience – ediția a II-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

126. P  roiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  PhotoRomânia,  în  vederea  realizării  proiectului
,,PhotoRomânia Festival 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

127. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018,  pentru Asociația  de Futnet,  în vederea realizării  proiectului  ,,Cluj-
Napoca capitala tenisului cu piciorul”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

128. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru  Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group, în vederea
realizării proiectului ,,COM'ON Cluj-Napoca `18”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot). 

129. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music
For All”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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130. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  ASC  Cluj  Raving  Society,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul de muzică electronică Delahoya 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

131. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Culturală  „Opera  2  You”,  în  vederea  realizării
proiectului ,,LA OPERĂ 2018: Concert de prezentare ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

132. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” - Filiala Cluj, în vederea
realizării proiectului ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2018” .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

133. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Good  Events,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Septemberfest – ediție aniversară 20 ani”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

134. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării
proiectului ,,Creația Conectează 2018. Inovare Socială în Parcul Feroviarilor”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

135. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Why  Not  Us,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Cultură la Street Food Festival 2018”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile

Vișan nu participă la vot). 

136. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Zilele Studenților”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

137. Poiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și
Experiment, în vederea realizării proiectului ,,ZAIN EXPO   2018@CLUJ100  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

138. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Artiștilor din Fabrica de Pensule, în vederea realizării
proiectului ,,Made in Cluj: Fabricanții de Artă”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

139. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Fundația  Culturală  Intact,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Creația Tânără (JCE) Europeană la Cluj-Napoca”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

140. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Federația  Tinerilor  din  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Cluj Never Sleeps 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

141. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Fundația Armonia, în vederea realizării proiectului ,,Berăria
culturală în vremurile centenarului. Cluj 100”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

142. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Fundația  Culturală  Etnostar,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Festivalul internațional de folclor „Serbările Transilvane – Serbările
Centenarului”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

143. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  PLAI  –  Laborator  de  Arhitectură,  Inovație  și
Experiment, în vederea realizării proiectului ,,DAY 15 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

144. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Urbannect, în vederea realizării proiectului „Orașul
Acasă – 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este 21, prin revenirea în

sala de ședință a domnului consilier local Radu Marin Moisin.

Domnul consilier local Radu Marin Moisin revine în plenul consiliului local.
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145. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Centrul  pentru  Dialog  European  și  Diplomație
Culturală, în vederea realizării proiectului ,,Transylvania History Days 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

146. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Societatea  Filarmonica  Transilvania,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 52-
a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

147. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Uniunea  Organizațiilor  Studențești  Maghiare  din
România, în vederea realizării proiectului ,,Kwork și spațiul comunitar K+”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

148. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the
Street 2018 – secțiunea gratuită”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

149. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Asociația  Young  Famous,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Stagiunea de concerte Young Famous 2018 – Cluj 100”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

150. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018,  pentru Clubul Sportiv  Boemdance,  în vederea realizării  proiectului
,,World of Dance – Transylvania Dance Events 2018”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

Președintele  de ședință –  propune consilierilor  locali  să  se  ia  o  pauză  de cinci

minute. 

Se reiau lucrările ședinței de consiliu local, după pauza de cinci minute.

151. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Fundația  Diesel  Events,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Teatru de Club”.

Comisia I – aviz favorabil.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 21.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

152. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea  realizării
proiectului ,,FISC- Festivalul Internațional de Stand Up Comedy ediția a 6-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

153. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Asociația Specialiștilor de Autovehicule Rutiere și Transporturi,
în vederea realizării proiectului ,,Congresul Internațional „Automobiles, Mobility,
Modeling and Alternative solutions – AMMA 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

154. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea
realizării  proiectului  ,,Tineri  de  succes-  Oraș  de  succes:  serie  de  evenimente
pentru tineri talentați, ediția a VI-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

155. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  „Compania  de  Tango  Cluj”  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Tango Cazino – ediția a VII-a  ”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

156. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Tinerilor  Clujeni  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Leader's Academy 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

157. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Fundația   Română de  Aikido Aikikai  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Seminar Internațional de Aikido de Copii  ”.

Președintele  de  ședință –  anunță  că  nu  participă  la  vot  și  îi  solicită  domnului

consilier  local Constantin Ioan Tomoș ca, în calitatea dânsului de președinte de vârstă, să

supună la vot punctul 157 de pe ordinea de zi.

Dl.  cons.  Constantin  Ioan  Tomoș  –  solicită  avizul  comisiei  și  supune  la  vot

proiectul. 

Comisia I – aviz favorabil.

Supus  la  vot,  proiectul  obține  20  de  voturi  pentru  (consilierul  local  Dan Ștefan

Tarcea nu participă la vot). 

158. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația MiniMASS  , în vederea realizării proiectului ,,  Someș
Delivery 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

159. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Sabot  , în vederea realizării proiectului ,,  Cluj After-
School (După-Școala de la Cluj)  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

160. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Uniunea Studențească Maghiară din Cluj  , în vederea realizării
proiectului ,,  Zilele Studenților ediția a XXV-a  ”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

D-ra cons. Oláh – anunță că nu participă la vot. 

