CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Încheiat azi, 9 iulie 2015, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Giacomo Dreoni, FlorinValentin Gliga şi Irimie Emil Popa.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se
obţine unanimitate; anunţă că cvorumul este de 24.
Se intonează Imnul de Stat al României.
Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor
pentru transportul urban de călători practicate de către Compania de Transport Public
Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 450/2013, nr.
569/2013 şi nr. 16/2014.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte de
închiriere având ca obiect unităţile locative situate în municipiul Cluj-Napoca, str.
Platanilor.
3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea
drepturilor de proprietate asupra terenurilor din municipiul Cluj-Napoca a unor
terenuri în suprafaţă de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în
vederea executării unor sentinţe civile.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 178/2015 (aprobarea
Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate închirierii
construite din fonduri A.N.L.).
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune/comodat/asociere a
unor contracte având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru
locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013 (aprobarea
fondului de locuinţe de serviciu), modificată prin Hotărârea nr. 15/2015.
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, prin închiriere, a
locuinţelor de serviciu persoanelor înscrise în lista de priorităţi pentru anul 2015.
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale, prin închiriere, persoanelor
aflate în lista finală de priorităţi, aprobată prin Hotărârea nr. 81/2015.
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211.
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de 30/97
parte din terenul în suprafaţă de 97 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Buzău
nr. 3, înscris în C.F. nr. 310228 Cluj-Napoca, sub nr. cadastral 310228.
12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea, prin încredinţare directă, şi
însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 26, în suprafaţă de 8 mp., în vederea extinderii
locuinţei.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Contractului de închiriere
nr. 193297 din 21.06.2012, încheiat cu S.C. Razalex Impex S.R.L.
14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de
7/1424 parte din terenul în suprafaţă de 1424 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca,
Piaţa Mărăşti, bl. 3, înscris în C.F. 250480 Cluj-Napoca (C.F. vechi 125683), sub nr.
topo 23708/2.
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca,
în domeniul privat al acestuia şi demolarea construcţiei – pod peste râul Someşul Mic
– situată în municipiul Cluj-NApoca, str. Traian-I.P. Voiteşti.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială S+P+M,
str. Vântului nr. 38, beneficiar: Mare Vlad.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă individuală P+E, str.
D.D. Roşca nr. 43, beneficiar: Borza Ioan.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă individuală P+E, str.
D.D. Roşca nr. 43B, beneficiar: Borza Ioan.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective
D1-D6+P+E+M, str. Emil Racoviţă nr. 29, beneficiară: Neag Nicoleta.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – pentru construire imobil de locuinţe
colective D+P+2E+Etaj retras, str. Abrudului nr. 19, beneficiari: Pop Petrişor Ionuţ,
Pop Alina Codruţa, Gogu Dorina, Bucur Rodica şi Bucur Viorica.
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuinţe unifamiliale
cuplate P+E, str. Fânaţelor nr. 13M, beneficiar: Zăpârţan Daniel.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Ansamblu mixt cu parcaj subteran, str.
Someşului nr. 14-str. Constanţa nr. 30-34, beneficiară: S.C. Taco Developments
S.R.L.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuinţe unifamiliale
cuplate P+E, str. Fânaţelor nr. 13L, beneficiar: Lung Adrian.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire patru locuinţe unifamiliale
S+P+M, str. Colinei nr. 6A, beneficiari: Daroczi Boglarka şi Daroczi Emoke Orsolya.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – pentru construire clădire cu funcţiuni
mixte (spaţii comerciale, birouri – servicii şi locuinţe), str. Constantin Brâncuşi nr. 21,
beneficiari: Sălăjan Viorica şi Braşovean Mihai Marius.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – pentru construire ansamblu de şapte
locuinţe unifamiliale S+P+E, str. Colonia Făget nr. 11, beneficiară: Selejan Ileana.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective
P+2E+R, str. Cojocnei nr. 13, beneficiar: Hunyadi Eugen.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuinţe unifamiliale
P+1E+M, str. Câmpului nr. 317 provizoriu, beneficiari: Berciu Daniel şi Berciu
Medana Olimpia.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială S+P+M,
str. Vântului nr. 42 provizoriu, beneficiari: Sabău Florin şi Sabău Ioana Rodica Maria.
30. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”),
urmare admiterii în parte a Plângerii prealabile nr. 59.338/2015.
31. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”),
urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 74513, 74518 şi 74522/2015.
32. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”),
urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 59.137/2015.
33. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”),
urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 46771/2015.
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34. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”),
urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 100078/2015.
35. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”),
urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 73392/2015.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Ansamblu locuinţe colective şi servicii,
str. Eugen Ionesco intersecţie cu str. Nicolae Steinhardt, beneficiari: Pop Ioan, Pop
Marius-Ioan, Pop Ana Maria, Pop Lucian, Pop Marta, Balazs Ioan, Balazs Maria, S.C.
G.F.I. Temasoft S.R.L.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Maramureşului nr. 90 – pentru
schimbare funcţiune zonă, din U.T.R.=A4 în U.T.R.=RiL – zonă cu funcţiuni mixte,
beneficiară: S.C. Nord Conforest S.A.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Câmpului, pentru parcelare şi
construire locuinţe individuale (unifamiliale) şi semicolective (cu maxim două
apartamente), beneficiară: Cehuţa Rozalia.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Bună Ziua (Sud).
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 482/2014 (aprobare
P.U.Z. Calea Mănăştur nr. 2-4, pentru schimbare funcţiune din U.T.R. A3 în U.T.R.
CA1*** = zona mixtă.
41. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul Cluj-Napoca.
42. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale a
Acţionarilor la S.C. F.C. „Universitatea” Cluj S.A., care va avea loc în data
15.07.2015, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A
Consultants IPURL, din Bucureşti, sector 3, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înlocuirea vechilor autobuze diesel
cu autobuze electrice cu staţii de încărcare”.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectulului şi a cheltuielilor legate de proiectul
„Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu staţii de încărcare”.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea şi
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extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în două
clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED”.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul
„Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului de
iluminat în două clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED”.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică a
unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiectul
„Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca şi din serviciile
publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2015.
50. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” şi a câte unui premiu în
sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
51. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 15.226,14 lei, cu titlu de despăgubiri, a
sumei de 2.868,25 lei, cu titlu de dobândă penalizatoare şi a sumei de 7.099,25 lei, cu
titlu de cheltuieli de judecată, către S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
52. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, adoptate în perioada 15 iulie-22 decembrie 2014.
53. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de 86 de cetăţeni, locuitori din
zona str. Carmen Silva-str. Nicolae Colan-str. Brăduţului-str. Plaiuri, înregistrată la
Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 202.906/3 din 27.05.2015, prin care
solicită revocarea Hotărârii nr. 305/2008 privind aprobarea documentaţiei: „P.U.Z. –
Complex rezidenţial Plaiuri”, beneficiară fiind S.C. TDV Transilvania Development
S.R.L.
54. Informare referitoare la Contestaţia formulată de Dumitrescu Andreea şi Rusu Mihai
Călin, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 37.680/43 din
29.01.2015, prin care solicită modificarea încadrării funcţionale a două parcele de
teren din zona livezii Palocsay.
55. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Tivadar Vasile şi Tivadar
Ioana Iulişca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 83.693/3 din
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2.03.2015, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
56. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Mitre Viorel şi Mitre Ioana,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 102.169 din 16.03.2015, prin
care solicită schimbarea reglementărilor urbanistice a terenurilor situate în zona B-dul
Muncii-Dealul Sf. Gheorghe.
57. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de S.C. Romdesign S.R.L.,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 82.553 din 2.03.2015, prin
care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei
„Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
58. Informare referitoare la Solicitarea formulată de Salak Iosif Csaba şi Salak Eva,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 138.132/3 din 8.04.2015,
prin care cer repararea prejudiciului cauzat prin modificarea destinaţiei terenului pe
care-l deţin în zona Sopor.
59. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Lombrea Vasile, Lombrea
Eugenia, Mircea Radu Gabriel şi Mircea Diana Claudia, înregistrată la Primăria
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 140.135/43 din 9.04.2015, prin care solicită
neincluderea în noul P.U.G. a traseului centurii ocolitoare, tronsonul Mănăştur-Calea
Turzii, intersecţie cu str. Câmpului.
60. Informare referitoare la Contestaţia şi plângerea prealabilă formulată de S.C. Vitacom
Import Export S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.
136.224/43 din 7.04.2015, prin care solicită schimbarea încadrării funcţionale a
terenului deţinut de societate în U.T.R. Uliu – locuinţe cu regim redus de înălţime sau
despăgubirea pentru vătămarea suferită ca urmare a restrângerii dreptului de folosinţă
asupra terenului.
61. Informare referitoare la Contestaţia şi plângerea prealabilă formulată de Vita Vasile
Andrei, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 136.234/43 din
7.04.2015, prin care solicită schimbarea încadrării funcţionale a terenului deţinut de
dânsul în U.T.R. Uliu – locuinţe cu regim redus de înălţime sau despăgubirea pentru
vătămarea suferită ca urmare a restrângerii dreptului de folosinţă asupra terenului.
62. Informare referitoare la Contestaţia şi plângerea prealabilă formulată de Vita Vasile
Andrei, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 136.238/43 din
7.04.2015, prin care solicită schimbarea încadrării funcţionale a terenului deţinut de
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dânsul în U.T.R. Uliu – locuinţe cu regim redus de înălţime sau despăgubirea pentru
vătămarea suferită ca urmare a restrângerii dreptului de folosinţă asupra terenului.
63. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de S.C. Sicontra S.R.L.,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 91.577 din 6.03.2015, prin
care solicită revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei
„Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
64. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Feneşan Tudor Dan Gavril,
Pop Victoria, Pop Ionel, Bradea Samuil, Bradea Marta, Pop Adrian, Bradea Ligia,
Cheţan Adrian, Cheţan Traian, Todea Virgil, Todea Gabriela, Todea Virgil, Todea
Gabriela, Bordeanu Dorina, Bordeanu Sorin, Sălăgean Ioan, Sălăgean Viorica,
Selicean Călin, Selicean Gerda, Puris Ioana, Jurca Denisa, Miron Elena, Corpodean
Adrian, Corpodean Daniel, Gherghel Ileana, Gherghel Ioan, Iancu Doru Adrian, Iancu
Victor Florin, Mates Marius, Mates Anca, Munteanu Ciprian şi Munteanu Cristina
Ioana, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 141.340 din
9.04.2015, prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
65. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Nagy Damo Andreea
Marlene, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 61.924 din
16.02.2015, prin care solicită corelarea documentaţiei P.U.G. cu situaţia reală din
teren.
66. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Iancu Adrian, înregistrată la
Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 17.486/43 din 15.01.2015, prin care
solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei
„Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
67. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Bako Nicolae şi Bako
Lucia, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 102.147 din
16.03.2015, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
68. Informare referitoare la Reclamaţia formulată de Gabor Ioan Daniel şi Gabor Corina,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 98.656 din 12.03.2015, la
care au revenit prin Adresa nr. 170.628 din 6.05.2015, prin care solicită repararea
prejudiciului cauzat prin modificarea destinaţiei (şi stabilirea zonei de protecţie
sanitară) a terenurilor în suprafaţă de 28.642 mp., situate în Colonia Budunuş.

7

69. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Elecheş Rareş Mihai,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 115.696/3 din 24.03.2015,
prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei
„Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
70. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Duşa Maria, Duşa Gavril,
Duşa Alexandru Mihail şi Duşa Lucian Ştefan, înregistrată la Primăria municipiului
Cluj-Napoca sub nr. 113.005 din 23.03.2015, prin care solicită revocarea parţială a
Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General
al municipiului Cluj-Napoca”).
71. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Duşa Maria, Duşa Gavril,
Duşa Alexandru Mihail şi Duşa Lucian Ştefan, înregistrată la Primăria municipiului
Cluj-Napoca sub nr. 115.705 din 24.03.2015, completată cu Informarea înregistrată
sub nr. 126.904 din 1.04.2015, prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii nr.
493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al
municipiului Cluj-Napoca”).
72. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Duşa Radu Rareş, Balea
Susana, Balea Aurel, Balea Ana şi Balea Mihai Vasile, înregistrată la Primăria
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 83.757 din 2.03.2015, prin care solicită revocarea în
parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic
General al municipiului Cluj-Napoca”).
73. Informare referitoare la Plângerile prealabile formulate de Uţiu Simona Maria (sub nr.
117.679/43 din 25.03.2015), Florea Dorin (sub nr. 120.711/43 din 27.03.2015), Fărcaş
Marius şi Fărcaş Ramona ( sub nr. 126.015/43 din 31.03.2015) şi Baciut Mihaela (sub
nr. 102.163/43 din 16.03.2015), prin care solicită, în principiu, acelaşi lucru –
acordarea posibilităţii de a construi prin modificarea încadrării funcţionale din U.T.R.
A=unităţi şi terenuri agricole în intravilan, în U.T.R. Uliu=locuinţe cu regim redus de
înălţime.
74. Informare referitoare la Cererea formulată de Casa de Insolvenţă Solvendi S.P.R.L., în
calitate de lichidator judiciar al S.C. Brokart Construct S.R.L. – în faliment, in
bankruptcy, en failitte, precum şi în numele promitenţilor cumpărători, înregistrată la
Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 151.283 din 21.04.2015, prin care solicită
adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru intrare în legalitate – continuare lucrări, cu
modificarea soluţiei constructive, autorizate iniţial prin A.C. 2200/17.12.2007.

8

75. Informare privind cererea de revocare a Hotărârii nr. 61/2013, formulată de Marian
Maria – urmaş de erou-martir.
76. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Jakab Marton, Jakab Ştefan,
Jakab Gheorghe şi Jakab Ferenc, înregistrată sub. nr. 110.774 în 20.03.2015,
completată prin actele depuse sub nr. 129.873, în 2.04.2015, prin care solicită
modificarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare
Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
77. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de S.C. Lav&M S.R.L.,
înregistrată sub. nr. 121.269/3 în 27.03.2015, la care revine prin Plângerea prealabilă
înregistrată sub nr. 217.661/3 în 8.06.2015, prin care solicită modificarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”.
78. Informare nr. 149.867/41/12.05.2015 a Direcţiei economice (lucrările recepţionate şi
înregistrate în contabilitatea Companiei de Apă Someş S.A.).
79. Diverse.
Dl. primar – retrage punctele 76 şi 77 de pe ordinea de zi, pentru ca acestea să fie
reanalizate în comisiile de urbanism – atât în comisia tehnică, precum şi în comisia consiliului
local –, în colaborare cu echipa tehnică a primăriei, în vederea identificării unei soluţii;
solicită suplimentarea ordinii de zi cu punctele 79a, 79b, 79c, 79d, 79e, 79f, 79g, 79h, 79i şi
79j; îi felicită pe elevi, părinţi şi profesori pentru succesul pe care l-a înregistrat Clujul la
bacalaureat, fiind primul judeţ pe ţară şi, la fel ca în fiecare an, cu acordul consiliului local,
sunt premiaţi cei care au obţinut nota zece la bacalaureat; în ceea ce priveşte proiectele de
hotărâre legate de gestionarea deşeurilor din municipiul Cluj-Napoca şi, implicit, din judeţul
Cluj, precizează că 2014 a reprezentat termenul-limită până la care consiliul judeţean trebuia
să finalizeze depozitul de deşeuri; din nefericire, acel depozit – unde trebuiau să depoziteze
deşeuri toate localităţile din judeţ, potrivit planului de acţiune elaborat de către Ministerul
Mediului şi aprobat de Comisia Europeană – nu a fost terminat la timp de către consiliul
judeţean; arată că, din păcate, în respectivul proiect nu a fost prevăzută o soluţie temporară,
provizorie, tranzitorie, în cazul în care nu este finalizat centrul; s-a preconizat că centrul va fi
terminat înainte de expirarea duratei de funcţionare a rampei provizorii şi, în acest context,
spre deosebire de alte judeţe, nu a fost inclusă în plan o situaţie tranzitorie, motiv pentru care,
încă din luna februarie, s-a adresat Agenţiei Naţionale de Mediu, Gărzii Naţionale de Mediu,
precum şi conducerii consiliului judeţean; informează că, în data de 10 februarie, a avut loc o
întâlnire, la prefectură, în cadrul căreia au fost creionate direcţiile care trebuie urmate la Cluj,
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dată fiind situaţia existentă; atunci au fost identificate două soluţii: în primul rând, până în 15
iulie, mai puteau fi depuse deşeuri în rampa provizorie de la Pata Rât, potrivit normativelor
legale, iar tot până în 15 iulie a fost mandatat consiliul judeţean să găsească o soluţie pentru
depozitarea temporară a deşeurilor, până la finalizarea centrului de colectare a deşeurilor;
soluţia temporară a fost gândită în interiorul celor 60 de hectare alocate pentru realizarea
centrului de colectare a deşeurilor, urmând ca o suprafaţă de aproximativ 5-6 hectare să fie
folosită până la finalizarea acestuia, urmând ca, după aceea, toate deşeurile de acolo să fie
mutate în noul centru; arată că, din acel moment, au început discuţiile cu Feleacu, având în
vedere conflictele juridice cu privire la teren, precum şi discuţiile purtate de consiliul judeţean
cu ministerul; precizează că acel angajament, stabilit în luna februarie, nu a fost dus la
îndeplinire; afirmă că suntem aproape în 15 iulie, iar consiliul judeţean nu a identificat o
soluţie pentru depozitarea deşeurilor; din discuţiile informale pe care le-a purtat, susţine că
centrul de colectare a deşeurilor nu va fi terminat mai repede de 2018-2019; „2018 – varianta
optimistă, 2019 – varianta pesimistă”; arată că a încercat să găsească soluţii alternative, atât
pentru municipiu, cât şi pentru restul judeţului, având în vedere că se apropie termenul de 15
iulie; presiunea cea mai mare este pe municipiul Cluj-Napoca, întrucât reprezintă mai mult de
jumătate din judeţ; deşi a discutat cu foarte multe administraţii locale şi judeţene, până acum a
găsit deschidere şi înţelegere doar din partea a două primării, cărora doreşte să le
mulţumească public pentru sprijinul acordat până acum: Primăria municipiului Alba Iulia şi
Primăria municipiului Oradea; astfel, până în 15 iulie, deşeurile din Cluj vor putea fi
depozitate în rampa de la Alba Iulia, iar primarul municipiului Oradea a acceptat ca, pentru
trei luni, deşeurile din Cluj să fie transferate la rampa de la Oradea, răstimp în care consiliul
judeţean trebuie să identifice o soluţie de stocare temporară pe termen mediu – minim doi, trei
ani –, una pe termen scurt nemaifiind suficientă, ulterior acele deşeuri trebuind neutralizate;
arată că acestea au fost soluţiile indicate de către autorităţile naţionale: în interiorul centrului,
fie este revizuit proiectul, urmând ca în cadrul acestuia să fie inclus un depozit de stocare
temporară – „şi pentru asta există drept de administrare de la Consiliul Feleacu şi n-ar mai fi
nevoie de aprobarea Consiliului Feleacu, dacă se face revizuire de proiect” –, revizuirea
putând dura între o lună şi trei luni sau „se găseşte soluţia, până la urmă, cu Feleacu, pentru
cinci hectare de teren, care, după aceea, să fie scoase din interiorul C.M.I.D.-ului, folosite ca
depozit de stocare temporară şi care să poată fi, după aceea, folosite pentru depozitarea
gunoaielor de către cei din municipiul Cluj-Napoca, din judeţul Cluj”; reiterează că trebuie
găsită o soluţie pe termen mediu, care presupune o suprafaţă de minim 5-7 hectare, în vederea
stocării temporare pentru doi, maxim trei ani; arată că există o suprafaţă de 3.900 mp., „mică
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şi cu configuraţia terenului foarte proastă”, aflată în proprietatea municipiului care, după
aprobarea P.U.G.-ului, a fost scoasă din V şi trecută în G, şi unde, dacă vor fi obţinute
aprobările de mediu, ar putea fi depozitate deşeuri pentru maxim o lună, potrivit Agenţiei de
Mediu; „deci, am mai putea să găsim un respiro de o lună de zile, după ălea trei, unde să
depunem, da' ălea trebuie duse de-acolo, deci nu pot fi rămase definitiv, ălea trebuie duse
oricum pe terenul acesta de 3.900 de mp., pe care l-am da în administrare la R.A.D.P., prin
propunerea de hotărâre pe care v-o propun astăzi, să mai câştigăm un intermezzo de o lună de
zile, aproximativ, după ălea trei luni de zile, pe care le avem asigurate cu Oradea, în speranţa
că, în acest interval de timp, până la urmă, soluţia pentru tot judeţul va fi găsită, tranzitorie, de
către consiliul judeţean, în una din formulele pe care le au la dispoziţie”; arată că, după 15
iulie, vor fi prezentate consiliului local tarifele noi; reaminteşte o discuţie dintr-o şedinţă
anterioară, potrivit căreia, conform legii, timp de trei luni consecutiv, trebuie demonstrat că
există o majorare a preţurilor mai mare de 5% , acesta fiind motivul pentru care a aşteptat,
pentru ca acest lucru să fie demonstrat; majorarea este, evident, mult mai mare de 5%; va
prezenta consiliului local propunerile pe care le vor înainta operatorii, validate de către
Comisia de tarife şi preţuri; arată că, evident, va exista un cost suplimentar legat de transport
şi depozitare; trebuie văzut şi cum va arăta contractul încheiat de operatori cu cei de la
Oradea; informează că va mai avea loc o şedinţă de consiliu local, după 15 iulie, „cel puţin pe
această temă, legată de tarifele la salubritate”; arată că municipalitatea este preocupată şi de
situaţia socială a celor de la Pata Rât, în această şedinţă fiind promovat un proiect de hotărâre
prin care să fie asigurată, în continuare, hrana copiilor de la Pata Rât; prezintă şi alte măsuri
sociale întreprinse pentru cei de la Pata Rât, mulţumindu-i doamnei consilier Horváth –
viceprimar, pentru implicarea sa în vederea rezolvării acestor probleme sociale.
Dl. cons. Chifor – întreabă cine suportă costul transportului până la Oradea.
Dl. primar – răspunde că transportul va fi inclus în preţul de transport, depozitare a
deşeurilor, care va fi prezentat consiliului local după 15 iulie.
Dl. cons. Chifor – întreabă dacă acest cost va cauza o mărire a tarifului.
Dl. primar – „repet, după ce vin operatorii, vom vedea exact cum arată structura de
preţ; nu ştiu, deocamdată, cum arată structura de preţ, pentru că nu ştiu contractul pe care l-au
încheiat ei cu cei de la Oradea; şi, atunci, vom vedea, în structura preţului de depozitare, cât e
transportul, cât e depozitarea şi ce preţuri există acolo; le vom şti după 15 iulie”.
