CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Încheiat azi, 22 iunie 2013, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Doru Mugurel
Stoica şi Dan Ştefan Tarcea.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se
obţine unanimitate.
Se intonează Imnul de Stat al României.
Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat al municipiului ClujNapoca cu Federaţia „Share” Cluj-Napoca.
2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe anul 2013
„Asociaţiei Cluj-Napoca – Capitală culturală europeană”, pentru organizarea unui concurs
de elaborare a unui standard vizual/design integrat de semnalizare a intrărilor în municipiu,
cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului ClujNapoca” doamnei Rada Flavia Mihalcea.
4. Informare cu privire la oportunităţile de finanţare din fonduri europene pentru activităţi
specifice tineretului.
5. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat al municipiului ClujNapoca cu Federaţia „Share” Cluj-Napoca.
Dl. primar – a convocat această şedinţă de consiliu, care are un caracter simbolic, pentru a
arăta că atât consiliulu local, cât şi primăria recunosc statutul pe care-l au tinerii în municipiu, fiind
solidari cu proiectul „Cluj – Capitală Europeană a Tineretului”; evenimentele care s-au desfăşurat
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şi se desfăşoară în această lună şi în lunile următoare reprezintă repetiţii cu public pentru ceea ce
înseamnă 2015; evenimentul de astăzi, „Clujul nu doarme” – „Cluj Never Sleeps”, este realizat din
iniţiativa tinerilor, susţinut de primărie şi consiliul local; întâlnirea de astăzi reconfirmă sprijinul pe
care primăria şi consiliul local îl acordă tinerilor; arată că meritul obţinerii statutului de Capitală
Europeană a Tineretului aparţine tinerilor, primăria fiind instrumentul prin intermediul căruia a
fost câştigat acest titlu; în acest sens, mulţumeşte colegilor săi din primărie şi fostului primar, Radu
Moisin, însă fără contribuţia Grupului „Pont” şi a celorlalte organizaţii studenţeşti, nu ar fi fost
posibil ca acest titlu să ajungă la Cluj; arată că proiectul va fi gestionat în continuare tot de tineri,
sprijiniţi, din punct de vedere financiar, logistic, al infrastructurii, de către primărie şi consiliul
local, motiv pentru care a fost constituită, juridic, Federaţia „Share”, compusă din toate
organizaţiile care au contribuit la obţinerea titlului, fiind invitate să se alăture şi alte organizaţii şi
structuri nonguvernamentale; de aceea, primul punct de pe ordinea de zi este reprezentat de
supunerea la vot a protocolului de parteneriat dintre cele două entităţi, care au făcut posibilă
obţinerea statutului de Capitală Europeană a Tineretului; repetă că meritul obţinerii acestui statut
aparţine tinerilor; solicită să li se acorde cuvântul reprezentanţilor Federaţiei „Share”, pentru a
prezenta, pe scurt, conţinutul acestui parteneriat; propune ca, în cadrul strategiei de dezvoltare a
municipiului, în perioada 2014-2020, să fie consacrată tineretului o linie majoră de acţiune şi
dezvoltare; fără cei 100.000 de studenţi şi fără un mediu preuniversitar puternic, Clujul nu ar fi
ceea ce este astăzi.
Dl. Vlad Pop – preşedintele Federaţiei „Share” – arată că unul dintre dintre cele mai
importante puncte în strategia de dezvoltare a Capitalei Europene a Tineretului este reprezentat de
parteneriatul dintre mediul public şi mediul asociativ; solicită, în limita posibilităţilor, implicarea
consilierilor locali în derularea proiectului, prin propuneri sau informaţii; le mulţumeşte
consilierilor locali pentru sprijinul acordat.
Dl. primar – „da, eu am primit mulţumiri nişte perne; au fost primele mulţumiri pe care leam luat, într-o bătaie cu perne ca-n liceu, şi mi-a amintit de anii tinereţii, şi vă felicit pentru
iniţiativă, chiar dacă am fost unul din încasatorii de bază ai evenimentului”; le mulţumeşte
organizatorilor pentru originalitatea, deschiderea şi fair-play-ul respectivului eveniment.