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Oláh Emese

și Gergely Balázs nu participă la vot). 

161. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    ESUA –  Asociație  Culturală  Româno-Germană  ,  în  vederea
realizării proiectului ,,  Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a-II-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

162. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Clubul Sportiv Mixed Martial Arts Transilvania Cluj-Napoca  ,
în  vederea  realizării  proiectului  ,,  Festivalul  de  tineret  și  sport  ESFE -  „Elite
Sports & Fitness” ediția a II-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

163. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Club Sportiv Viitorul Cluj Chichi Renghe  , în vederea
realizării proiectului ,,  Turneul „Fotbal à la Cluj”, ediția 5  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

164. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Apuseni  Transilvania  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Bartolomeu Anania în memoria contemporanilor  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și  se obțin 20 de voturi  pentru (consilierul local Ioan

Sabin Sărmaș nu participă la vot). 
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165. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Peisagiștilor din România- AsoP, Filiala Teritorială
Nord-Vest  , în vederea realizării proiectului    „Peisaj! Regenerări urbane în Cluj-
Napoca”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

166. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Fundația AltArt pentru Artă Alternativă  , în vederea realizării
proiectului ,,  Casa Tinerilor 2018. Întâlniri interculturale Pata-Cluj  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

167. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru     Organizația  Tinerilor  Medici  Cluj  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  3 zile de SĂNĂTATE  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

168. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca,   în vederea
realizării proiectului ,,  NAFA 2018 – Festivalul Internațional de Film Etnografic,
ediția a 38-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot). 

169. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Res  Bibliothecaria  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Credenționalul – Cartea Marii Uniri  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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170. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru     Asociația  de  Chitară  Transilvania  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Festivalul Internațional de Chitară Transilvania  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

171. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  pentru  Leadership,  Comunicare  și  Profiling  ,  în
vederea realizării proiectului ,,  Cluj 100. Imaginile Centenarului. 1918 și 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

172. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca  , în vederea
realizării proiectului ,,  Festivalul Basarabia ediția a XV- 100 de ani de la Marea
Unire  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

173. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Daisler  ,  în vederea realizării proiectului ,,  LIGHTS
ON  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Nistor

Dániel nu participă la vot). 

174. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația   Romanian  IT  Global  Community   în  vederea
realizării proiectului ,,  Romanian IT 3.0 – Cluj și Liderii IT din Europa  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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175. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Fundația  Culturală  și  de  Caritate  pentru  Protecția
Patrimoniului  Cultural  Național  „Carpatica”  ,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,  COMUNICAREA  DINTRE  GENERAȚII  Rolul  Marii  Uniri  în
conștiința românilor, 100 ani de edificare a României de azi  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

176. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Societatea  Cultural-Patriotică  „Avram  Iancu”  ,  în  vederea
realizării proiectului ,,  Moții și Marea Unire   ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

177. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Societatea  Culturală  Myrobiblion,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Oameni care au făcut Unirea în memoria documentelor”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

178. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  pentru    Asociația  Harmonia  Cordis  ,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,  Cursuri  de  măiestrie  de  talie  internațională  și  serie  de  concerte
dedicate tinerelor talente  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

179. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică”
Cluj-Napoca  , în vederea realizării proiectului ,,  ZUT-„Zilele Universității Tehnice
ediția a XIII-a”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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180. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Clujul  Cultural  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  CLUJ BLUES FEST 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

181. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Reactor  de  Creație  și  Experiment  ,  în  vederea
realizării proiectului ,,  Rezidențele Reactor 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

182. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Culturală Cânt de Dragul Inimii Șimleu Silvaniei  , în
vederea realizării proiectului ,,  Vin Acasă de Crăciun  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

183. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group  ,  în vederea
realizării proiectului ,,  Tineri Inovatori Sociali  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

184. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Studenților  Universității  de  Artă  și  Design  Cluj-
Napoca  , în vederea realizării proiectului ,,  Arts Summer University 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

185. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Folclorică  Someșul  Napoca  ,  în  vederea  realizării

79



proiectului ,,  Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității
naționale  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

186. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Daisler  ,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,  Strada
Potaissa  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Nistor

Dániel nu participă la vot). 

187. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația 11 even  , în vederea realizării proiectului ,,  Bucurie în
mișcare 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

188. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Create.Act.Enjoy  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Luna Creativă–ediția a IV-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

189. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Fundația  Culturală  „Simona  Noja”  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Balet Transilvania în anul Centenarului Marii Uniri  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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190. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Federația  Tinerilor  din  Cluj  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  100 of youth in Cluj – Cluj 100  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

191. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Fundația EL  , în vederea realizării proiectului ,,  ARHETIPURI
– Expoziție de sculptură  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

192. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”  , în vederea
realizării  proiectului  ,,  Concursul  Internațional  de  Muzică  „Gheorghe  Dima”,
ediția XVII, secțiunea DIRIJAT CORAL  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

193. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Organizația Studenților pentru Turismul Românesc  , în vederea
realizării proiectului ,,  Turist la Cluj  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

194. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația pentru Dezvoltarea Comunicării Vizuale „Stories in
Motion”  , în vederea realizării proiectului ,,  City Virtual Tour  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

195. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Launloc  , în vederea realizării proiectului ,,  Changes
has a Hundred Faces – 100 de personalități care au marcat istoria României  ”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

196. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Reactor  de  Creație  și  Experiment  ,  în  vederea
realizării proiectului ,,  100 de ani de România. Istorii secundare  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

197. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Culturală  Play  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Classic Junior Festival  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

198. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Studenților din Facultatea de Agricultură  , în vederea
realizării proiectului ,,  Simpozionul Științific Studențesc ediția a-XVI-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

199. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Studenților și Absolvenților Fizioterapeuți din Cluj  , în
vederea realizării proiectului ,,  Congresul FizioPlus Cluj 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

200. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Societatea Română Mozart Cluj-Napoca  , în vederea realizării
proiectului ,,  Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXVIII-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

201. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Create.Act.Enjoy  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Terapie prin artă – ediția a VI-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

202. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Artiștilor  Plastici  Cluj  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Satul, țăranul și natura, ediția 2018 - Centenar: unitate, continuitate
și evoluție  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

203. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura
Poporului  Român.  ASTRA  ,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,  Editarea  revistei
Astra clujeană și a două volume dedicate Marii Uniri  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

204. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Tradiții  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Promovarea identității culturale și a patrimoniului cultural imaterial
local  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

205. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Organizația  Tinerilor  Medici  Cluj  ,  în  vederea
realizării proiectului ,,  Congres Pluridisciplinar  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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206. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Argumentum  Ad  Populum  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Grădiniță de Vară 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

D-ra cons. Oláh – anunță că nu participă la vot. 

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii  locali  Gergely

Balázs și Oláh Emese nu participă la vot). 

207. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Creative  Ways  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  TEDxEroilor – Mind the Gap  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

208. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Cinemascop  ,  în vederea realizării  proiectului ,,  Les
Films de Cannes à Cluj-Napoca  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

209. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Örgdögtérgye  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Festivalul de Muzică și Dans Popular Maghiar, ediția a 15-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

D-ra cons. Oláh – anunță că nu participă la vot. 

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Oláh Emese

și Nistor Dániel nu participă la vot). 

210. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Etnocor. Centru de Studii Etnocoreologice  , în vederea
realizării proiectului ,,  ALT+TAB+JOC. O altfel de tabără de joc  ”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

211. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Culturală  Origo  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Proiecte de tineret: Șoimii 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

212. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Organizația Studenților pentru Natură  ,  în vederea realizării
proiectului ,,  SciFest Cluj-Napoca – Știința lucrurilor The Science of things  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

213. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Reciproca  , în vederea realizării proiectului ,,  Focus
Atelier Ediția #4 – Cluj  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

214. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Studenților Economiști în Mediu și Agrobusiness  , în
vederea realizării proiectului ,,  Treasure Hunt – 100 de ani alături de Cluj  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

215. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Operettissimo  Egyesulet  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Concert la Palat  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot. 
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot). 

216. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Fundația  Sigismund  Toduță  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Festivalul Internațional Sigismund Toduță, ediția a IV-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

217. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Fundația  Culturală  Echinox  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Echinox 50  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

218. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    ESUA –  Asociație  Culturală  Româno-Germană  ,  în  vederea
realizării proiectului ,,  1918 Trăiască România dodoloață! - Marea Unire povestită
copiilor  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

219. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  „Prietenii  lui  Puck”  ,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,  Întâlnirea  Studenților  Păpușari  –  Festivalul  Internațional  al
Teatrelor de Păpuși și Marionete  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

220. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Universitart  ,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,  Platforma  absolvenților  Universității  de  Artă  și  Design  din  Cluj-
Napoca  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

221. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Societatea  Culturală  Filarmonia  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Concursul Național de Interpretare Lauri – Ediție festivă dedicată
Centenarului Unirii  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

222. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Institutul  pentru  Studii  Transdisciplinare  în  Știință,
Spiritualitate,  Societate  ,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,  Conferința
Internațională  (T3)  Transdisciplinară-Transnațională-Transculturală  ATLAS
2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

223. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Visszhang  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Visszhang40 – VoCE2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

224. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Colegiului  Național  „Emil  Racoviță”  ,  în  vederea
realizării proiectului ,,  Colegiul Național „Emil Racoviță” - EXCELLO  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Radu

Marin Moisin nu participă la vot). 

225. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Fundația  Civitas  pentru  Societatea  Civilă  –  Filiala  Cluj-
Napoca  ,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,  Transformator.  Colaborare  și
sustenabilitate  în  sectorul  ONG  și  sectorul  cultural  independent  din  Cluj-
Napoca  ”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

226. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Vechiul  Cluj  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Traducerea lucrării „Istoria Clujului” scrisă de Jakab Elek – ediția a
II-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

227. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Vechiul  Cluj  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Povești despre Cluj – ediția a V-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

228. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Dialógus  Egyesület  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 4-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

229. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Poți  fi  și  tu  campion  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Campionatul Național de Street Workout  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

230. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000     lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru  Organizația  Studenților  Economiști,     în  vederea  realizării
proiectului   ,,  Business Smart School  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

88



Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

231. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Culturală Românașul -Bum  ,  în vederea realizării
proiectului ,,  Culturi și Tradiții - Promovarea Folclorului Românesc în Europa  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

232. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Vechiul Cluj  , în vederea realizării proiectului ,,  Re-
descoperim Clujul – ediția a III-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

233. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Robert  Schuman  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Cluj-Napoca 100/Kolozsvár  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

234. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru     Asociația  pentru  Înfrumusețarea  Clujului  –  Kolozsvári
Városszépitő Egylet  , în vederea realizării proiectului ,,  Clujul cu flori 2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot). 

235. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Culturală  Origo  ,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,  NU  EXISTĂ  EXISTĂ  –  Proiect  de  artă  vizuală  în  cadrul
programului Cluj Never Sleeps  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

236. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Fundația Agnus Media  , în vederea realizării proiectului ,,  Poezii
cu suflet  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Nistor

Dániel nu participă la vot). 

237. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Folclorică  Crăișorul  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

238. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația Filmtett  , în vederea realizării proiectului ,,  Filmtettfest
– Zilele Filmului Maghiar, ediția a 18-a  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely – îi solicită președintelui de ședință permisiunea de a ieși din sala

de ședință și, după aprobare, părăsește sala.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul este de 20 prin învoirea domnului

consilier local Gergely Balázs.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

239. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru     Asociația  Mario  Atelier  –  Coregrafie,  Teatru,  Muzică  ,  în
vederea realizării proiectului ,,  Othello's Touch (Atingerea lui Othello)  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Ovidiu Vasile

Vișan nu participă la vot). 
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240. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru     Fundația  Transsylvania  Nostra  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Patrimoniu cultural de excepție: patrimoniul construit  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

D-ra cons. Oláh – anunță că nu participă la vot. 

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Oláh Emese

nu participă la vot). 

241. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Clubul  Media  Corbul  Alb  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,,  Itinerarii de Centenar cu Biblioteca Româno-Maghiară Corbii Albi
din Cluj  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

242. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Parohia  Reformată  Centrală  I  Cluj  ,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,  Stagiunea  de  Concerte  de  Vară  la  Biserica  Reformată  Centrală
2018  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

243. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Filmtett  ,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,  Atelier
interetnic de creație cinematografică Transfilmania  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

244. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Culturală  „Floare  de  Colț”  ,  în  vederea  realizării
proiectului ,„F  lori de Cântec Popular Clujean”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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245. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Fundația  Culturală  Terrarmonia,  Filiala  Cluj  ,  în  vederea
realizării proiectului „  Restituiri Muzicale Tradiționale”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

246. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici  ,
în vederea realizării proiectului „  Arta vizuală – Unitate și diversitate”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

247. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Casa  Cărții  de  Știință  ,  în  vederea  realizării
proiectului „  Valorile identitare ale unei lumi: Clujul și Ardealul în epoca Marii
Uniri”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

248. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Societatea Muzeului Ardelean  , în vederea realizării proiectului
„  Conferințe Științifice în Domeniul Tehnic”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

249. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Casa  Cărții  de  Știință  ,  în  vederea  realizării
proiectului „  Rădăcini românești ale Clujului după Marea Unire”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.
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250. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    C.S.  Interteam  ,  în vederea realizării  proiectului  „  O Sută de
Kilometri cât un Veac de Unire”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

251. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Fundația Agnus Media  , în vederea realizării proiectului „  Veto
manipulării”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

252. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   C.S Clujul Pedalează  , în vederea realizării proiectului „  Micul
Biciclist și Siguranța Lui”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

253. Proiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Culturală Helikon  , în vederea realizării proiectului
„  Alternativa Helikon”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

254. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Media  Index  ,  în  vederea  realizării  proiectului
„  Cultură la puterea Z (Cultură  z  ): preferințele culturale ale generației Z”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

255. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Societatea  Carpatină  Ardeleană  ,  în  vederea  realizării
proiectului „  Zilele EKE-SCA”  .

93



Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

256. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Clubul  Francofon  de  Afaceri  Cluj  ,  în  vederea
realizării proiectului „  Ziua Franței la Cluj, ediția 2018”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Radu Marin

Moisin nu participă la vot). 

257. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Tineretului  Român Unit  ASTRU Cluj  ,  în  vederea
realizării proiectului „  Cluj Youth @ INTC 2018”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

258. Proiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    „Báthory Szülői Szövetség„ - Asociația Părinților Báthory  , în
vederea realizării proiectului „   IT 2018”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

259. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  „Pro  János  Zsigmond”  ,  în  vederea  realizării
proiectului    '  Activitatea  educativă  extrașcolară  aprobată  în  CAEJ:  Concursul
Experimental de Științe „Körmöczi János” organizat la Liceul Unitarian „János
Zsigmond” în anul școlar 2017-2018  '  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

260. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Societatea  Carpatină  Ardeleană  ,  în  vederea  realizării
proiectului „  Editarea revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii  ”  .
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

261. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Emerita Egyesület  , în vederea realizării proiectului
„  Fenomenul Bullying: Împreună stopăm hărțuirea în școli!  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

262. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Cabane de Creastă  , în vederea realizării proiectului
„  Sporturi Montane pentru copii  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

263. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Profesorilor  de  Limba  Română  „Ioana  Em.
Petrescu”  , în vederea realizării proiectului „  Simpozion de didactică: Un secol de
limbă și literatură română”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

264. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația „Bogáncs-Zurboló Egyesület”  , în vederea realizării
proiectului „  Ziua Mondială a Dansului (ediția a XIV-a) – ZURBOLÓ 25  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

265. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru   Asociația pentru Adevărul Revoluției Cluj  , în vederea realizării
proiectului  „  Comemorarea a 29 de ani de la  revoluția Română din decembrie
1989  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

266. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Etnografică  Kriza  János  ,  în  vederea  realizării
proiectului „  Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a
IV-a.  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

267. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Orban  Balazs  Akademia  Egyesulet  ,  în  vederea
realizării  proiectului  „  Simpozion  cu  ocazia  centenarului,  privind  conviețuirea
româno-maghiară în Transilvania  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

268. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 6.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Gutenberg  –  Organizația  Studenților  vorbitori  de
limba germană  , în vederea realizării proiectului „  Întâlnirea elevilor vorbitori de
limba germană”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

269. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber”  , în vederea
realizării  proiectului  „  Schimbări  socio-culturale  în  deceniile  de  după  1990  în
revista „Erdélyi Társadalom / Societatea Transilvăneană”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

270. Proiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru     Societatea  Ornitologică  Română  ,  în  vederea  realizării
proiectului „  Să ne împrietenim cu păsările Clujului  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

271. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018, pentru    Asociația Schola Catholica  , în vederea realizării proiectului
„  Jocuri de Cunoștințe Biblice ediția a VII-a, 2018  ”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

272. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Asociația  Audiovizuală  Transilvană  ,  în  vederea  realizării
proiectului  „  Ziua  Mondială  a  Patrimoniului  Audiovizual.  200 de  ani  de  sport
organizat la Cluj în imagini”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

273. P  roiect de hotărâre    privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe
anul  2018,  pentru    Organizația  Studenților  Mediciniști  din  Cluj  ,  în  vederea
realizării proiectului „  EMSA Autumn Assembly 2018”  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 21, prin revenirea

în sală a domnului consilier local Gergely Balázs.

Domnul consilier local Gergely Balázs revine în plenul consiliului local. 

274. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției
de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2018,  Asociației  SAGAPO,  pentru
proiectul ATIPIC BEAUTY 2018 – Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

275. Proiect  de  hotărâre  privind  punerea  la  dispoziția  Comisiei  locale  pentru
stabilirea  dreptului  de  proprietate  asupra  terenurilor  Cluj-Napoca,  a  unor
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terenuri în suprafață de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb,
în vederea soluționării cererilor revoluționarilor și veteranilor de război.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

276. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere nr.
2394/18.07.2003, încheiat cu Consiliul Național al Audiovizualului.

Președintele de ședință – „la punctul 276 așteptam un aviz din partea Consiliului

Național  al  Audiovizualului;  având  în  vedere  că  până  la  această  oră  nu  a  venit,  propun

amânarea acestui punct pentru ședința următoare”.

Se supune la vot amânarea punctului 276 de pe ordinea de zi și se obțin 21 de voturi

pentru.

277. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației  cadastrale de înscriere în
cartea funciară a imobilului „Bulevardul 21 Decembrie 1989”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

278. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  amplasare  și
autorizare a mijloacelor de publicitate pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Discutat ca 1'.

279. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Eugen Ionesco –
latura estică; beneficiară: Stoica Alexandra-Vasilica. 

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

Comisia III – „aviz favorabil; avem și un amendament: la art. 2: circulația propusă

prin studiu va fi realizată la strat de uzură anterior emiterii recepției pentru imobile”.

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

Se supune la vot proiectul,  cu amendamentul propus și se obțin 19 voturi pentru

(consilierii locali Florin-Valentin Gliga și Radu Marin Moisin nu participă la vot). 

280. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Kovacs  Jozsef  Attila,
înregistrată sub nr. 62459/43 din 8.02.2018.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
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Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

21 de voturi pentru.

281. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Săuca  Iuliu  Marian,
înregistrată sub nr. 114855/1 din 2.02.2018.

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

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

21 de voturi pentru.

282. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  E  Martech  Euroline
S.R.L., înregistrată sub nr. 121724/3 din 7.03.2018.

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

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

21 de voturi pentru.

283. Informare  privind Plângerea  prealabilă  formulată  de  Damian Cecilia  Doina,
înregistrată sub nr. 142875/43 din 19.03.2018.

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

D-na Cecilia Doina Damian –  cetățean – vorbește în nume propriu și în numele

surorilor, Dârgău Niculina și Cosma Adriana; în calitate de coproprietare a unui teren arabil,

intravilan, situat în zona Borza, deasupra Gării C.F.R.-Someșeni; expune situația juridică a

acestei parcele de teren și solicită schimbarea încadrării terenului, precizând că, deocamdată,

pe respectiva suprafață, pot fi construite numai clădiri cu caracter agricol. 