Dl. cons. Chifor – „vedeţi, domnul primar, pentru că noi, consiliul local şi consiliul
judeţean, nu am reuşit să rezolvăm această problemă, suportă cetăţenii municipiului ClujNapoca; deci, această problemă se putea rezolva demult şi, uitaţi, se transferă tot costul asupra
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cetăţenilor municipiului Cluj-Napoca; asta este o problemă mare, să ştiţi, a administraţiei
publice locale”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „poftiţi, doamna Horváth”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „vă mulţumesc; aş dori să completez cele spuse
de domnul primar, în sensul celor pe le-aţi spus dumneavoastră; cred că Direcţia tehnică
poate, dacă cerem, să ne pună la dispoziţie cam un biblioraft de adrese, prin care primăria, în
aceşti cinci ani..., din 17 iulie 2005, a întrebat consiliul judeţean şi ministerul, apropo de
răspunderea consiliului local: avem orice soluţie alternativă, noi, consiliul local – că-i
incinerator, că-i rampă temporară, că-i orice soluţie? Pentru că, cum bine ştiţi şi
dumneavoastră, împreună, consilierii, am avut discuţii cu diverşi investitori, care au venit şi
au spus: până ce se deschide centrul de management, putem aduce unitate mobilă de
incinerare, orice soluţie – avem voie să facem, până la deschiderea noului centru? Răspunsul a
fost categoric, şi de la Agenţia de Mediu, şi de la consiliul judeţean – nu, pentru că este
aprobat un plan regional de gestionare a deşeurilor, care nu a cuprins, la vremea când a fost
elaborat şi a stat la baza proiectului centrului integrat de management, nu a fost cuprinsă o
soluţie temporară, tranzitorie, provizorie, de orice fel, care să lege această perioadă; nefiind
cuprinsă în acest plan, nu poate fi adoptată nicio soluţie temporară; asta e apropo de
răspunderea noastră”.
Dl. cons. Tomoş – solicită să fie învoit, începând cu ora 16:30.
Dl. cons. Moisin – solicită să fie învoit, între orele 15 şi 16.
D-na cons. Horváth – viceprimar – solicită să fie învoită, începând cu ora 17:45.
D-na cons. Anastase – solicită să fie învoită, începând cu ora 16:45.
Dl. cons. Adrian Mureşan – solicită să fie învoit, începând cu ora 16:45, o jumătate
de oră; consideră că poate fi făcută o „pauză generală” de o jumătate de oră.
Se supun la vot completările ordinii de zi propuse de domnul primar şi se obţine
unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi, astfel completată, şi se obţine unanimitate.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – înainte de începerea dezbaterilor,
solicită să-i fie acordat cuvântul doamnei Maria Dulcă, fost consilier local.
Dl. primar – îi mulţumeşte doamnei Maria Dulcă pentru eforturile pe care le depune
în continuare pentru comunitatea clujeană.
D-na Maria Dulcă – fost consilier local – prezintă activităţile desfăşurate de către
Corul „Voci Transilvane”, care în octombrie sărbătoreşte 70 de ani de existenţă, fiind înfiinţat
de compozitorul Augustin Bena; solicită ca, în octombrie, înainte de începerea unei şedinţe a
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consiliului local, corului să i se permită să susţină un miniconcert, urmând ca membrilor
acestuia, printre care se numără şi ea, să le fie înmânate diplome.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – îi mulţumeşte doamnei Maria Dulcă
pentru intervenţie; crede că toţi consilierii locali vor fi de acord cu această propunere.
D-na cons. Anastase – „mulţumim doamnei Maria Dulcă pentru tot, ştie dumneaei la
ce mă refer, dar pentru că a creat acest moment frumos în comunitatea noastră mică, vă rog
să-mi permiteţi ca, în numele consilierilor, să-i spun La mulţi ani doamnei Ligia Subţirică”.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 135/2013 (aprobarea tarifelor
pentru transportul urban de călători practicate de către Compania de Transport
Public Cluj-Napoca S.A.), astfel cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 450/2013,
nr. 569/2013 şi nr. 16/2014.
Comisia I – „aviz favorabil, cu un amendament, inclus în cadrul art. 1, care sună în
felul următor: Anexa astfel completată face parte integrantă din prezenta hotărâre,
constituindu-se în Anexa nr. 1; preţurile finale, rezultate ca urmare a aplicării taxei speciale,
sunt prezentate în Anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre; amendamentul
este formulat, pot să-l pun la dispoziţie”.
Se supune la vot amendamentul Comisiei I şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte de
închiriere având ca obiect unităţile locative situate în municipiul Cluj-Napoca, str.
Platanilor.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
3. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia Comisiei locale pentru stabilirea
drepturilor de proprietate asupra terenurilor din municipiul Cluj-Napoca a unor
terenuri în suprafaţă de 500 mp., situate în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb, în
vederea executării unor sentinţe civile.
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Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 178/2015
(aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii, pentru locuinţele destinate
închirierii construite din fonduri A.N.L.).
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune/comodat/asociere a
unor contracte având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – anunţă că nu participă la vot.
Dl. cons. Moisin – anunţă că nu participă la vot.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 22 de voturi pentru (consilierii locali Csoma
Botond şi Radu Moisin nu participă la vot).
.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, în vederea atribuirii,
pentru locuinţele destinate închirierii, construite din fonduri A.N.L.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 580/2013
(aprobarea fondului de locuinţe de serviciu), modificată prin Hotărârea nr.
15/2015.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare, prin închiriere, a
locuinţelor de serviciu persoanelor înscrise în lista de priorităţi pentru anul 2015.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
9. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinţelor sociale, prin închiriere,
persoanelor aflate în lista finală de priorităţi, aprobată prin Hotărârea nr. 81/2015.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
10. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a
imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Donath nr. 211.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de
30/97 parte din terenul în suprafaţă de 97 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca,
str. Buzău nr. 3, înscris în C.F. nr. 310228 Cluj-Napoca, sub nr. cadastral 310228.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
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12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea, prin încredinţare
directă, şi însuşirea documentaţiei cadastrale pentru dezmembrare, a terenului
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian nr. 26, în suprafaţă de 8 mp., în
vederea extinderii locuinţei.
Comisia I – aviz favorabil; propune taxa de concesiune stipulată în referatul
proiectului de hotărâre, de 880 lei/mp.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot amendamentul Comisiei I şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate (24 de
voturi).
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Contractului de
închiriere nr. 193297 din 21.06.2012, încheiat cu S.C. Razalex Impex S.R.L.
Comisia I – „aviz favorabil, cu propunere de prelungire cu un an de zile”.
Comisia II – aviz favorabil, cu aceeaşi propunere.
Se supune la vot amendamentul Comisiei I şi se obţine unanimitate
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate (24 de
voturi).
14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra cotei de
7/1424 parte din terenul în suprafaţă de 1424 mp., situat în municipiul ClujNapoca, Piaţa Mărăşti, bl. 3, înscris în C.F. 250480 Cluj-Napoca (C.F. vechi
125683), sub nr. topo 23708/2.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
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15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului ClujNapoca, în domeniul privat al acestuia şi demolarea construcţiei – pod peste râul
Someşul Mic – situată în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian-I.P. Voiteşti.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (24 de voturi).
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială
S+P+M, str. Vântului nr. 38, beneficiar: Mare Vlad.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă individuală P+E,
str. D.D. Roşca nr. 43, beneficiar: Borza Ioan.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă individuală P+E,
str. D.D. Roşca nr. 43B, beneficiar: Borza Ioan.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective
D1-D6+P+E+M, str. Emil Racoviţă nr. 29, beneficiară: Neag Nicoleta.
Comisia III – aviz favorabil.
D-na cons. Anastase – înainte de a se abţine, doreşte să pună o întrebare: în mod
normal, în acest context, cadrul urbanistic permitea demisol, parter, etaj, mansardă – „da?
Răspund tot eu – da, conform documentaţiei”; arată că, în text, sunt trecute şase trepte de
demisol; întreabă dacă acest lucru e în regulă – chiar dacă este zonă de terasare, de deal –,
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dacă este normal ca, sub incidenţa unei aprobări pentru patru etaje să fie realizate, de fapt,
nouă etaje.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – răspunde că nu sunt nicăieri nouă etaje, ci
construcţia urmează panta dealului, în vecinătate fiind edificate şi alte astfel de imobile; „fiind
un singur imobil, îi spune demisol 1, demisol 2, demisol 3, dar nu are nicăieri nouă etaje, are
numai cele permise; a fost analizată şi în comisia mică, şi în comisia mare, şi în comisia de
monumente, s-a făcut şi machetă”.
D-na cons. Anastase – arată că sunt şase demisoluri, plus parter, etaj şi mansardă;
„sunteţi de acord, doamna Subţirică?”.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – „da”.
D-na cons. Anastase – „mulţumesc; deci, nouă trepte, nu ştiu cum să le numesc
altfel”.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – „trepte, trepte”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – întreabă de unde este calculată cota zero şi care
este diferenţa de nivel dintre cel mai înalt punct al acestui imobil şi cota zero; întreabă unde a
fost stabilită cota zero.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – cota zero este la nivelul parterului; „dinspre
Cetăţii vedem parter şi etaj; deci, două demisoluri, parter şi etaj”.
D-na cons. Anastase – îi solicită doamnei Ligia Subţirică să vorbească la microfon.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – precizează că „dinspre Cetăţii vedem două
demisoluri, care coboară, parter şi etaj”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „dar câţi metri este, de la cota zero...”.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – „nu am aici planşa, dar v-o putem prezenta;
oricum, este sub cele învecinate, care sunt tot în cascadă”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „cele învecinate sunt case”; dacă intrarea şi
calcularea cotei zero sunt dinspre str. Cetăţii, întreabă de ce adresa este dinspre str. Emil
Racoviţă; potrivit desenului ataşat proiectului de hotărâre, construcţia are ieşire spre str.
Cetăţii, însă adresa din P.U.D. este locuinţă colectivă, spre str. Emil Racoviţă nr. 29; întreabă
de ce.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – răspunde că parcela se întinde de la str. Emil
Racoviţă până la str. Cetăţii, având acces dinspre ambele străzi; este vorba de o parcelă lungă,
care se întinde pe toată acea pantă a dealului; „în partea din faţă este o casă, spre str. Racoviţă,
cumpărată cu Legea 112, care are numai terenul de sub ea, restul terenului e al acestui
beneficiar, care doreşte să construiască în partea de sus, pe Cetăţii, unde are acces”.
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Dl. cons. Adrian Mureşan – întreabă câte apartamente vor fi construite acolo şi dacă
este respectat C.U.T.-ul.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – răspunde că C.U.T.-ul este 0,8 – „deci da, se
respectă, chiar e sub; număr de apartamente – nu am aici evidenţa lor”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „... la autorizare”.
Dl. cons. Chifor – întreabă câte demisoluri pot fi realizate la o construcţie.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – răspunde că acest lucru este în funcţie de
configuraţia terenului; potrivit regulamentului noului P.U.G., dacă există o latură care este pe
jumătate sub nivelul pământului, este demisol; arată că, în funcţie de configuraţia terenului,
dacă o latură a unui spaţiu este îngropată în pământ parţial, este demisol; „dacă te aşezi pe
pantă, poate să fie de pe Racoviţă până în Cetăţii şi, mă rog, de pe Cetăţii până în Racoviţă, să
coboare în trepte; dacă acele trepte au o latură îngropată în pământ, e demisol; de altfel, în
general, în urbanism, nivelurile subterane nu se iau în calcul; acum, şi legea ne spune că acolo
unde sunt garaje sau spaţii de depozitare nu intră nici la C.U.T. măcar; intră dacă sunt locuinţe
sau aşa ceva; nu este cazul aici; toată se dezvoltă în trepte; îmi pare rău că nu v-am adus
macheta”.
Dl. cons. Chifor – întreabă câte laturi ale demisolului trebuie să fie îngropate în
pământ.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – răspunde că una singură, potrivit
regulamentului noului P.U.G.; o latură nici măcar nu trebuie să fie integral îngropată în
pământ ca să fie demisol, poate să aibă o bandă de ferestre, de exemplu; singura diferenţiere
dintre subsol şi demisol este stabilită prin reglementările privind paza şi stingerea incendiilor;
„este un normativ special acolo”, acest aspect fiind detaliat şi în noul P.U.G.; susţine că „este
un mod de construire pe teren care deja s-a realizat pe str. Cetăţii”.
