CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA

PROCES–VERBAL
Încheiat azi, 17 august 2012, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Ioana Sanda
Borza, Steluţa Cătăniciu, Giacomo Dreoni, Anca Angela Mureşan, Gabriel Mihai Oniga,
Doru Mugurel Stoica, Constantin Ioan Tomoş şi Ovidiu Laurean Turdean.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se
obţine unanimitate.
Se intonează Imnul de Stat al României.
Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale
Extraordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor la
FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 20.08.2012, ora 12:00 şi
respectiv ora 13:00.

Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării
Generale Extraordinare a Acţionarilor şi a Adunării Generale Ordinare a
Acţionarilor la FOTBAL CLUB UNIVERSITATEA CLUJ, din data de 20.08.2012,
ora 12:00 şi respectiv ora 13:00.
Preşedintele de şedinţă – prezintă proiectul de hotărâre.
Dl. cons. Adrian Popa – îl propune pe domnul consilier Constantea, cu mandatul de a
vota „pentru”.
Dl. cons. Jorj – „legat de atribuţiile membrilor consiliului de administraţie, aici, întradevăr, nu sunt explicitate de către cei de la clubul Universitatea, şi aş propune ca colegul
nostru, care va fi mandatat să meargă acolo, aceste atribuţii să fie precizate ca fiind în
conformitate cu prevederile legii; deci, cine va merge va trebui să fie foarte atent: ceea ce
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stabileşte consiliul de administraţie, ca şi competenţe, să nu exceadă cadrului legal, deci mai
mult decât prevede legea; ăsta ar fi un amendament, care, mă rog, ăsta-i mandatul cu care
merge, la punctul acesta”.
Se supune la vot propunerea domnului consilier Adrian Popa şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Jorj şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate şi se obţine unanimitate.
Dl. primar – anunţă că următoarea şedinţă de consiliu va avea loc loc joi, 30 august
2012, de la ora 15.
Dl. cons. Jorj – având în vedere că domnul primar a participat la inaugurarea
parkingului de pe str. Mehedinţi, din Mănăştur, ar dori ca, de acum înainte, la astfel de
inaugurări să fie invitaţi toţi consilierii locali.
Dl. primar – arată că aceste investiţii sunt ale municipalităţii, nu ale unei singure
persoane; a mulţumit, în scurta intervenţie publică pe care a avut-o, tuturor celor care au
contribuit la realizarea acelui parking, de la consiliul local, care a aprobat finanţarea, la foştii
primari, Sorin Apostu şi Radu Moisin; îl asigură pe domnul consilier Jorj că aspectele pe care
le-a semnalat vor fi corectate în viitor.
D-na cons. Horváth – viceprimar – le mulţumeşte colegilor din primărie, care au
contribuit din plin la organizarea ediţiei a III-a a Zilelor Culturale Maghiare, precum şi
consiliului local, pentru sprijinul financiar acordat; îi invită pe consilierii locali să participe la
evenimentele organizate cu prilejul Zilelor Culturale Maghiare; le distribuie consilierilor
locali caiete care conţin programul acestor evenimente; anunţă că, luni, la festivitatea de
închidere a acestor zile, va avea loc un foc de artificii, la care, de asemenea, îi invită pe toţi
consilierii locali.
D-na cons. Anastase – „eu mereu îmi imaginez că, la un moment dat, ajungem la un
punct de echilibru; în consecinţă, domnule primar, eu aş vrea să nu uitaţi, indiferent de stările
noastre, în această vreme, şi modul în care percepem şi noi ceea ce se întâmplă la nivel
naţional, nu uitaţi un lucru: clujenii n-au ales un om care să taie panglici, au ales un echilibru
– vot dominant pentru consiliul local, într-o parte, şi v-au ales pe dumneavoastră să tăiaţi
panglica, într-adevăr; mulţumesc”.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară
lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,

Secretarul municipiului,

Jr. Radu Moisin

Jr. Aurora Ţărmure
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