Dl. primar – îl întreabă pe domnul Daniel Pop, arhitect șef, dacă „modificarea pe

care  o  cere,  distinsa  doamnă,  este  de  exigența  și  competența  modificării  P.U.G.  sau  de

exigența și competența modificării regulamentului de aplicare P.U.G.”.

Dl. Daniel Pop – arhitect șef – „se poate modifica prin regulament; noi anul trecut,

undeva prin vară am încercat să modificăm acest U.T.R. A, adică să permitem realizarea de

P.U.Z.-uri pe aceste U.T.R.-uri, dar am făcut o dezbatere publică, în care s-a ajuns la concluzia

că aceste terenuri sunt rezerve de terenuri neurbanizate azi, urbanizabile în viitor și că orașul

mai are zone clare în care se poate construi și abia apoi să ajungem la aceste terenuri”.

Dl. primar – îi solicită domnului Daniel Pop, arhitect șef, să răspundă la întrebare.

Dl. Daniel Pop – arhitect șef – „se poate prin regulament”.

Dl. primar – citește din informarea privind plângerea prealabilă depusă de doamna

Cecilia Doina Damian. 
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Dl. Daniel  Pop –  arhitect  șef  – „se poate prin regulament,  dar  se poate și  prin

modificare, prin actualizare, prin ambele metode se poate modifica”.

Dl. primar – „atunci aceasta este incompletă, ceea ce mi-ați pus în față să înaintez

consiliului local”.

Dl. Daniel Pop –  arhitect șef  – „în urma dezbaterilor de anul trecut am ajuns la

concluzia...”.

Dl. primar – „o dezbatere nu modifică un P.U.G.”.

Dl. Daniel Pop – arhitect șef – „nu modifică; nu a modificat nimic”.

Dl.  primar –  „un  P.U.G.  este  sau  nu  este;  nu  este  că  poate  fi  modificat  prin

interpretările noastre, de la o dezbatere publică, este o chestie, o constituție juridică a orașului;

și  vreau să știm,  să răspundem foarte  clar  dacă această  modificare poate  fi  obiectul  unei

modificări prin regulament sau poate face obiectul unei modificări prin P.U.G.”.

Dl. Daniel Pop –  arhitect șef  – „în informare s-a scris corect pentru că doamna a

solicitat modificarea încadrării U.T.R.-ului A, adică schimbare totală”.

Dl. primar – „asta a cerut dânsa”.

Dl.  Daniel  Pop –  arhitect  șef  –  „asta  a  cerut;  aceasta  nu  se  poate  decât  prin

actualizare de P.U.G.”.

Dl. primar – precizează că cetățenii trebuie să fie corect informați, pentru a ști la ce

să se aștepte și să aibă previzibilitatea de timp.

D-na Cecilia Doina Damian – cetățean – spune că domnul Daniel Pop, arhitect șef,

a afirmat că și prin modificarea regulamentului poate fi făcută schimbarea încadrării terenului.

Dl. Daniel Pop – arhitect șef – „nu; prin modificarea regulamentului v-ar fi permis

să realizați un P.U.Z., prin care să construiți casă, dar U.T.R.-ul acela rămâne A, atâta tot;

schimbarea U.T.R.-ului A în L.I.U. se face prin actualizare de P.U.G.”.

Dl.  primar –  „această  afirmație  a  domnului  arhitect  șef  este  corectă;  așa  a  fost

discuția și în dezbaterea publică și în faza adoptării P.U.G.-ului”.

D-na Cecilia Doina Damian –  cetățean – „nu înțeleg pe terenurile  proprietatea

oamenilor cum s-a dispus să fie rezerva construibilă a Clujului”.

Dl. primar – „această discuție trebuia să aibă loc la data adoptării P.U.G.-ului, nu

acum; dacă veneați la dezbaterea de atunci, probabil că ar fi avut loc o discuție și se putea”.

D-na Cecilia Doina Damian – cetățean – „probabil, dacă știam, veneam, dar...”.

Dl. primar – „dar P.U.G.-ul a fost doi ani de zile în dezbatere publică”.

D-na Cecilia Doina Damian – cetățean – „așa este; mulțumesc!”.
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Dl. primar – îi transmite doamnei Cecilia Doina Damian că observația și solicitarea

dânsei vor rămâne valabile pentru consiliul local, dar și în procedura de actualizare a P.U.G.-

ului, care se află în derulare și că va urma și o dezbatere publică.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 22, prin revenirea

în plenul consiliului local a domnului consilier local Ioan Pop. 

(Domnul consilier local Ioan Pop revine în sală).

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

22 de voturi pentru.

284. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Autocom Impex
S.R.L. referitoare la revocarea Hotărârii nr. 1055/19.12.2017.

Comisia II – „propune respingerea plângerii, ca fiind tardiv introdusă și menținerea

hotărârii de consiliu”.

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

22 de voturi pentru.

285. a.  Proiect de hotărâre privind concursul între asociațiile de locatari/proprietari
„CURĂȚENIE GENERALĂ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

285 b.  Proiect  de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a unor
contracte având ca obiect locuințe construite de către A.N.L., situate în municipiul Cluj-
Napoca, str. Taberei nr. 2-Tășnad nr. 10, str. Mehedinți nr. 41, Bl. M1 și Calea Florești nr.
58B, Bl. 6.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

D-ra cons. Loredana Pop – anunță că nu participă la vot. 