Dl. cons. Chifor – „este un mod de mascare a unor nivele, să ştiţi; asta este”.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – „o să vedem la autorizaţie: câte se pot face, la
ce P.O.T., la ce C.U.T., câte locuri de parcare; noi, aici, am discutat urbanistic, şi noi, şi
Comisia de monumente”.
Dl. cons. Tarcea – întreabă care este destinaţia celor şase demisoluri.
D-na Ligia Subţirică – arhitect şef – răspunde că sunt locuinţe.
Dl. primar – precizează că sunt locuinţe terasate, cum mai există în oraş, de exemplu
în cartierul Grigorescu.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – susţine că mai există deja două
construcţii similare.
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Dl. primar – arată că nu este vorba despre un bloc între case; aici, configuraţia
terenului permite realizarea unei terasări.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte voturi împotrivă.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – pentru construire imobil de locuinţe
colective D+P+2E+Etaj retras, str. Abrudului nr. 19, beneficiari: Pop Petrişor
Ionuţ, Pop Alina Codruţa, Gogu Dorina, Bucur Rodica şi Bucur Viorica.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuinţe unifamiliale
cuplate P+E, str. Fânaţelor nr. 13M, beneficiar: Zăpârţan Daniel.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Ansamblu mixt cu parcaj subteran,
str. Someşului nr. 14-str. Constanţa nr. 30-34, beneficiară: S.C. Taco Developments
S.R.L.
Comisia III – aviz favorabil.
Dl. Ovidiu Nistor – petent – solicită respingerea sau cel puţin amânarea proiectului
de hotărâre, deoarece susţine că nu a fost realizată nicio consultare publică.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – roagă departamentul de urbanism să
precizeze dacă a fost realizată sau nu consultarea publică.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – afirmă că a fost
făcută consultarea publicului, aşa cum rezultă din „raportul informării consultării”; îi enumeră
pe vecinii notificaţi; arată că „dezbaterea publică a avut loc odată cu Comisia de urbanism”.
Dl. Ovidiu Nistor – petent – întreabă câţi vecini s-au prezentat.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – răspunde că nu sau prezentat; prezenţa nu este obligatorie; notificările sunt făcute pentru eventualitatea în care
cineva are un punct de vedere diferit faţă de cel prezentat în documentaţia propusă spre
avizare; „dacă vor să vorbească, pot să se prezinte la Comisia de urbanism, în data când ea se
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discută, când are loc, când se desfăşoară, în Sala de sticlă, este publică; dacă nu s-a prezentat
nimeni, înseamnă că toată lumea a fost de acord cu soluţia propusă”.
D-na cons. Anastase – o întreabă pe doamna Corina Ciuban când a avut loc această
şedinţă publică şi pe domnul Ovidiu Nistor dacă şi-a auzit numele în lista citită de doamna
Corina Ciuban.
Dl. Ovidiu Nistor – petent – răspunde că nu; „sunt două blocuri acolo, care cred că
sunt reprezentate de L.C.S. Imobiliare, dar este altă asociaţie de proprietari, separată; L.C.S.
Imobiliare este cei care au vândut, practic, blocul şi l-au construit”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – răspunde că
şedinţa publică a avut loc în data de 24.03.2015, după cum scrie şi în raportul informării de
consultare a publicului, care a fost postat şi pe site-ul primăriei.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
(... se termină banda)...
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuinţe unifamiliale
cuplate P+E, str. Fânaţelor nr. 13L, beneficiar: Lung Adrian.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire patru locuinţe unifamiliale
S+P+M, str. Colinei nr. 6A, beneficiari: Daroczi Boglarka şi Daroczi Emoke
Orsolya.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – pentru construire clădire cu
funcţiuni mixte (spaţii comerciale, birouri – servicii şi locuinţe), str. Constantin
Brâncuşi nr. 21, beneficiari: Sălăjan Viorica şi Braşovean Mihai Marius.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 17 voturi pentru şi şapte abţineri.
Domnul consilier Moisin părăseşte sala, fiind învoit.
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Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – informează că, potrivit învoirii, domnul
consilier Moisin pleacă de la şedinţă, urmând să se întoarcă, în maxim o oră; anunţă că
cvorumul este de 23.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – pentru construire ansamblu de
şapte locuinţe unifamiliale S+P+E, str. Colonia Făget nr. 11, beneficiară: Selejan
Ileana.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuinţe colective
P+2E+R, str. Cojocnei nr. 13, beneficiar: Hunyadi Eugen.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două locuinţe unifamiliale
P+1E+M, str. Câmpului nr. 317 provizoriu, beneficiari: Berciu Daniel şi Berciu
Medana Olimpia.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială
S+P+M, str. Vântului nr. 42 provizoriu, beneficiari: Sabău Florin şi Sabău Ioana
Rodica Maria.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
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30. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”), urmare admiterii în parte a Plângerii prealabile nr. 59.338/2015.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
31. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 74513, 74518 şi 74522/2015.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
32. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 59.137/2015.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
33. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 46771/2015.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
34. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 100078/2015.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
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35. Proiect de hotărâre privind revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”), urmare admiterii Plângerii prealabile nr. 73392/2015.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Ansamblu locuinţe colective şi
servicii, str. Eugen Ionesco intersecţie cu str. Nicolae Steinhardt, beneficiari: Pop
Ioan, Pop Marius-Ioan, Pop Ana Maria, Pop Lucian, Pop Marta, Balazs Ioan,
Balazs Maria, S.C. G.F.I. Temasoft S.R.L.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Maramureşului nr. 90 – pentru
schimbare funcţiune zonă, din U.T.R.=A4 în U.T.R.=RiL – zonă cu funcţiuni mixte,
beneficiară: S.C. Nord Conforest S.A.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Câmpului, pentru parcelare şi
construire locuinţe individuale (unifamiliale) şi semicolective (cu maxim două
apartamente), beneficiară: Cehuţa Rozalia.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Bună Ziua (Sud).
Comisia III – aviz favorabil.
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D-na cons. Anastase – arată că în referatul proiectului de hotărâre, la pagina 16,
apare următoarea afirmaţie a proiectantului, ca răspuns oferit petenţilor nemulţumiţi de
construcţie sau de configuraţia urbanistică propusă: „pentru informarea petenţilor şi a
autorităţilor locale, am constatat că imobilul numit Bistro Bonjour nu respectă regimul de
înălţime prevăzut în H.C.L. 89/2011, nici P.O.T. şi nici retragerea faţă de limitele de
proprietate invocate de petenţi”; susţine că e vorba despre poziţia proiectantului vizavi de
speţa supusă analizei consiliului local, prin care acesta atrage atenţia autorităţilor locale cu
privire „la o nelegalitate care ar fi în acea zonă studiată urbanistic; vreau să pun o întrebare
Drecţiei urbanistice: cum s-a poziţionat şi care a fost reacţia faţă de această informare, dacă
poate fi reală informarea, şi dacă da, ce măsuri au fost luate?”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „faţă de această
remarcă a arhitectului, nu ştiu să se fi făcut ceva în sensul ăsta; nu pot să vă dau un răspuns
acum”.
D-na cons. Anastase – îi solicită doamnei Corina Ciuban să vorbească la microfon.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – nu a verificat şi
nu poate să-i dea doamnei consilier Anastase, acum, un răspuns la această întrebare.
D-na cons. Anastase – întreabă dacă nu a verificat altcineva, dintre autorităţile
locale, până în acest moment, al şedinţei consiliului local.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – consideră că
punctul de vedere al proiectantului reprezintă părerea lui vizavi de cetăţenii care, probabil, au
făcut anumite observaţii faţă de lucrarea care este supusă dezbaterii astăzi.
D-na cons. Anastase – „asta o consideraţi fără să fi verificat nimic acolo, în zonă?”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „deci, aşa
consider eu, în momentul ăsta”.
D-na cons. Anastase – „eu întrebam din perspectivă instituţională dacă cineva a
verificat”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „nu pot să vă
răspund asta, acum”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „în acest caz, nu s-ar impune o
amânare, totuşi, dacă nu s-a verificat această chestiune?”.
D-na cons. Anastase – „mă bucur că apreciaţi asta; haideţi să propunem; puteţi s-o
faceţi dumneavoastră, pot să mi-o asum eu, pentru a verifica dacă, într-adevăr...; nu este vorba
despre votul pe care noi îl dăm astăzi; deci, putem s-o tratăm şi fără amânare, dar tot cu
analiză, şi vă spun de ce: pentru că, dacă urbanistic apreciaţi că este în regulă pentru speţa
25

analizată, e bine, doar că se referă la o limită de proprietate, ne semnalează o problemă şi eu
cred că trebuie să dăm importanţă, chiar dacă nu ar fi real, nu ar fi adevărat; să analizăm ce se
întâmplă acolo, pentru că sunt zeci de pârghii legale pe care le avem la îndemână, să
reacţionăm faţă de un subiect semnalat”.
Dl. primar – „scuzaţi-mă, doamna Anastase, îmi cer scuze că n-am fost foarte atent
la precizarea dumneavoastră – îmi cer scuze, repet – care ar fi solicitarea, ca să văd dacă n-am
discutat în comisie?”.
D-na cons. Anastase – „fiindcă speţa se referă la un P.U.Z. care reglementează o
anume zonă, în momentul dezbaterii publice pe acel subiect au fost un număr de petenţi care
şi-au spus un punct de vedere; unul dintre petenţi, nominalizat – staţi o secundă – unul dintre
petenţi adresează nişte puncte de vedere diferite faţă de documentaţia propusă spre analiză, iar
proiectantul lucrării pe care noi o analizăm astăzi îi răspunde petentului; este vorba despre – o
secundă – la pagina 16 vă citisem eu, dar petentului i se adresează începând cu... – atenţie, ce
spun eu este asumat de Direcţia urbanism, vorbesc de referatul semnat de Direcţia urbanism,
înaintat nouă astăzi – la pagina 15 spune aşa: ca răspuns la sesizările domnului Scerbac Dan
– acesta este petentul, ca răspuns, deci în răspuns la poziţionarea acestui petent, mai apare un
ultim aliniat, la pagina 16, în care spune ce-am citit mai devreme, dacă vreţi, recitesc, deci ne
mai semnalează un aspect; mie mi se pare normal...”.
Dl. primar – „la care aspect vă referiţi, doamnă, din referat, că eu am fost la
dezbaterea asta publică şi mi-amintesc toate discuţiile”.
D-na cons. Anastase – „pagina 16, domnule primar, pagina 16 a materialului, primul
aliniat”.
Dl. primar – „în prezenta documentaţie nu se propune modificarea regimului de
înălţime...?”.
D-na cons. Anastase – „nu, nu, nu; pentru informarea petenţilor şi a autorităţilor
locale, am constatat că imobilul...; mă refer la partea...”.
Dl. primar – „pentru informarea petenţilor şi a autorităţilor locale – două puncte –
am constatat că imobilul numit Bistro Bonjour nu respectă regimul de înălţime..., nici P.O.T.,
şi nici retragerea de la limita de proprietate – da, invocată de petenţi”.
D-na cons. Anastase – „da, deci îi răspunde petentului: dumneata, prin construcţia
aceea, n-ai respectat reglementări..., doar că nu-i spune doar petentului, ci ne spune şi nouă,
autorităţilor locale”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „şi asta a întrebat doamna consilier,
dacă s-a verificat”.
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Dl. primar – „asta n-are legătură cu documentaţia asta”; arată că este vorba despre
ceilalţi, care trebuie verificaţi cum stau în teren cu lucrările.
D-na cons. Anastase – „da' staţi un pic, dumneavoastră procedaţi cum credeţi cu
acest proiect de hotărâre; nu ştiu, eu puneam o întrebare vizavi de o informaţie pe care am
primit-o”.
Dl. primar – „deci, precizarea de la punctul acesta, de la pagina 15, este răspunsul
firmei care a făcut proiectarea şi care spune, cu privire la un alt proiect, care-i vizavi sau lângă
sau nu ştiu cum este Bonjour faţă de ăsta...”.