Dl. Vlad Pop – preşedintele Federaţiei „Share” – „având în vedere succesul de anul
acesta, anul viitor vom face un remake, deci vom avansa mai departe”; îi solicită domnului Farkas
Andras să prezinte informaţii suplimentare referitoare la proiect.
Dl. Farkas Andras – director executiv al Federaţiei „Share” – prezintă proiectul,
subliniind importanţa colaborării cu autorităţile publice locale, comunitatea şi atragerea mai multor
parteneri (conform materialului anexă la dosarul de şedinţă).
Preşedintele de şedinţă – îi felicită pe reprezentanţii Federaţiei „Share”.
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Dl. primar – susţine că tinereţea este o stare de spirit, proiectul Capitalei Europene a
Tineretului adresându-se tuturor, indiferent de vârstă.
D-na cons. Borza – îi felicită pe tineri pentru performanţa de a conferi oraşului statutul de
Capitală Europeană a Tineretului în 2015; de asemenea, îl felicită şi pe domnul Emil Boc, primar,
pentru această iniţiativă, însă atrage atenţia că, dincolo de simboluri şi de imagine, tinerii au nevoie
de locuinţe, de locuri de muncă şi de facilităţi la transportul în comun, asemănătoare celor acordate
de către oraşele mari din Europa sau chiar din România; arată că, acum mai bine de trei săptămâni,
împreună cu colegii din U.S.L., a depus o notă de fundamentare, prin care solicita ca, la nivelul
primăriei şi al consiliului local, să fie constituită o comisie care să negocieze răscumpărarea
terenurilor din cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar – şcoli şi licee, „şi acest proiect nu a
fost introdus pe ordinea de zi astăzi”; prezintă speţa Şcolii „Bariţiu”, în cazul căreia au trecut,
acum mai bine de două săptămâni, cei cinci ani necesari păstrării funcţiunii de teren de sport, „şi nam reuşit să rezolvăm problema unor tineri; rog frumos pe această cale ca, în următoarea şedinţă
de consiliu local, să fie introdus pe ordinea de zi; mulţumesc”.
D-na cons. Anastase – preşedintele de şedinţă – propune două amendamente, astfel: după
punctul 2.5 al Protocolului, ar dori introducerea punctului 2.6, în cadrul Capitolului Obiectul
Protocolului, care să aibă următorul conţinut: fiecare finanţare şi fiecare document justificativ al
operaţiunilor de achiziţie şi plată, efectuate în baza prezentului Protocol, vor fi prezentate pe siteul Primăriei municipiului Cluj-Napoca; de asemenea, la Capitolul III – Angajamentele părţilor, ar
dori introducerea punctului 3.1.7, care să aibă următorul conţinut – referitor la obligaţiile
municipiului Cluj-Napoca: să prezinte pe site-ul primăriei documentele justificative în maxim zece
zile de la efectuarea operaţiunilor, precum şi foaia de parcurs în derularea proiectului; foaia de
parcurs este un document care prezintă istoria proiectului.
Preşedintele de şedinţă supune la vot primul amendament şi anunţă că s-au obţinut 11
voturi pentru, şase voturi împotrivă şi nouă abţineri (nu a trecut).
Se supune la vot al doilea amendament şi se obţin 11 voturi pentru, şase voturi împotrivă şi
opt abţineri (nu a trecut).
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe anul
2013 „Asociaţiei Cluj-Napoca – Capitală culturală europeană”, pentru organizarea unui
concurs de elaborare a unui standard vizual/design integrat de semnalizare a intrărilor
în municipiu, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

3

D-na cons. Borza – propune ca „juriul şi membrii de administrare ai proiectului să lucreze
voluntar şi suma finală să fie de 20.000 de lei, sumă care să fie înmânată proiectului câştigător”.