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Loredana

Pop nu participă la vot). 

285 c. Proiect de hotărâre privind modificarea obiectului Contractului de închiriere
nr. 2399/20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

285 d.  Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de actualizare
date  de  carte  funciară  și  dezlipire  a  imobilului  în  suprafață  de  220.876 mp.,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  zona „Pădurea  Clujenilor”,  includerea  în  domeniul  public  al
Municipiului Cluj-Napoca a parcelei în suprafață de 213.004 mp. și punerea la dispoziția
Comisiei locale pentru stabilirea drepturilor de proprietate asupra terenurilor Cluj-Napoca,
a parcelei în suprafață de 7.872 mp., în vederea punerii în aplicare a Sentinței civile nr.
7.213/2010. 

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

285  e.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  oportunitate  pentru
înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze
electrice.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

285 f. Proiect de hotărâre privind partajarea imobilului situat în municipiul Cluj-
Napoca,  str.  Ialomiței  nr.  12,  însușirea Raportului  de evaluare și  aprobarea sistării,  cu
sultă, a stării de indiviziune asupra construcției.

Comisia I – aviz favorabil.

          Comisia II  – „aviz favorabil  și  pentru semnarea actului în formă autentică și o

propunem pe doamna viceprimar Oláh Emese”. 

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

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

285. Diverse.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – prezintă situația juridică a terenului aflat în

proprietatea  dânsei;  precizează  că  în  finalizarea  procedurii  de  urbanizare  nu  îndeplinește

cumulativ  condițiile  prevăzute  în  Hotărârea  nr.  737/2017;  solicită  obținerea  unui  aviz  de
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construire și, astfel, a unor indici urbanistici în baza cărora ar putea să construiască un imobil

pe acel teren sau să înstrăineze terenul.

Președintele de ședință – îi solicită domnului Daniel Pop, arhitect șef, un punct de

vedere.

Dl. Daniel Pop – arhitect șef – „așa cum arată Hotărârea nr. 737, condițiile nu sunt

îndeplinite astăzi, profilul străzii nefiind la nouă metri, este singurul motiv pentru care nu am

putut constata urbanizarea în comisia tehnică de amenajare a teritoriului; singura variantă ar fi

să întocmiți un P.U.Z. azi sau să vedem actualizarea P.U.G.-ului, ce o să ne zică despre acea

zonă”.

D-na  doctor  Diana  Bearz –  cetățean  –  „  ...  apelez  la  clemența  și  bunăvoința

dumneavoastră,  de  a  aplica  acest  regulament  funcție  și  de  configurația  terenului  ...”;

precizează că respectiva stradă nu poate fi lărgită în partea terenului dânsei și că a realizat și o

expertiză de nivel din care rezultă denivelările existente în zonă.

Președintele de ședință – o întreabă pe doamna Diana Bearz, dacă în stânga și în

dreapta dânsei există construcții.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – „pe trei laturi ale mele sunt construcții...”.

Președintele de ședință – „vă rog să răspundeți la întrebare, atât, nu mai mult, nu

mai puțin”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – „în dreapta mea este construcție, în stânga

este statul român cu șase mii de metri”.

Președintele de ședință – „este construcție în stânga sau nu?”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean –  „în stânga sunt șase mii  de metri,  zonă

verde”.

Președintele de ședință – „nu este construcție; pentru că mai aveați o posibilitate, pe

art.  32  pe  excepție,  dacă  stânga  și  dreapta  erau  construcții,  puteați  să  construiți  și

dumneavoastră; din păcate, nu vă încadrați nici la acest punct de excepție”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – „în dreapta este construcție, lângă mine, în

fața mea este contrucție, sunt trei construcții, din care ultima, anul trecut, a fost terminată”.

Președintele de ședință – „din păcate nu vă încadrați nici pe art. 32”.

Dl. Daniel Pop – arhitect șef – „nu, noi analizasem și varianta aceasta de 32 din 350,

analizasem și varianta aceasta când a fost doamna în audiență la Direcția de Urbanism și nu se

putea”.

Președintele de ședință – „am înțeles”.

Dl. cons. Pop – întreabă dacă există aviz de urbanizare parțială.
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Președintele de ședință – „da, dar nu se încadrează, pentru că în zona doamnei nu

are lățimea drumului; dacă în zona dânsei ar fi avut lățimea drumului s-ar fi putut constata

urbanizarea parțială”.

Dl. Daniel Pop – arhitect șef – „parțial, nu avem procedură de constatare urbanizare

parțial, este integral pe P.U.Z.-ul așa cum era el; sigur, și dacă am fi admis parțial, nu avem

încă pe parțial, și dacă am fi admis, totuși nu avea profilul străzii, tot acolo era”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – îl întreabă pe domnul Daniel Pop, arhitect

șef, ținând cont de faptul că strada în cauză este foarte îngustă, de ce nu se poate realiza cu

sens unic, și nu cu dublu sens. 