D-na cons. Anastase – „nu, că petentul se adresa cu privire la speţa asta şi implica şi
respectiva construcţie în discuţie; citiţi materialul mai în faţă”.
Dl. primar – „da, da, da, citesc foarte atent, dar proiectul acesta n-are legătură cu
Bonjour Residence, asta-mi amintesc eu din dezbaterea publică”.
D-na cons. Anastase – „bun, şi eu am pus o întrebare, pentru că se adresa şi
autorităţilor locale”.
Dl. primar – „păi, nu, pentru informare zice, pentru informarea pretenţiilor şi...”.
D-na cons. Anastase – „... a autorităţilor locale; ne atrage atenţia că este o construcţie
ilegală; poate că nu-i, nu ştiu, eu am pus întrebarea: ne-am sesizat, am făcut ceva?”.
Dl. primar – „nu respectă regimul din 2011, nici P.O.T. şi nici retragerea; am să
trimit Poliţia locală, să văd ce raport are: Poliţia locală, departamentul de urbanism să ne
prezinte un raport, până la şedinţa viitoare”.
D-na cons. Anastase – „tocmai de aia vă spuneam: puteţi să-l trataţi ca speţă diferită
sau nu”.
Dl. primar – „eu le-aş trata acum, sincer, la prima vedere, ca speţe diferite, că nu leaş amesteca, şi aş trimite Poliţia locală, departamentul să se autosesizeze din acest moment, şi
să ne trimită, pentru şedinţa următoare, un punct de vedere; corect mi se pare şi mulţumesc
pentru observaţie”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „deci, n-are legătură cu zona studiată”.
D-na cons. Anastase – „ar putea avea; dacă tu tot trebuie să faci o sută de retrageri
sau altă poziţionare urbanistică din cauza unei ilegalităţi, ar putea avea; eu de asta am pus
întrebarea, în contextul ăsta, pentru că aici apare informaţia; dacă eu trebuie să remodelez...”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „doamna Ciuban, acest aspect are
legătură cu zona studiată de P.U.Z.?”.
D-na cons. Anastase – „are, cum să nu aibă, dacă a fost chemat omul ăla la
dezbatere?”.
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Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „reglementează construcţia respectivă,
adusă în discuţie sau nu?”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „construcţia
despre care se vorbeşte, asta cu Bistro Bonjour, este o construcţie existentă, care-i figurată pe
plan; nu face obiectul acestui P.U.Z.; deci, este reclamaţia cetăţeanului, unuia din cetăţenii
care reprezintă firma Bistro Bonjour, către, la dezbaterea publică, către...”.
D-na cons. Anastase – „da' ce căuta la dezbatere, dacă nu este implicat în zona
studiată?”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „este în
vecinătate”.
Dl. primar – „toţi au fost invitaţi”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „este în
vecinătate; deci, toţi vecinii sunt notificaţi; la această şedinţă au fost, au participat şi vecinii la
dezbatere, în cadrul Comisiei de urbanism”.
D-na cons. Anastase – „vecinii s-au pronunţat; unul dintre vecini, cel care are şi
pensiunea respectivă, a spus că i se pare ceva în neregulă; i s-a răspuns că a lui este ilegală,
mai pe scurt”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „da, cam aşa este,
cum aţi spus dumneavoastră; dumneavoastră m-aţi întrebat pe mine dacă noi am întreprins
ceva; eu nu pot să vă dau un răspuns; colega care se ocupă de dezbaterea publică...; nu pot să
vă dau un răspuns acum; o să verific dacă s-a făcut notă internă la Poliţia locală”.
D-na cons. Anastase – „în cazul în care ar fi ceva în neregulă, influenţează zona
studiată, verdictul pe zona studiată?”.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – „nu; dacă nu este
în regulă, poate fi amendat, dacă nu a respectat autorizaţia sau a construit fără autorizaţie, şi
asta dacă se încadrează în termenul acela de doi ani de zile, timp în care el trebuie să fie prins
că a executat lucrări fără autorizaţie, dar investiţia, P.U.Z.-ul respectiv, nu poate fi influenţat”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „în acest caz, îmi retrag şi eu
propunerea de amânare”.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
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40. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 482/2014 (aprobare
P.U.Z. Calea Mănăştur nr. 2-4, pentru schimbare funcţiune din U.T.R. A3 în
U.T.R. CA1*** = zona mixtă.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
41. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei alei din municipiul ClujNapoca.
Comisia IV – aviz favorabil.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
42. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării
Generale a Acţionarilor la S.C. F.C. „Universitatea” Cluj S.A., care va avea loc în
data 15.07.2015, ora 12, la sediul profesional al administratorului judiciar A&A
Consultants IPURL, din Bucureşti, sector 3, B-dul Carol I nr. 12, etaj 1, camera 5.
Dl. cons. Şurubaru – viceprimar – îl propune pe domnul consilier Constantea.
Comisia II – a discutat acest aspect şi îl propune pe domnul consilier Constantea, cu
mandat de „abţinere”, la toate punctele.
Se supun la vot mandatarea domnului consilier Constantea şi mandatul de a se abţine
la toate punctele de pe ordinea de zi şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu propunerile aprobate, şi se obţine unanimitate (23 de
voturi).
Dl. primar – îi mulţumeşte domnului consilier Constantea pentru eforturile pe care le
face pentru „Universitatea” Cluj; afirmă că „Universitatea” Cluj va avea continuitate, forma
concretă urmând a fi stabilită în perioada următoare.
D-na cons. Anastase – îl felicită şi ea, în numele grupului de consilieri pe care îl
reprezintă, pe domnul consilier Constantea, însă consideră că şi domnul consilier Chifor
merită felicitat, pentru implicarea sa în multe subiecte referitoare la „Universitatea” Cluj, fiind
în permanenţă în mijlocul oamenilor.
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43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Înlocuirea vechilor autobuze
diesel cu autobuze electrice cu staţii de încărcare”.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia VI – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectulului şi a cheltuielilor legate de
proiectul „Înlocuirea vechilor autobuze diesel cu autobuze electrice cu staţii de
încărcare”.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia VI – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea şi
extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea sistemului de iluminat în două
clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED”.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia VI – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiectul „Modernizarea şi extinderea reţelei de iluminat public şi modernizarea
sistemului de iluminat în două clădiri ale primăriei folosind tehnologia LED”.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia VI – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
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47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea termică
a unităţilor de învăţământ preuniversitar din Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Comisia VI – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiectul „Reabilitarea termică a unităţilor de învăţământ preuniversitar din ClujNapoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Comisia VI – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
aparatul de specialitate al primarului municipiului Cluj-Napoca şi din serviciile
publice subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul
2015.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
50. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” şi a câte unui premiu
în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2015, cuplurilor clujene care
au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
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51. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 15.226,14 lei, cu titlu de despăgubiri, a
sumei de 2.868,25 lei, cu titlu de dobândă penalizatoare şi a sumei de 7.099,25 lei,
cu titlu de cheltuieli de judecată, către S.C. Omniasig Vienna Insurance Group S.A.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (23 de voturi).
52. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 15 iulie-22 decembrie 2014.
Comisia II – aviz favorabil.
Informarea a fost luată la cunoştinţă.
53. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de 86 de cetăţeni, locuitori
din zona str. Carmen Silva-str. Nicolae Colan-str. Brăduţului-str. Plaiuri,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 202.906/3 din
27.05.2015, prin care solicită revocarea Hotărârii nr. 305/2008 privind aprobarea
documentaţiei: „P.U.Z. – Complex rezidenţial Plaiuri”, beneficiară fiind S.C. TDV
Transilvania Development S.R.L.
Comisia III – propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile.
Dl. cons. Adrian Mureşan – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 16 voturi pentru şi şase abţineri
(consilierul local Adrian Mureşan nu participă la vot).
54. Informare referitoare la Contestaţia formulată de Dumitrescu Andreea şi Rusu
Mihai Călin, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 37.680/43
din 29.01.2015, prin care solicită modificarea încadrării funcţionale a două parcele
de teren din zona livezii Palocsay.
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Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile, cu
recomandarea de modificare a Regulamentului P.U.G., la U.T.R. AL, în sensul permiterii
urbanizării, în urma întocmirii unui P.U.Z., conform legislaţiei în vigoare”.
Se supune la vot menţinerea hotărârii, cu aspectele semnalate de Comisia III, şi se
obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
55. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Tivadar Vasile şi
Tivadar Ioana Iulişca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.
83.693/3 din 2.03.2015, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr.
493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al
municipiului Cluj-Napoca”).
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile, cu
aceeaşi recomandare de la punctul 54”.
Se supune la vot menţinerea hotărârii, cu recomandarea Comisiei III, şi se obţin 16
voturi pentru şi şapte abţineri.
56. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Mitre Viorel şi Mitre
Ioana, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 102.169 din
16.03.2015, prin care solicită schimbarea reglementărilor urbanistice a terenurilor
situate în zona B-dul Muncii-Dealul Sf. Gheorghe.
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile, cu
aceeaşi recomandare ca la punctele 54, 55”.
Se supune la vot menţinerea hotărârii, cu aceeaşi recomandare a Comisiei III, şi se
obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
57. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de S.C. Romdesign S.R.L.,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 82.553 din 2.03.2015,
prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 ( aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”).
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Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile, cu
aceeaşi recomandare ca la punctele anterioare”.
Se supune la vot menţinerea hotărârii, cu aceeaşi recomandare a Comisiei III, şi se
obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
58. Informare referitoare la Solicitarea formulată de Salak Iosif Csaba şi Salak Eva,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 138.132/3 din 8.04.2015,
prin care cer repararea prejudiciului cauzat prin modificarea destinaţiei terenului
pe care-l deţin în zona Sopor.
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile”.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
59. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Lombrea Vasile,
Lombrea Eugenia, Mircea Radu Gabriel şi Mircea Diana Claudia, înregistrată la
Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 140.135/43 din 9.04.2015, prin care
solicită neincluderea în noul P.U.G. a traseului centurii ocolitoare, tronsonul
Mănăştur-Calea Turzii, intersecţie cu str. Câmpului.
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile”.
Dl. cons. Florian – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 15 voturi pentru şi şapte abţineri
(consilierul local Ovidiu Valeriu Florian nu participă la vot).
60. Informare referitoare la Contestaţia şi plângerea prealabilă formulată de S.C.
Vitacom Import Export S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca
sub nr. 136.224/43 din 7.04.2015, prin care solicită schimbarea încadrării
funcţionale a terenului deţinut de societate în U.T.R. Uliu – locuinţe cu regim redus
de înălţime sau despăgubirea pentru vătămarea suferită ca urmare a restrângerii
dreptului de folosinţă asupra terenului.
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile”.
D-na cons. Oláh – anunţă că nu participă la vot.
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Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 15 voturi pentru şi şapte abţineri
(doamna consilier local Oláh Emese nu participă la vot).
61. Informare referitoare la Contestaţia şi plângerea prealabilă formulată de Vita
Vasile Andrei, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.
136.234/43 din 7.04.2015, prin care solicită schimbarea încadrării funcţionale a
terenului deţinut de dânsul în U.T.R. Uliu – locuinţe cu regim redus de înălţime sau
despăgubirea pentru vătămarea suferită ca urmare a restrângerii dreptului de
folosinţă asupra terenului.
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile”.
D-na cons. Oláh – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 15 voturi pentru şi şapte abţineri
(doamna consilier local Oláh Emese nu participă la vot).
62. Informare referitoare la Contestaţia şi plângerea prealabilă formulată de Vita
Vasile Andrei, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr.
136.238/43 din 7.04.2015, prin care solicită schimbarea încadrării funcţionale a
terenului deţinut de dânsul în U.T.R. Uliu – locuinţe cu regim redus de înălţime sau
despăgubirea pentru vătămarea suferită ca urmare a restrângerii dreptului de
folosinţă asupra terenului.