Dl. primar – arată că este necesar ca întrega comunitate să participe, prin oameni
reprezentativi, la demersul public de pregătire a anului 2015, inclustiv din perspectiva logisticii, a
semnalizării intrărilor în municipiu; în acest sens, este propus un juriu care să cuprindă experţi ai
Ordinului Arhitecţilor, ai universităţilor clujene, ai Direcţiei Judeţene pentru cultură şi patrimoniu
naţional, adică nişte oameni echidistanţi, care înţeleg profilul european al oraşului; salută faptul că
şi Consiliul Judeţean a alocat consiliului local o sumă de bani pentru acest demers, care trebuie să
fie al întregii comunităţi.
Dl. cons. Oniga – solicită ca, în următoarele şedinţe de consiliu, să fie alocaţi bani şi să fie
gândit un proiect pentru amenajarea adevărată a intrărilor în oraş – nu doar pentru siglele care să
reprezinte municipiul –, referindu-se la trama stradală, la aranjamente, la trotuare, la tot ce
înseamnă intrarea într-un oraş care doreşte să fie capitală culturală şi capitală de regiune.
Preşedintele de şedinţă – constată, potrivit referatului proiectului de hotărâre, că în
componenţa juriului sunt propuşi şi reprezentanţi ai Primăriei municipiului Cluj-Napoca; îi solicită
domnului Ovidiu Cîmpean – director al Direcţiei Comunicare, relaţii publice şi turism, să detalieze
acest aspect.
Dl. primar – propune ca reprezentanţii primăriei să nu facă parte din juriu.
Preşedintele de şedinţă – „sincer, trebuie să recunosc că aveţi o capacitate de adaptare
extraordinară; domnule Cîmpean, v-o spun eu altfel: aţi greşit când aţi trecut în acest juriu
reprezentanţii primăriei; v-o spune domnul primar, v-o spun şi eu şi, probabil, v-o spune şi doamna
viceprimar; vă rog”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – arată că aceasta a fost propunerea asociaţiei, preluată
în cadrul referatului proiectului de hotărâre; conducerea asociaţiei a considerat că ar fi bine ca din
acest juriu să facă parte şi un reprezentant al primăriei, consiliul local putând decide altfel.
Preşedintele de şedinţă – o întreabă pe doamna consilier Borza dacă îşi menţine
amendamentul.
D-na cons. Borza – în condiţiile în care cei care administrează acest proiect, echipa
proiectului, nu sunt angajaţi ai primăriei, îşi retrage amendamentul.
Dl. cons. Moisin – solicită să i se acorde cuvântul domnului Florin Moroşanu –
preşedintele Asociaţiei Cluj, Capitală Culturală Europeană 2021, pentru a oferi detalii suplimentare
legate de acest subiect.
Dl. Florin Moroşanu – preşedintele Asociaţiei Cluj, Capitală Culturală Europeană
2021 – consideră că este foarte important ca intrările şi ieşirile din oraş „să fie aduse în secolul
XXI”; arată că asociaţia este formată din toate cele 12 universităţi, din toate instituţiile de cultură,
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atât cultura instituţională, cât şi sectorul O.N.G., din administraţia locală şi judeţeană, precum şi
din alte structuri ale administraţiei, cum ar fi A.D.R.; din asociaţie mai fac parte şi diferite
personalităţi publice; săptămâna viitoare, marţi, pentru că luni este zi liberă, va încerca să
convoace un Consiliu Director, în cadrul căruia va fi discutată componenţa acestui juriu şi paşii
care trebuie făcuţi în continuare; „nu este decizia mea, este decizia noastră, ca şi asociaţie”; speră
ca, în următoarea perioadă, „chiar peste vară”, asociaţia să vină cu nişte propuneri concrete vizavi
de componenţa juriului; până la sfârşitul acestui an doreşte ca propunerile să fie supuse atenţiei
consiliului local.
Preşedintele de şedinţă – îl întreabă pe domnul Florin Moroşanu de ce acest proiect nu a
fost terminat până la termenul la care trebuiau depuse proiectele, pentru finanţare; „de ce trebuie să
intraţi pe excepţie, dacă ştiaţi de la începutul anului că aveţi de pregătit un asemenea parcurs?”.
