CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA

PROCES–VERBAL

Încheiat azi, 28 februarie 2011, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali Anastase Claudia,
Cătăniciu Steluţa, Chira Manuel, El. Hayes Arthur Roland, Lăpuşan Remus, Peter Teofil,
Popa Adrian şi Şurubaru Gheorghe.
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 modificarea şi completarea Hotărârii nr. 82/2011
(aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate al proiectului „Sistem
de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, a cofinanţării la proiectul „Sistem de
Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, şi a cuantumului cotizaţiei pentru anul
2011 pentru ADI ECO-METROPOLITAN Cluj).
Dl. primar – mulţumeşte domnilor consilieri pentru amabilitatea şi promptitudinea
cu care au răspuns invitaţiei de a participa la şedinţa de îndată a consiliului local; prezintă
proiectul de hotărâre şi afirmă că, Consiliul Judeţean Cluj a cerut unele modificări la hotărârea
adoptată în şedinţa din 22 februarie 2011; urează din partea executivului primăriei tuturor
doamnelor şi domnişoarelor „o primăvară frumoasă şi să aibă tot ce-şi doresc”.

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 82/2011
(aprobarea indicatorilor tehnico-economici din Studiul de Fezabilitate al proiectului
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, a cofinanţării la proiectul
„Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în Judeţul Cluj”, şi a cuantumului
cotizaţiei pentru anul 2011 pentru ADI ECO-METROPOLITAN Cluj).
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Comisia I – aviz favorabil.
Dl. cons. Vuşcan – apreciază oportunitatea acestui proiect şi cere lămuriri legate de
suma de 7.55 lei/persoană/lună/populaţie pentru zonă urbană din anexa la hotărâre.
Dl. primar – explică faptul că aceste sume din anexă nu se vor aplica pentru moment,
aplicându-se în continuare tariful licitat de 5 lei/persoană până la termenul scadent; de
asemenea, arată că aceste sume trebuiesc aprobate fiind parte a studiului de fezabilitate a ADI
ECO-METROPOLITAN Cluj pentru a se îndeplinii procedura legată de accesarea fondurilor
europene.
Dl. cons. Vuşcan – întreabă ce se întâmplă după cei opt ani, când licitaţia în vigoare
va fi ajuns la final şi vor expira contractele în vigoare.
Dl. primar – arată că tarifele de atunci vor fi rezultatul pieţii şi licitaţiei ce se va face
la momentul respectiv; de asemenea, explică că costurile vor fi influenţate şi de gradul de
reciclare care va putea fi atins în timp, astfel, cu cât gradul de reciclare va fi mai mare, cu atât
costurile vor fi mai mici.
Dl. cons. Vuşcan – arată şi dânsul că, costurile ar trebui întradevăr să scadă în timp
prin activitatea de reciclare.
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – explică că prin acest proiect se rezolvă şi problema
mandatării dânsului pentru a putea vota în şedinţele următoare ale Asociaţiei Intercomunitară
ECO-METROPOLITAN Cluj; afirmă că cel mai mic tarif din asociaţie a fost obţinut de către
Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca şi că după expirarea contractelor tuturor
membrilor asociaţiei, se doreşte să se facă o singură licitaţie prin intermediul asociaţiei, şi
astfel să se obţină o unificare a tuturor acestor servicii la nivel judeţean.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

Mapa preşedintelui de şedinţă
1. Adresa nr. 1452/25.02.2011 a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj,
înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 54.987/22, în data de 25 februarie
2011, prin care se cere Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca să analizeze şi să avizeze
favorabil preluarea unor unităţi de sănătate.
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Dl. cons. Laszlo – viceprimar – prezintă adresa şi situaţia reorganizării unor unităţi
sanitare din municipiul Cluj-Napoca; propune preluarea şi predarea în aceeaşi zi a Clinicii de
Obstetrică-Ginecologie II către Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.
Dl. cons. Somogyi – întreabă de ce nu s-ar face această preluare în cadrul Spitalului
Municipal Clujana.
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – arată că nu ar fi oportună preluarea de către
municipiu a Clinicii de Obstetrică-Ginecologie II.
Dl. cons. Vuşcan – arată că informaţia prezentată este prea sumară şi afirmă că o să se
abţină; de asemenea solicită amânarea acestei discuţii.
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – dă explicaţii suplimentare legate de procesul de
reorganizare a spitalelor din municipiul Cluj-Napoca.

Se supune la vot propunerea domnului Laszlo şi se obţin 18 voturi pentru şi o abţinere.

Adresa a fost luată la cunoştinţă.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară
lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,

Secretarul municipiului,

Ing. Horea Florea

Jr. Aurora Ţărmure
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