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile”.
D-na cons. Oláh – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 14 voturi pentru şi opt abţineri
(doamna consilier local Oláh Emese nu participă la vot).
63. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de S.C. Sicontra S.R.L.,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 91.577 din 6.03.2015,
prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 ( aprobarea
documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului ClujNapoca”).
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile”.
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Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
64. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Feneşan Tudor Dan
Gavril, Pop Victoria, Pop Ionel, Bradea Samuil, Bradea Marta, Pop Adrian, Bradea
Ligia, Cheţan Adrian, Cheţan Traian, Todea Virgil, Todea Gabriela, Todea Virgil,
Todea Gabriela, Bordeanu Dorina, Bordeanu Sorin, Sălăgean Ioan, Sălăgean
Viorica, Selicean Călin, Selicean Gerda, Puris Ioana, Jurca Denisa, Miron Elena,
Corpodean Adrian, Corpodean Daniel, Gherghel Ileana, Gherghel Ioan, Iancu
Doru Adrian, Iancu Victor Florin, Mates Marius, Mates Anca, Munteanu Ciprian
şi Munteanu Cristina Ioana, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub
nr. 141.340 din 9.04.2015, prin care solicită revocarea parţială a Hotărârii nr.
493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al
municipiului Cluj-Napoca”).
Comisia III – „propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile”.
Dl. Viorel Jurca – petent, proprietar de teren din zonă – solicită realizarea unei
încadrări potrivit căreia el, împreună cu ceilalţi petenţi, să poată construi locuinţe pe terenurile
pe care le deţin, şi care au ieşire directă la Drumul Sfântul Ion; susţine că toate terenurile din
zonă sunt pajişti adiacente lizierei pădurii, fiind încadrate în „U.T.R. Aap”, terenul său fiind
încadrat în „Vp”; solicită ca această situaţie să fie analizată cu foarte mare atenţie.
D-na cons. Anastase – anunţă că nu participă la vot.
Dl. arh. Adrian Borda – şef de proiect P.U.G. – arată că este vorba despre „micile
spaţii neîmpădurite din lungul drumului de pe Valea Sfântul Ion, care traversează pădurea
Făget”; susţine că extinderea rezidenţială pe acest culoar, care poate avea un important
potenţial de agrement – public sau privat – pentru oraş, nu e raţională; acestor spaţii
neîmpădurite le-a fost dată destinaţia de agrement public – ceea ce înseamnă că acolo pot fi
dezvoltate pensiuni, restaurante, spaţii pentru evenimente, picnic – sau privat; iniţial, în
vechiul P.U.G., acolo erau „aşa-zisele case de vacanţă”, care au reprezentat „un lucru
negândit, care a făcut ca oamenii să trebuiască să mintă ca să să-şi atingă un scop, pentru că
cu această minciună puteau să şi-l atingă”; consideră că reglementarea respectivă a fost foarte
proastă, generând existenţa a numeroase locuinţe dispersate, ai căror proprietari se află acum
în situaţia de a nu-şi putea face acte pentru locuinţele respective, pentru că acestea sunt
considerate ca fiind temporare; arată că acestor teritorii, prin noul P.U.G., le-a fost dată o
folosinţă utilă, reală şi lipsită de ambiguitate; în ceea ce priveşte problemele privind limita de
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pădure, susţine că pot să existe variaţii în limită, deoarece, în general, pădurile s-au extins;
potrivit codului silvic, pădure este tot ceea ce e inventariat ca atare sau s-a împădurit din
momentul inventarierii respective; dacă limitele acestea, la un moment dat, nu se suprapun
perfect peste situaţia din teren, este din cauza acestui dublu criteriu de delimitare a pădurilor;
sigur, există şi cealaltă variantă, în care oamenii şi-au defrişat pădurea şi acum spun că nu
există niciun copac; arată că cei care şi-au tăiat pădurea sunt foarte puţini, putând fi număraţi
pe degetele de la o mână; în schimb, zonele care s-au împădurit sunt destul de extinse; „deci,
faţă de ceea ce se vorbeşte, cu dezastrul din Făget, cu tăieri şi aşa mai departe, eu cred că asta
e un zvon mai degrabă, care nu se confirmă”; din punctul de vedere al planificării durabile,
consideră că teritoriile acestea nu trebuie transformate în zone rezidenţiale, care implică o
seamă de inconveniente, cum ar fi relaţia cu oraşul, lipsa serviciilor publice, şcoli aflate la
mare distanţă, comerţ şi aşa mai departe; „nu e o formă normală de a locui, singur în pădure”;
din aceste motive, prin noul P.U.G., acestei zone i-a fost dată o folosinţă utilă şi eficientă din
punct de vedere economic, neexistând nicio motivaţie legală pentru schimbarea acesteia.
Dl. Viorel Jurca – petent, proprietar de teren din zonă – având în vedere că există
sute de plângeri prealabile, întreabă dacă proiectul noului P.U.G. a fost gândit corect;
consideră că acesta a fost făcut în pripă; reclamă că nu a primit răspuns la o sesizare pe care a
făcut-o atunci când a avut loc consultarea cetăţenilor, prin care semnala că „toate terenurile
sunt Aap, al meu şi încă doi vecini suntem Vp; oare care este motivul?”; susţine că acolo nu
există pădure, ci sunt doar nişte arbuşti; acum zona aceea a fost curăţată, pentru a se vedea
clar că este pajişte; afirmă că socrul său şi fraţii dânsului au făcut o solicitare pentru 30 de arii,
fiindu-le dat titlu de proprietate doar pentru zece, deoarece primăria a motivat că doar zece
arii sunt fânaţe, „şi acum vine proiectantul şi îmi spune: nu, domnule, dumneata eşti pădure”;
susţine că este în situaţia de a fi defavorizat de două ori (... se termină banda)... precizează
faptul că i-a solicitat doamnei Subţirică schimbarea încadrării terenului, pentru a putea
construi, dar nu a primit nici un răspuns; solicită analizarea plângerii şi schimbarea încadrării
terenului, deoarece el, împreună cu ceilalţi petenţi, doresc să construiască locuinţe
unifamiliale.
Dl. Alexandru Pop – petent, proprietar de teren din zonă – informează că pădurea
din zonă este în composesorat, fiind în suprafaţă de aproximativ 300 de ha, pentru care nu au
fost eliberate titluri de proprietate până în prezent; susţine că nu se poate intra în pădure,
deoarece aceasta este înconjurată de parcele de teren private; „deci, Comisia de arhitectură
sau de urbanism, cum vreţi să o numiţi, îi în legătură cu cei care au de gând, în perspectivă, să
ia pădurea; aşa, deci ăsta-i motivul pentru care această comisie şi-a pus acest verdict asupra
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acestei cereri”; propune consiliului local să analizeze cu toată responsabilitatea această
situaţie, precum şi punctul de vedere pe care l-a expus.
Dl. cons. Chifor – „domnul Jurca, dumneavoastră spuneţi că vi s-a dat înapoi din 30
de ari 10 ari şi a fost constituit ca şi fânaţe, nu?; astăzi vi se spune că acele 10 ari sunt
pădure”.
Dl. Viorel Jurca – petent, proprietar de teren din zonă – „exact, aşa este”.
Dl. cons. Chifor – îi solicită domnului Jurca să explice de ce, dacă terenul a fost
restituit ca şi fânaţe, acum este pădure.
Dl. Viorel Jurca – petent, proprietar de teren din zonă – susţine că „atunci ni s-a
spus că nu se poate retroceda decât 10 ari, având în vedere că restul este împădurit; dar atunci
10 ari era fânaţ şi astăzi sunt pădure”.
Dl. arh. Adrian Borda – şef de proiect P.U.G. – răspunde că, într-o perioadă lungă
de timp, aceste terenuri s-au împădurit natural.
Dl. Viorel Jurca – petent, proprietar de teren din zonă – precizează că acest teren
a fost retrocedat în 2010; „din 2010 până în 2015, cât poate creşte un copac?”
Dl. arh. Adrian Borda – şef de proiect P.U.G. – precizează că, dacă este o eroare
materială, aceasta poate fi corectată.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „acuma îmi spune doamna secretar că,
în cartea funciară, la categoria de folosinţă figurează fâneaţă”.
Dl. cons. Chifor – propune amânarea acestui punct.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – supune la vot propunerea de amânare şi
se obţin 22 voturi pentru (doamna consilier local Claudia Anastase nu participă la vot).
Dl. primar – îi întreabă pe petenţi ce solicită: încadrarea în zonă de agrement sau în
zonă de construit.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „dânşii cer ce-a fost în vechiul P.U.G.”
65. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Nagy Damo Andreea
Marlene, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 61.924 din
16.02.2015, prin care solicită corelarea documentaţiei P.U.G. cu situaţia reală din
teren.
Comisia III – propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
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66. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Iancu Adrian,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 17.486/43 din
15.01.2015, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014
(aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului
Cluj-Napoca”).
Comisia III – propune menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile.
Dl. Titus

Oltean – reprezentat al firmei proprietară a terenului – expune

motivele pentru care solicită menţinerea hotărârii şi respingerea plângerii prealabile, şi anume
regimul de înălţime al clădirilor învecinate şi accesul la două căi publice.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 23 voturi pentru.
67. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Bako Nicolae şi Bako
Lucia, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 102.147 din
16.03.2015, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014
(aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului
Cluj-Napoca”).
Comisia III – „propune admiterea în totalitate a plângerii prealabile şi, pe cale de
consecinţă, revocarea în parte a Hotărârii 493/2014, respectiv modificarea încadrării terenului
situat pe str. Donath nr. 228, din U.T.R. Uliu în U.T.R. Liu, iar în ceea ce priveşte U.T.R.
Vpr, se va modifica Regulamentul P.U.G., în sensul admiterii construirii căilor de acces şi
construcţii subterane”.
Se supune la vot propunerea Comisiei III şi se obţin 23 voturi pentru.
68. Informare referitoare la Reclamaţia formulată de Gabor Ioan Daniel şi Gabor
Corina, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 98.656 din
12.03.2015, la care au revenit prin Adresa nr. 170.628 din 6.05.2015, prin care
solicită repararea prejudiciului cauzat prin modificarea destinaţiei (şi stabilirea
zonei de protecţie sanitară) a terenurilor în suprafaţă de 28.642 mp., situate în
Colonia Budunuş.
Comisia III – propune respingerea reclamaţiei.
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Dl. Ioan Daniel Gabor – petent – precizeză faptul că reclamaţia formulată de dânsul
face referire la Plângerea prealabilă nr. 18.259, înregistrată la Primăria municipiului ClujNapoca în data de 15.01.2015, la care nu a primit răspuns; arată că reclamaţia aduce clarificări
cu privire la unele aspecte solicitate în plângere; deoarece terenul la care face referire este
zonă de protecţie sanitară, doreşte să ştie „dacă se despăgubesc sau nu proprietarii pentru
defavorizarea respectivă”; de asemenea, a solicitat să i se transmită un răspuns în scris la
plângerea din 15 ianuarie (Plângerea prealabilă nr. 18.259/15.01.2015, n.n.).
D-na cons. Anastase – întreabă „dacă nu cumva şi plângerea dumnealui a fost
analizată în calupul acela special de plângeri, care acceptau şi despăgubirile; era lângă groapa
de gunoi, ziceaţi?”.
Dl. Ioan Daniel Gabor – petent – arată că, într-adevăr, s-a discutat în şedinţa
consiliului local din data de 9 aprilie 2015; „cred că punctul 28, dacă nu mă înşel”.
D-na cons. Anastase – „înseamnă că trebuie să avem o hotărâre de consiliu, pe care
să v-o poată înmâna cineva”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „vom verifica şi veţi primi un răspuns
în scris în acest sens”.