Președintele de ședință – îi răspunde doamnei Diana Bearz că s-a luat în calcul toată

expunerea dânsei.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – întreabă de ce în jurul dânsei, pe trei laturi a

fost permisă realizarea unor construcții, iar dânsei îi este interzisă construirea unui imobil.

Președintele  de  ședință –  îi  solicită  doamnei  Diana  Bearz  să  aducă  în  discuție

elemente noi. 

D-na doctor Diana Bearz – cetățean  – reiterează faptul că nu solicită din partea

consiliului local înfăptuirea unor ilegalități. 

Președintele  de  ședință –  îi  solicită  doamnei  Diana  Bearz  să  aducă  în  discuție

elemente suplimentare.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – solicită să se facă dreptate și să nu i se aplice

P.U.Z.-ul din 2007 în mod discriminatoriu.

Președintele de ședință – precizează că a luat act de speța prezentată și o întreabă pe

doamna Diana Bearz dacă are noutăți pe care să le prezinte în plen.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – prezintă informații referitoare la experiența

dânsei derulată pe perioada a 40 de ani în domeniul medicinei, în municipiul Cluj-Napoca; îi

aduce  la  cunoștiință  și  îi  solicită  domnului  primar  reînființarea  serviciile  ambulatorii  de

tratament și urgențe minore; propune realizarea unui proiect, prin care să fie redus decontul

analizelor în cazul angajaților la societățile private; solicită cooptarea a câte unui medic în

fiecare comisie județeană, municipală sau O.N.G. care se ocupă de rezolvarea problemelor

medicale.

Președintele de ședință – „stimată doamnă, noi nu avem atribuții în această direcție;

noi  facem  alocări  și  toate  celelalte  lucruri  vin  din  partea  managerului,  care  are  în

subordonare...”; legat de prima solicitare, îi dă dreptate doamnei Diana Bearz, spunând că ar fi

de bun augur și îl roagă pe domnul Aurel Mocan, directorul Direcției de Asistență socială și
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medicală, să ia în serios această propunere, chiar și în eventualitatea realizării unui proiect de

hotărâre. 

D-na doctor Diana Bearz – cetățean  – îl  roagă  pe  domnul  Dan Ștefan  Tarcea,

președintele de ședință, să fie cooptată în acest demers. 

Președintele de ședință – „mulțumim; vă rog, ultimul punct pe care îl aveți”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – întreabă cui aparține clădirea în care s-a dorit

construirea spitalului de la Colina, din capătul Mănășturului.

Președintele de ședință – „aparține Ministerului Învățământului, pentru Academia

de Muzică”.

D-na  doctor  Diana  Bearz – cetățean  –  „deci,  este  definitiv  dată,  fără  nicio

posibilitate?”.

Președintele de ședință – „da; este câștigat, fără nicio posibilitate; ne rugăm de ei de

multă vreme să ne dea terenul înapoi și clădirea să facem...; puteam să amenajăm acolo, spital

nu  merge,  dar  puteam să  amenajăm acolo  un  azil  de  bătrâni  sau  puteam să  dăm și  alte

utillități; nu este al nostru, nu putem să facem nimic cu el”.

D-na  doctor  Diana  Bearz – cetățean  –  „deci,  credeți  că  dacă  s-ar  face  niște

demersuri...?”.

Președintele de ședință – „stimată doamnă, am făcut nenumărate; nu se poate!; nu

ni-l dă înapoi; nu este al nostru”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean  – precizează că „a existat o propunere și o

ofertă din partea Primăriei Apahida să ofere 15 hectare de teren pentru spitalele Clujului”;

întreabă dacă această propunere a fost refuzată de către Primăria Cluj-Napoca.

Președintele de ședință – „Primăria Cluj nu are nicio legătură cu terenul din Apahida

și cu construcția de noi spitale”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – „ei vroiau să ofere”.

Președintele de ședință – „Primăria municipiului Cluj-Napoca are în subordine și în

administrare un singur spital, Spitalul Clujeana, pentru care asigură și pentru care alocă în

fiecare an 120 de milioane  de lei; este singurul spital de care ne ocupăm și în care facem

investiții”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – „eu mă refeream doar la teren”.

Președintele de ședință – „și eu vă spun: cum să facem un spital al clujenilor în

Apahida?; noi avem un spital care este în proprietatea noastră și în care investim bani, 120 de

milioane de lei anual; acolo facem investițiile, de la partea de salarii, până la partea de dotări,

este unul  dintre  cele  mai  moderne spitale  din oraș,  în care primăria poate să investească;
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pentru toate celelalte spitale facem alocări punctuale pentru diverse aparaturi medicale sau

pentru ceea ce ne solicită medicii împreună cu managerii”.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean  – spune din propria experiență că nu există

urgență la O.R.L., nici la adulți, nici la copii și solicită, astfel, găsirea unei soluții.

Președintele de ședință – confirmă că urgență pentru O.R.L. există pentru adulți, dar

nu și pentru copii.

D-na doctor Diana Bearz – cetățean – „pentru adulți, eu personal...”.

Președintele  de  ședință –  „există  pe  Clinicilor;  există;  două  sunt  pe  Clinicilor;

pentru adulți există”.

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 și

Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

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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