Dl. Florin Moroşanu – preşedintele Asociaţiei Cluj, Capitală Culturală Europeană
2021 – „nu l-am propus ca şi proiect, l-am propus ca şi iniţiativă; dacă consiliul local doreşte...,
deci nu este un proiect pe care noi, la începutul anului, ni l-am asumat; noi am trimis către primărie
mai multe propuneri, iar primăria a considerat că este oportun acum să-l aducă în discuţie şi
probabil că de aceea l-a adus acum în dezbatere, în consiliul local”.
Preşedintele de şedinţă – „vă mulţumesc, cred că toată lumea a înţeles ce era de înţeles din
această întrebare şi din acest răspuns; evitaţi excepţiile, pentru a evita interpretările”; susţine că
această cerere de finanţare, conform referatului, reprezintă o excepţie; în regulamentul de acordare
a finanţării nerambursabile de la bugetul local, la Capitolul 2, art. 2, se precizează că, „în cadrul
procedurii de selecţie, excepţie pot face proiectele de amploare, apărute în cursul anului; dacă laţi gândit dinainte, eu cred că vă puteaţi încadra în termen, şi nu era nicio interpretare, de niciun
fel, niciodată; mulţumesc tare mult”.
Dl. cons. Adrian Popa – „doamna preşedinte, am şi eu o întrebare: dacă, ca şi propunere
la juriu, ar fi fost Consiliul Judeţean, mai era vreo problemă cu suma sau s-ar fi..., U.S.L.-ul ar fi
cerut suplimentare?”.
Preşedintele de şedinţă – „ar fi fost o problemă cu suma”.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al municipiului
Cluj-Napoca” doamnei Rada Flavia Mihalcea.
Dl. primar – prezintă şi susţine proiectul.
Se procedează la vot secret.
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Dl. cons. Adrian Popa – dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, anunţând
următoarele rezultate: din totalul de 25 de voturi valabil exprimate, s-au înregistrat 25 de
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă – „vă mulţumesc, avem unanimitate; e minunat să se
întâmple astăzi aşa, pentru că atât de rar se vorbeşte frumos despre oameni şi atât de puţini
oameni au beneficiul recunoaşterii comunităţii lor, încât pot să spun că sunt mândră, astăzi, să
fiu unul dintre oamenii care au dat şansă recunoaşterii unui om, chiar dacă promovarea sa a
venit sau recunoaşterea a venit prima dată dintr-o altă ţară”.
4. Informare cu privire la oportunităţile de finanţare din fonduri europene pentru activităţi
specifice tineretului.
Dl. Farkas Andras – director executiv al Federaţiei „Share” – prezintă informarea
(anexă la dosarul de şedinţă).
Dl. primar – speră că proiectele vor fi aprobate; în opinia sa, calitatea proiectelor va
determina aprobarea lor.
5. Diverse.
Dl. cons. Adrian Popa – solicită repararea stâlpilor pe str. Piezişă, pentru ca aceasta
să redevină zonă pietonală.
Dl. cons. Florian – propune repararea faţadei Liceului „Nicolae Bălcescu”; în acest
sens, directoarea liceului a adresat primăriei mai multe memorii.
Dl. primar – arată că problema ridicată de către domnul consilier Florian va fi
analizată, însă nu a văzut solicitarea liceului.
D-na cons. Horváth – viceprimar – are cunoştinţă doar de solicitarea Liceului
„Nicolae Bălcescu” referitoare la reamanajarea curţii, „dar s-ar putea să fie, la Comisia de
cultură...”.
Dl. cons. Florian – nu vorbeşte la microfon.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „ne uităm”.
Dl. cons. Florian – „au spus că au chiar şi aviz de la monumente, au şi proiect gata
făcut...”.
Dl. primar – e o propunere binevenită, care va fi analizată.
Dl. cons. Irimie Emil Popa – solicită repararea părţii carosabile din curtea interioară a
primăriei, lângă B.C.U., precum şi repararea gropii de la intersecţia str. Barbu Ştefănescu
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Delavrancea/ str. Constantin Brâncuşi; de asemenea, carosabilul, la ieşirea de la Dedeman
înspre Autogară, se află într-o stare foarte proastă.