Dl. Ioan Daniel Gabor – „vă mulţumesc”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „supun la vot menţinerea hotărârii; cine
este pentru..., împotrivă, abţineri?; şapte abţineri, 16 voturi pentru”.
D-na cons. Anastase – „dacă sunt doar nişte clarificări şi am judecat o dată speţa, în
aprilie, supunem votului sau ce facem?; nu înţeleg... Da, dar poate că atunci am admis ceva, în
cazul în care am judecat aceeaşi speţă, şi astăzi...”.
Nu se vorbeşte la microfon.
D-na cons. Anastase – „a, deci îi amânarea astăzi a speţei anterioare, da?”.
În continuare, nu se vorbeşte la microfon.
69. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Elecheş Rareş Mihai,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 115.696/3 din
24.03.2015, prin care solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014
(aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului
Cluj-Napoca”).
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Comisia III – „propune admiterea plângerii şi revocarea în parte a Hotărârii nr.
493/2014, respectiv admiterea încadrării funcţionale a întregului teren situat pe str. Oaşului nr.
332C, înscrisă în CF nr. 302105, cu nr. cad. 302105, în U.T.R. Lir”.
Se supune la vot admiterea plângerii şi se obţine unanimitate (23 voturi).
70. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Duşa Maria, Duşa
Gavril, Duşa Alexandru Mihail şi Duşa Lucian Ştefan, înregistrată la Primăria
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 113.005 din 23.03.2015, prin care solicită
revocarea parţială a Hotărârii nr. 493/2014 ( aprobarea documentaţiei „Actualizare
Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
Comisia III – „propune admiterea plângerii prealabile, respectiv modificarea
încadrării funcţionale a parcelelor situate pe str. Dimitrie Onciul, înscrise în CF nr. 300515, cu
nr. topo 13456/1/1 şi 13456/2/2/1, cu suprafaţa de 1.900 mp. şi cea înscrisă în CF nr. 300496,
cu nr. topo 13456/1/6 şi 13456/2/2/6, cu suprafaţa de 4.000 mp., din U.T.R. Uliu şi includerea
acestora în U.T.R. Liu”.
Se supune la vot admiterea plângerii şi se obţine unanimitate (23 voturi).
71. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Duşa Maria, Duşa
Gavril, Duşa Alexandru Mihail şi Duşa Lucian Ştefan, înregistrată la Primăria
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 115.705 din 24.03.2015, completată cu
Informarea înregistrată sub nr. 126.904 din 1.04.2015, prin care solicită revocarea
parţială a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare Plan
Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
Comisia III – propune respingerea plângerii prealabile şi menţinerea hotărârii.
Se supune la vot menţinerea hotărârii şi se obţin 16 voturi pentru şi şapte abţineri.
72. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Duşa Radu Rareş,
Balea Susana, Balea Aurel, Balea Ana şi Balea Mihai Vasile, înregistrată la
Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 83.757 din 2.03.2015, prin care solicită
revocarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei „Actualizare
Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
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Comisia III – „propune admiterea parţială a plângerii prealabile, respectiv
modificarea încadrării funcţionale a parcelelor situate pe str. Speranţei, înscrise în CF nr.
310569 (cu nr. cad. 310569 şi suprafaţa de 1.838 mp.), CF nr. 290028 (cu nr. cad. 19428 şi
suprafaţa de 1.838 mp. şi suprafaţă de 1.890 mp.) şi a parcelei situată pe str. Veseliei f.n.,
înscrisă în CF nr. 280244 (cu nr. cad. 280244 şi suprafaţa de 4.700 mp.), din U.T.R. Uliu în
U.T.R. Liu”.
Se supune la vot admiterea parţială a plângerii şi se obţine unanimitate (23 voturi).
73. Informare referitoare la Plângerile prealabile formulate de Uţiu Simona Maria (sub
nr. 117.679/43 din 25.03.2015), Florea Dorin (sub nr. 120.711/43 din 27.03.2015),
Fărcaş Marius şi Fărcaş Ramona ( sub nr. 126.015/43 din 31.03.2015) şi Baciut
Mihaela (sub nr. 102.163/43 din 16.03.2015), prin care solicită, în principiu, acelaşi
lucru – acordarea posibilităţii de a construi prin modificarea încadrării funcţionale
din U.T.R. A=unităţi şi terenuri agricole în intravilan, în U.T.R. Uliu =locuinţe cu
regim redus de înălţime.
Comisia III – „propune admiterea celor patru plângeri, dar nu în sensul modificării
încadrării funcţionale, ci acordarea posibilităţii de a construi, prin modificarea reglementărilor
de construire, în U.T.R. A, astfel, zonele cu destinaţie agricolă să poată fi urbanizate, prin
P.U.Z., avizat şi aprobat, conform prevederilor legale”.
Se supune la vot admiterea plângerilor şi se obţin 23 voturi pentru.
74. Informare referitoare la Cererea formulată de Casa de Insolvenţă Solvendi
S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al S.C. Brokart Construct S.R.L. – în
faliment, in bankruptcy, en failitte, precum şi în numele promitenţilor cumpărători,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 151.283 din 21.04.2015,
prin care solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu pentru intrare în legalitate –
continuare lucrări, cu modificarea soluţiei constructive, autorizate iniţial prin A.C.
2200/17.12.2007.
Dl. Szeredai Norbert – petent, reprezentant al 36 de familii care au contractat
apartamente în două imobile de pe str. Mărgăului nr. 5-7 – după o scurtă expunere a
problemelor cu care s-au confruntat, cauzate de intrarea în insolvenţă a firmei S.C. Brokart

42

Construct S.R.L., în anul 2011, solicită găsirea unei soluţii pentru intrarea în legalitate şi
obţinerea autorizaţiei de construcţie, în vederea finalizării lucrărilor la cele două imobile.
D-na cons. Horváth – viceprimar – solicită completarea informării şi identificarea
unor soluţii în acest caz; menţionează că condiţiile de intrare în legalitate trebuie să-i fie
transmise Casei de Insolvenţă Solvendi S.P.R.L., în calitate de lichidator judiciar al firmei
S.C. Brokart Construct S.R.L.
Dl. Sebastian Chindea – reprezentantul Casei de Insolvenţă Solvendi S.P.R.L. –
prezintă detalii legate de acest caz, arătând că dezvoltatorul imobiliar, S.C. Brokart Construct
S.R.L., a intrat în faliment şi prezintă consecinţele acestui fapt; solicită identificarea unor
soluţii pentru intrarea în legalitate.
Dl. primar – precizează că „nu vom putea rezolva această temă, de o complexitate
juridică foarte mare”; arată că există o sentinţă, din data de 12 iunie 2012, care obligă
constructorul la desfiinţarea lucrărilor, şi îl întreabă pe domnul Sebastian Chindea,
reprezentantul Casei de Insolvenţă Solvendi S.P.R.L., dacă s-a făcut recurs la această sentinţă.
Dl. Sebastian Chindea – reprezentantul Casei de Insolvenţă Solvendi S.P.R.L. –
răspunde că „nu s-a făcut recurs, ci a fost executată sentinţa”; arată că s-au desfiinţat acele
lucrări vizate de sentinţă.
Dl. primar – propune ca acest caz să fie discutat de către executivul primăriei,
împreună cu Comisia de intrare în legalitate, reprezentantul Casei de Insolvenţă Solvendi
S.P.R.L. şi un reprezentant al cetăţenilor interesaţi, pentru a identifica o soluţie.
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – arată că există o
hotărâre de consiliu local care nu permite emiterea unei autorizaţii în acest caz.
Dl. primar – întreabă „ce a fost încălcat, propriu-zis, indicii urbanistici?”
D-na Corina Ciuban – director executiv al Direcţiei urbanism – susţine că au fost
încălcaţi „nu numai indicii urbanistici, ci organizarea construcţiilor pe parcelă; deci, au fost
case unifamiliale şi ei au transformat nişte imobile de locuinţe colective”; precizează au fost
construite blocuri în loc de case, nu au fost asigurate locuri de parcare şi nici celelalte
funcţiuni şi, în consecinţă, nu poate fi emisă o autorizaţie de construire.
Dl. primar – consideră că cetăţenii au fost păcăliţi de constructor.
Dl. Ioan Moruţan – petent, proprietar – întreabă când va avea loc întâlnirea pentru
discutarea acestui caz.
Dl. primar – precizează că vor fi contactaţi telefonic în acest sens.
D-na cons. Anastase – întreabă în baza căror documente s-a făcut înscrierea şi, apoi,
radierea din Cartea funciară.
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D-na cons. Horváth – viceprimar – întreabă „cine v-a sfătuit să ştergeţi
antecontractele, şi pe ce logică, din Cartea funciară?”.
Dl. Sebastian Chindea – reprezentantul Casei de Insolvenţă Solvendi S.P.R.L. –
răspunde: „antecontracte, promitenţii cumpărători au avut antecontracte cu dată certă
avocaţială, care erau legale, la momentul respectiv, fiindcă era vechiul Cod civil în vigoare, în
2007-2008, când s-au încheiat contractele”.
D-na cons. Anastase – „şi radierea?”.
Dl. Sebastian Chindea – reprezentantul Casei de Insolvenţă Solvendi S.P.R.L. –
„radierea, în baza declaraţiei dânşilor”.
Domnul consilier Moisin reintră în sală şi ia loc la masa de şedinţă, întorcându-se în
urma învoirii primite.
75. Informare privind cererea de revocare a Hotărârii nr. 61/2013, formulată de
Marian Maria – urmaş de erou-martir.
Comisia II – „propune amânarea acestui punct, pentru realizarea unei sinteze a
practicii judiciare în materie; în acest sens, solicităm şi un punct de vedere comun din partea
Serviciului juridic, Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa proprietăţii şi Direcţiei
tehnice, pentru şedinţa următoare sau... să putem realiza sinteza”.
Se supune la vot amânarea şi se obţine unanimitate (24 voturi pentru).
76. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de Jakab Marton, Jakab
Ştefan, Jakab Gheorghe şi Jakab Ferenc, înregistrată sub. nr. 110.774 în
20.03.2015, completată prin actele depuse sub nr. 129.873, în 2.04.2015, prin care
solicită modificarea în parte a Hotărârii nr. 493/2014 (aprobarea documentaţiei
„Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-Napoca”).
Retras.
77. Informare referitoare la Plângerea prealabilă formulată de S.C. Lav &M S.R.L.,
înregistrată sub. nr. 121.269/3 în 27.03.2015, la care revine prin Plângerea
prealabilă înregistrată sub nr. 217.661/3 în 8.06.2015, prin care solicită modificarea
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documentaţiei

„Actualizare Plan Urbanistic General al municipiului Cluj-

Napoca”.
Retras.
78. Informare nr. 149.867/41/12.05.2015 a Direcţiei economice (lucrările recepţionate
şi înregistrate în contabilitatea Companiei de Apă Someş S.A.).
Comisia I – „Comisia buget-finanţe a analizat această informare şi, datorită faptului
că din materialele puse la dispoziţie şi discuţiile purtate nu au existat elemente care să ne
asigure că, din punct de vedere juridic şi contabil, situaţia este foarte clară, membrii comisiei,
în unanimitate, s-au văzut puşi în situaţia de a nu putea lua o decizie în acest sens, abţinânduse, aşa cum am menţionat... ”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – „deci, nu există un aviz din partea
comisiei?”.
Dl cons. Tomoş – secretarul Comisiei I – „nu există aviz; ca urmare, propunem o
amânare, pentru obţinerea mai multor informaţii”.
Comisia II – „şi în cadrul Comisiei juridice s-a discutat acest proiect şi propunem şi
noi o amânare şi solicităm, de asemenea, un punct de vedere de la Direcţia economică,
Serviciul juridic, Direcţia tehnică şi de la Patrimoniu”.
Dl. cons. Tarcea – „voiam să fac aceeaşi solicitare, de punct de vedere comun, care la făcut colega Loredana”.
