
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. 316.046/305/2.07.2018 

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

Napoca din data de 2 iulie 2018, şedinţă convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Rareș Petru

Ferdean  (absent  motivat),  Horváth  Anna  (absent  motivat),  Dan  Ioan  Morar  (absent

nemotivat), Nistor Dániel (absent nemotivat) și Ovidiu Vasile Vișan (absent nemotivat).

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 acceptarea și dezbaterea punctelor incluse pe ordinea de zi; îi

informează pe consilierii locali că vineri, 6 iulie 2018 va avea loc o nouă ședință, Consiliul

local al municipiului Cluj-Napoca fiind astfel convocat  în ședință ordinară.

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

1. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport Public
Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca,
ce fac parte din investiția „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu
două stații de încărcare”.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  solicitării  de  schimbare  a  destinației  unei
suprafețe de 673 mp., parte din imobilul „cantină școlară”, situat în municipiul Cluj-
Napoca, str. Paris nr. 60, în incinta Colegiului de Muzică Sigismund Toduță.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor spații
situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  în  incinta  Liceului  de  Informatică  Tiberiu
Popoviciu.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.
Agricultorilor nr. 38. 

5. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  administrare,  Regiei  Autonome a  Domeniului
Public Cluj-Napoca și trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului
Cluj-Napoca, a apartamentelor nr. 6 și 9 din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca,
B-dul Eroilor nr. 1.
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6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  tehnice  de  înscriere  în  cartea
funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației de dezlipire a imobilului situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Galaxiei nr. 7/A.

8. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de alipire a imobilelor
cu nr. cad. 272847 și 316343, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de radiere, din C.F. nr. 251475 Cluj-
Napoca,  a dreptului de proprietate al  Statului Român, în administrarea operativă a
Sfatului popular al  orașului Cluj, asupra cotei  de 11096/322500 parte din imobilul
situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr. 4, fostă str. Dimitrov nr. 7.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50.000 de lei de la bugetul
local  pe  anul  2018,  pentru  organizarea  evenimentului  „100  de  ani  de  relații  de
prietenie  româno-americane”,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

 Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate. 

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune, către Compania de Transport
Public Cluj-Napoca S.A., a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului
Cluj-Napoca, ce fac parte din investiția „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu
autobuze electrice cu două stații de încărcare”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unei
suprafețe de 673 mp., parte din imobilul „cantină școlară”, situat în municipiul
Cluj-Napoca, str. Paris nr. 60, în incinta Colegiului de Muzică Sigismund Toduță.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor
spații  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  în  incinta  Liceului  de  Informatică
Tiberiu Popoviciu.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.
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4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.
Agricultorilor nr. 38. 

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 darea în administrare, Regiei Autonome a Domeniului
Public  Cluj-Napoca  și  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului  Cluj-Napoca,  a  apartamentelor  nr.  6  și  9  din  imobilul  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 1.

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 tehnice de înscriere în cartea
funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii f.n.

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  de  dezlipire  a  imobilului
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Galaxiei nr. 7/A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil; „o propunem pe doamna viceprimar, Oláh Emese pentru

a semna actul în formă autentică”.

Se supune la  vot amendamentul Comisiei  II  și  se obțin 21 de voturi  pentru și  o

abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de  alipire  a
imobilelor cu nr. cad. 272847 și 316343, situate în municipiul Cluj-Napoca, str.
Cireșilor nr. 15.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – „aviz favorabil, cu aceeași propunere, doamna viceprimar, Oláh Emese

pentru a semna actul în formă autentică”.
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Se supune la  vot amendamentul Comisiei  II  și  se obțin 21 de voturi  pentru și  o

abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de radiere, din C.F. nr. 251475
Cluj-Napoca,  a  dreptului  de  proprietate  al  Statului  Român,  în  administrarea
operativă a Sfatului popular al orașului Cluj, asupra cotei de 11096/322500 parte
din imobilul  situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Muzeului nr.  4,  fostă str.
Dimitrov nr. 7.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – 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). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 50.000 de lei de la bugetul
local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „100 de ani de relații de
prietenie româno-americane”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

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 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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