Dl. cons. Oniga – îi felicită pe toţi tinerii implicaţi în proiectul „2015, Capitală
Europeană a Tineretului”, fiind la rândul său implicat într-o structură de tineret, urându-le
succes şi pentru proiectul „Capitală Culturală Europeană”; subliniază rolul pe care-l au tinerii
în dezvoltarea oraşului, farmecul municipiului Cluj-Napoca fiind dat de cei 150.000-200.000
de studenţi; consideră că toate administraţiile locale de până acum au făcut mult prea puţin
pentru a le oferi tinerilor, studenţilor, confortul şi posibilitatea de a se dezvolta în acest
municipiu, alte centre universitare acordând o mult mai mare atenţie mediului studenţesc şi
atragerii studenţilor; nu ar vrea ca, peste cinci sau zece ani, în Cluj-Napoca să fie un număr
mult mai mic de studenţi, ceea ce ar reprezenta o pierdere economică şi o diminuare a
frumuseţii oraşului; „vreau să închei într-o notă optimistă şi, în acelaşi spirit, să îmi doresc ca,
anul viitor sau cel mult peste doi ani să pot să mă bat cu domnul primar – cu perne, evident –
la inaugurarea unui nou campus universitar, în care să stea doar doi în cameră, nu cinci, cum
avem astăzi; m-aş duce chiar şi să cosesc iarba din faţa noului cămin cu dânsul”.
D-na cons. Anca Angela Mureşan – „domnule primar, în urmă cu o săptămână, am
cerut mai multe acte publice Serviciului Relaţia cu consiliul, şi vă rog frumos să vă daţi
acordul ca aceste acte să le primesc; mulţumesc”.
Dl. primar – „sunt convins că le veţi primi, conform legii; nu trebuie să vă dea
acordul primarul, că legea vi le permite, dar probabil că sunt termenele legale de lucru, pentru
pregătirea lor; habar nu am de ce solicitare aveţi; să ştiţi că nu primarul aprobă aplicarea legii;
legea se respectă şi se aplică, deci nu trece pe la mine ca să primiţi o informaţie, ci, pur şi
simplu, se aplică direct legea”.
D-na cons. Anca Angela Mureşan – „o să aştept aceste acte şi, dacă nu, o să revin cu
o cerere”.
Dl. primar – „sigur, dar repet, ca să înţelegeţi: solicitările care se fac în temeiul legii
trec, în mod obligatoriu, pe la serviciile de specialitate şi se comunică, nu trebuie să le aprobe
primarul şi nici nu le cer, pentru a le putea transmite celor care au solicitat; este vorba de
aplicarea legii cu privire la informaţiile de interes public, iar aici primarul nu are niciun fel de
competenţă şi nici nu le solicită, pentru a le vedea sau pentru a le cenzura, într-un fel sau altul;
pur şi simplu, se dau de către serviciile de specialitate, în termene legale; sper că e în termenul
legal; dacă cumva s-a depăşit termenul să mă informaţi, pentru a-i trage la răspundere pe cei
care l-au depăşit, dar sper că sunt în termen încă”.
D-na cons. Anca Angela Mureşan – „bine, mulţumesc”.
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Dl. cons. Adrian Mureşan – arată că majoritatea stâlpilor din zona Parcului au
ruginit, după inaugurarea liniei de tramvai.
Dl. cons. Ţăgorean – solicită analizarea situaţiei faţadelor clădirilor de pe str. Horea;
susţine că, pe str. Mehedinţi, în faţa Bl. C9, a rămas o parcare neasfaltată.
Dl. Vlad Pop – preşedintele Federaţiei „Share” – oricând, consilierii locali pot
solicita federaţiei un raport referitor la exerciţiul financiar sau la demersurile întreprinse
pentru tineri; mulţumeşte consilierilor locali pentru sprijinul acordat.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă
declară lucrările închise.
Preşedintele de şedinţă,

Secretarul municipiului,

Ec. Claudia Anastase

Jr. Aurora Ţărmure
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