Dl. cons. Marcu Valtăr – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot amânarea şi se obţin 23 voturi pentru (consilierul local Marcu Valtăr
nu participă la vot).
79. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului
Cluj-Napoca la data de 30.06.2015.
Comisia I – aviz favorabil
Dl. cons. Milăşan – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 23 voturi pentru (consilierul local Milăşan
Flavius-Lucian-Valentin-Gheorghe nu participă la vot).
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79 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii „Modernizare Wc public Hală agroalimentară P-ţa Mihai
Viteazu”.
Comisia VI – aviz favorabil
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
79 c. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii „Modernizare Wc public Primăverii”.
Comisia VI – aviz favorabil
Comisia I – aviz favorabil
Se supune la vot proiectul şi se obţin 24 de voturi pentru.
79 d. Proiect de hotărâre privind asigurarea locaţiunii temporare a Organizaţiei
Judeţene a Uniunii Democrate Maghiare din România, în imobilul situat în municipiul
Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7.
Comisia II – aviz favorabil
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 23 voturi pentru (consilierul local Csoma Botond
– preşedintele de şedinţă – nu participă la vot).
79 e. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii valabilităţii Contractului de
închiriere nr. 193.302 din 21.06.2012, încheiat cu S.C. Retrodor S.R.L., precum şi a
cesiunii a ½ din drepturile şi obligaţiile dobândite din acest contract către S.C. The Peach
Tree S.R.L.
Comisia I – propune prelungirea valabilităţii Contractului de închiriere nr. 193302 din
21.06.2012, încheiat cu S.C. Retrodor S.R.L., pe o perioadă de un an, până la data de
28.06.2016.
Comisia II – aviz favorabil, cu aceeaşi propunere.
Se supune la vot amendamentul Comisiei I şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţin 24 voturi pentru.
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79 f. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societăţii
Sala Polivalentă S.A., având ca acţionar majoritar Municipiul Cluj-Napoca.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil
Dl. cons. Moisin – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 18 voturi pentru şi cinci abţineri (consilierul local
Radu Moisin nu participă la vot).
79 g. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului de activitate al R.A.D.P.
Cluj-Napoca.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 24 voturi pentru.
79 h. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea R.A.D.P. Cluj-Napoca a
terenului în suprafaţă de 3.957 mp., înscris în C.F. nr. 95 Someşeni, sub nr. topo. 524 şi a
terenului înscris în C.F. nr. 95 Someşeni, sub nr. topo. 525, descris ca „Drumul Cişmelei în
localitate”, cu destinaţia de drum, în suprafaţă de 4.676 mp., în vederea realizării şi
exploatării unei platforme de stocare temporară a deşeurilor municipale.
Comisia II – „aviz favorabil, cu un amendament, respectiv completarea art. 2, după
cum urmează: tarifele pentru stocarea temporară a deşeurilor pe platforma prevăzută la art. 1
vor fi aprobate, în prealabil, de către Consiliul local, cu avizul Comisiei de preţuri şi tarife”.
Se supune la vot amendamentul Comisiei II şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţin 24 voturi pentru.
Domnul consilier Tomoş părăseşte sala de şedinţe, fiind învoit.
79 i. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 104/2015 (suportarea din
bugetul pe anul 2015 al Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală a sumei de 100.000 lei,
reprezentând cheltuieli pentru asigurarea hranei copiilor beneficiari ai serviciilor acordate
în unitatea mobilă din zona rampei de gunoi).
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Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 23 voturi pentru.
79 j. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 4000 de lei
(sumă netă) de la bugetul local pe anul 2015, pentru premierea elevei Ana GheorgheMilea, de la Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”, pentru rezultatele deosebite obţinute la
examenul de bacalaureat, sesiunea iunie 2015, şi a profesorilor care s-au ocupat de
pregătirea elevei: Monica Columban (limba română), Adrian Magdaş (matematică),
Cristina Miclea (biologie), cu o sumă de 1000 de lei (sumă netă) fiecare, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
D-na cons. Anastase – propune ca proiectul să fie atât din iniţiativa primarului, cât şi
a consilierilor locali.
Dl. primar – „de acord; nu puteam decât cu acordul dumneavoastră, fiind un timp
foarte scurt de la comunicarea rezultatelor, dar este corectă observaţia; de fiecare dată am
procedat la fel; mulţumesc pentru precizare”.
Se supune la vot amendamentul propus de doamna consilier Anastase şi se obţine
unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate (23
voturi pentru).
79. Diverse.
Doamna consilier Anastase părăseşte sala de şedinţe, fiind învoită.
D-na Cornelia Greţa – petentă – susţine că a depus, în luna ianuarie, o adresă la
Primăria municipiului Cluj-Napoca, prin care a solicitat modernizarea staţiilor de autobuz;
deoarece nu s-a luat nicio măsură, revine cu această cerere; reclamă lipsa trotuarelor pe str.
Bucium, între nr. 11 şi nr. 13, stradă nou-modernizată, şi solicită să fie realizat un trotuar în
acea zonă; afirmă că nu sunt respectate ordinea, disciplina şi orele de linişte la bloc; reclamă
că există multe autoturisme parcate pe trotuar; sesizează că se fumează în „staţiile publice”,
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ceea ce este foarte deranjant; solicită să fie marcate parcările, iar cine parchează
neregulamentar, să fie amendat; reclamă faptul că proprietarii autoturismelor parchează,
temporar, în vecinătatea grămezilor cu pepeni, pentru a cumpăra, şi încurcă, astfel, circulaţia.
Dl. Ovidiu Nistor – petent, membru al Asociaţiei pentru protecţia urbanistică a
Clujului – sesizează că, deşi sunt înregistraţi oficial la Primăria municipiului Cluj-Napoca,
fiind parte interesată, conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, nu sunt înştiinţaţi cu privire la problemele de urbanism; de asemenea,
susţine că asociaţia pe care o reprezintă întâmpină greutăţi în accesarea unor informaţii de
interes public; sesizează că vânzărorii de pepeni au „invadat oraşul”, dăunând esteticii urbane;
solicită informaţii privind tăierea arborilor de pe străzile reabilitate sau aflate în curs de
reabilitare, dorind să ştie dacă tăierea acestora este necesară.
Dl. primar – răspunde că tăierea arborilor respectivi a fost avizată în cadrul unor
proiecte europene, care au acordul de mediu; precizează că vor fi plantaţi, din fonduri
europene, mai mulţi arbori decât au fost tăiaţi.
Dl. cons. Marcu Valtăr – propune să fie premiate echipa de fotbal feminin
„Olimpia” Cluj şi echipa de judo „U” C.S.M.
Dl. cons. Adrian Mureşan – arată că, în colţul străzii Memorandumului, lângă
Electrica, în dreptul semaforului a fost montat un stâlp; solicită ca semaforul să fie mutat,
deoarece nu este vizibil.
Dl. primar – precizează că au fost purtate discuţii pentru montarea unei console
acolo.
Dl. cons. Adrian Mureşan – susţine că prima maşină care stă la semafor vede doar
stâlpul.
Dl. primar – „vede numai partea dreaptă, partea stângă nu o vede, aşa este”;
consideră că observaţia domnului consilier Adrian Mureşan este corectă; a dispus să fie
montată o consolă deasupra.
Dl. cons. Ţăgorean – solicită nivelarea drumului în zona străzilor Cantonului-Turnu
Roşu.
Dl. primar – arată că va dispune măsurile necesare.
Dl. cons. Ţăgorean – susţine că accesul auto în zona respectivă este îngreunat din
cauza gropilor.
Dl. primar – îl asigură pe domnul consilier Ţăgorean că, în luna iulie, se va interveni
acolo, prin intermediul R.A.D.P.-ului.
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Dl. cons. Chifor – îl întreabă pe domnul primar ce informaţii poate să ofere despre
cei care vând pepeni.
Dl. primar – răspunde că nu a dat nici un fel de autorizare pentru vânzarea pepenilor
pe domeniul public.
Dl. cons. Chifor – „pe domeniul privat, dacă au pe privat...”.
Dl. primar – „nici pe privat, nici pe public, n-au nici un fel de autorizare, de nicio
culoare; nu am emis nici un fel de decizie”; reiterează că nu există nici un fel de autorizaţie
emisă de primărie, pe nici un fel de locaţie, publică sau privată; afirmă că în toate pieţele din
municipiul Cluj-Napoca, exceptând Piaţa Flora, sunt locuri libere pentru vânzarea de pepeni.
Mapa preşedintelui de şedinţă
1. Adresa Polus Real Estate S.R.L., înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca
sub nr. 239.391/3, în data de 24 iunie 2015.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – prezintă adresa (anexă la dosarul de
şedinţă); îi solicită doamnei Alina Rus, şefa Serviciului Juridic-contencios, să ofere informaţii
suplimentare cu privire la adresă.
D-na Alina Rus – şefa Serviciului Juridic-contencios – „Serviciul Juridic a
transmis casei de avocatură care ne asigură asistenţă juridică în ceea ce priveşte litigiile care
ţin de Cartierul Tineretului, iar această societate ne-a comunicat un draft de răspuns, asupra
căruia vă solicităm un vot de principiu, pentru a putea răspunde S.C. Polus Real Estate,
asociatul nostru la Cartierul Tineretului; în preambulul acestui răspuns, casa de avocatură face
referire la buna noastră credinţă în a soluţiona, în limitele prevederilor legale, problema
Cartierului Tineretului, iar, punctual, pe cele trei aspecte, la care face referire Polus Real
Estate, casa de avocatură precizează: cu privire la realizarea unei investigaţii detaliate privind
modul în care au fost utilizate fondurile societăţii de către consiliul de administraţie al
acesteia, reiterăm disponibilitatea Consiliului local de a realiza orice demers necesar în
vederea clarificării, protejării şi reîntregirii patrimoniului Cartierului Tineretului; în ceea ce
priveşte schimbarea de urgenţă a actualului consiliu de administraţie al societăţii, respectiv
punctul doi al solicitării Polus, dorinţa manifestă a Consiliului local a fost aceea de a schimba
consiliul de administraţie al societăţii, cu respectarea dispoziţiilor imperative ale Ordonanţei
de Urgenţă nr. 109/2011; în acest sens, a fost solicitată şi convocată A.G.A. pentru data de 18
mai 2015 şi a fost exprimat votul nostru în cadrul acesteia, în sensul aprobării acestor
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modificări statutare, în pofida faptului că asociatul, Polus Real Estate, s-a opus modificării
actului constitutiv; reamintim, în acest context, faptul că, odată cu intrarea în vigoare a acestui
act normativ, desemnarea administratorilor societăţii nu se poate realiza decât cu stricta
respectare a acestuia, modificarea actelor statutare şi ralierea lor acestor exigenţe fiind
crucială; reiterăm, astfel, dorinţa Consiliului local de a modifica actul constitutiv al societăţii,
în conformitate cu Ordonanţa nr. 109/2011, inclusiv din perspectiva numirii unui nou consiliu
de administraţie, arătând, totodată, că, subscrisa, am depus, până în prezent, toate diligenţele
pe care le-am avut la dispoziţie în acest sens; cu privire la punctul trei din solicitare, susţinem
demersurile necesare degrevării bunurilor aflate în patrimoniul societăţii de orice drepturi
constituite în favoarea unor terţi”.
Dl. cons. Csoma – preşedintele de şedinţă – supune la vot răspunsul prezentat de
către doamna Alina Rus, şefa Serviciului Juridic-contencios – „un vot de principiu să dea
consiliul asupra acestui răspuns, promovat de către Direcţia juridică” –, şi se obţine
unanimitate.
Dl. cons. Ioan Pop – face unele remarci vizavi de apartenenţa politică a consilierilor
locali.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară
lucrările închise.
Preşedintele de şedinţă,

Secretarul municipiului,

Jr. Csoma Botond

Jr. Aurora Roşca
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