
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
C L U J – N A P O C A

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat  azi,  11 iulie 2013,  cu  ocazia  şedinţei  de  îndată a  Consiliului  local  al 

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar pentru ora 16:00.

La  apelul  nominal  se  constată  că  absentează  următorii  consilieri  locali: Anastase 

Claudia Gina,  Borza Ioana Sanda,  Chifor  Lazăr  Ovidiu,  Dreoni  Giacomo,  Florian Ovidiu 

Valeriu, Morar Dan Ioan, Mureşan Adrian, Mureşan Anca Angela, Oniga Gabriel Mihai, Popa 

Irimie Emil, Stoica Doru Mugurel, Tarcea Dan Ştefan şi Ţăgorean Iuliu Mirel.

Secretarul  municipiului –  anunţă  că  va supune la  vot  procesul-verbal  al  şedinţei 

anterioare la următoarea şedinţa ordinară.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Preşedintele de şedinţă – solicită unui salariat al Serviciului Relaţii cu Consiliul şi 

administraţie locală să invite la şedinţă grupul consilierilor locali U.S.L. care se află în Sala 

Mare de şedinţă.

Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unui contract, având 

ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de comodat a unui contract, având 

ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de asociere în participaţiune a unui 

contract, având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă/teren.

4. Proiect de hotărâre privind acordul asocierii titularului Contractului de închiriere nr. 

1725/27.07.1999,  Uniunea  Studenţească  Maghiară  din  Cluj,  cu  Asociaţia  Clubul 

Speologilor  Amatori  Cluj,  în  vederea  organizării  unor  proiecte  în  spaţiul  situat  în 

municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 şi 2.
      

Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotărâre privind    prelungirea termenului de locaţiune a unui contract,   

având ca obiec  t spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă  .  

1



         Dl. cons. Moisin – solicită să se consemneze în procesul-verbal, faptul că, consilierii 

locali U.S.L. nu participă la şedinţa de consiliu local în mod intenţionat, chiar dacă se află în 

Sala  Mare  şi  au  fost  invitaţi  de  către  un  angajat  al  Serviciului  Relaţii  cu  Consiliul  şi 

administraţie locală.

Se supune la vot proiectul şi se obţin 14 voturi pentru (proiectul a fost respins fiind 

necesare 18 voturi).   

2. Proiect  de hotărâre privind prelungirea termenului de comodat  a unui contract,   

având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.

Se supune la vot proiectul şi se obţin 14 voturi pentru (proiectul a fost respins fiind 

necesare 18 voturi).

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de asociere în participaţiune a   

unui contract, având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă/teren.

       Se supune la vot proiectul şi se obţin 14 voturi pentru (proiectul a fost respins fiind 

necesare 18 voturi).

6. Proiect de hotărâre privind acordul asocierii titularului Contractului de închiriere   

nr. 1725/27.07.1999, Uniunea Studenţească Maghiară din Cluj, cu Asociaţia Clubul  

Speologilor Amatori Cluj, în vederea organizării unor proiecte în spaţiul situat în  

municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 şi 2.

        Se supune la vot proiectul şi se obţin 14 voturi pentru (proiectul a fost respins fiind 

necesare 18 voturi).

            Dna. cons. Horváth Anna – viceprimar - „doresc să se consemneze şi în procesul-

verbal al acestei şedinţe solicitarea mea către consilierii U.S.L. în continuare, pe aceste patru 

proiecte în acest moment, separat, patru proiecte de hotărâre, privind motivele lor de boicot şi 

respectiv de ... motivele pentru care nu vor să voteze, pentru că eu nu ştiu în aceast moment, 

nu ştiu cum sunt colegii  ceilalţi  din comisia de spaţii cu altă destinaţie ... nu ştiu cum să 

mergem mai departe cu aceste proiecte ... dacă nici separat aceste proiecte, măcar să încercăm 

să ghicim care a fost motivul pentru care a picat”.

Dl. cons. Moisin – o roagă pe doamna Horváth să convoace săptămâna viitoare o 

şedinţă a comisiei pentru spaţii cu altă destinaţie, pentru a vedea în ce măsură se pot găsi 
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soluţii legale ca aceste spaţii să nu fie evacuate până la data la care se va reveni cu aceste 

proiecte de hotărâre.

Dna. cons. Horváth Anna – viceprimar – afirmă că va convoca o astfel de şedinţă 

chiar  dacă  la  precedentele  trei  şedinţe,  indiferent  de  oră,  reprezentanţii  U.S.L.  nu  s-au 

prezentat; de asemenea, spune că în prealabil o să solicite consilierilor U.S.L. un punct de 

vedere în scris. 

  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 Ţărmure
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