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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 
 
Incheiat azi, 9 martie 2010, cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca, sedinta convocata de catre primar. 
 
La apelul nominal se constata ca absenteaza doamna consilier local Anastase Claudia. 
 
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine 
unanimitate. 
Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei. 
Dl. cons. Pantea – solicita invoire de la ora 17:00. 
Dl. cons. Peter – solicita invoire de la ora 16:20 
Presedintele de sedinta – supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi: 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale 
Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a 
Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Campului nr. 135-137 si P.U.D., extindere 
cladire si construire zece locuinte unifamiliale insiruite D+P+E+M, str. Campului nr. 135-
137; beneficiar: Seles Mihael. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., amenajari aferente mansardarii blocului din str. 
Muresului nr. 54; beneficiar: Asociatia de proprietari. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere, reamenajare si mansardare locuinta 
unifamiliala, str. Morii nr. 18; beneficiar: Selagean Ioan. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala D+P+2E, str. Veseliei fn.; 
beneficiar: Nistor Flaviu. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Calea Baciului, zona Ruttrans - Constructorul; 
beneficiara: SC RUTTRANS SA. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un 
corp D+P+2E+ etaj retras, str. Septimiu Albini nr. 91-93; beneficiara: Casa Corpului Didactic 
Cluj. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala D+P+E, zona Faget – 
prelungire str. Eugen Ionesco; beneficiar: Vadan Gheorghe Dorel. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., unifamiliala D+P, zona Tudor Arghezi; 
beneficiari: Hossu Sergiu si Corina. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., policlinica medicala S+P+2E+ etaj retras, str, 
Plopilor nr. 85; beneficiara: SC RAMONA SI OANA SRL. 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., ansamblu de locuinte unifamiliale D+P+M, str. 
Al. Odobescu; beneficiar: Berari Catalin. 
Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 
de urbanism. 
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca. 
Proiect de hotarare privind trecerea terenurilor proprietate privata cu destinatia de drum, in 
proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca. 
Proiect de hotarare privind prelungirea si transcrierea Contractului de asociere nr. 312/2004, 
de pe SC BT ASIGURARI TRANSILVANIA SA pe SC GROUPAMA SA, pentru spatiul cu 
alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 38. 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 249/2002, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10. 
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Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 173/2000, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4. 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 315/2005, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8. 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 305/2004, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71. 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/2005, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15. 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 93/2000, pentru spatiul cu 
alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3. 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8. 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hajdeu nr. 2. 
Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere. 
Proiect de hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 1773/1999, pentru 
spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Puietilor nr. 4. 
Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de comodat. 
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 art. 42, 44 - 1, 44 – 2 si 44 – 4 din Hotararea 
nr. 158/2008 referitor la transcrierea dreptului de folosinta a locurilor de veci. 
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor care vizeaza concesiunile si serviciile funerare 
ce urmeaza a fi incasate in cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public. 
Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre municipiul Cluj-
Napoca si orasul Namur din Belgia. 
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS 
PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri 
nerambursabile din Programul Operational Regional Axa prioritara 5 – dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic 
si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie 
turistica, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice. 
Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului 
situat in municipiul Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron f.n. 
Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru alipirea terenului situat in 
municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29. 
Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de rascumparare de catre Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca a concesiunilor, avand ca obiect terenul situat in municipiul Cluj-
Napoca, str. Arges fn. 
Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala 
de apa in anul 2010. 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Modernizare sistem de incalzire Liceul cu program sportiv”. 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-ECONOMICI la obiectivul de 
investitii „Modernizare sistem de incalzire Colegiul Tehnic Napoca”. 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Canalizare menajera si alimentare cu apa de pe strada Oasului pentru cartier in zona 
Dealul Lomb”. 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Restaurarea si consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a Clujului 
Medieval – str. Potaissa”. 
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Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 2 la Hotarariea nr. 217/2007 (aprobarea 
Regulamentelor-cadru de functionare a pietelor agroalimentare, Flora, Hermes si Zorilor din 
municipiul Cluj-Napoca), Cap. IV art. 4. 
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 270/2009 (stabilirea unor 
masuri pentru circulatia animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca). 
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 330/1998 (cresterea 
animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca). 
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 191/2009 (buna 
gospodarire a municipiului Cluj-Napoca). 
Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii de catre municipiul Cluj-Napoca a procentului 
de 45% si de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 55% din valoarea abonamentelor 
eliberate in baza Hotararii nr. 715/2007. 
Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de 
cate 500 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de 
casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5.800 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
pentru participarea municipalitatii clujene la expozitia florala internationala Florissimo 2010 
din orasul infratit Dijon, Franta, 11-21 martie 2010. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al 
Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuarii activitatilor proiectului PHARE 
Centre de zi „Impreuna pentru copii”. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.430.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, din care 4.400.000 de lei in 
vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori a unuia 
dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in 
perioada ianuarie-decembrie a.c. si 30.000 de lei, de la bugetul local, pe anul 2010, pentru 
transportul copiilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 
decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, cu sprijinul Consiliului 
local al municipiului Cluj-Napoca. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
pentru organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi Revelionului 2011, cu sprijinul 
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, 
in perioada ianuarie-decembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 699.830 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al 
Directiei de Asistenta Sociala, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 34/1998. 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al 
Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea 
acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sarbatorilor de Paste/Rusalii 2010. 
Proiect de hotarare privind plata sumei de 10.678,73 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata catre 
Ambrus Valer Ioan Septimiu, Ambrus Emanuel Sorin, Ambrus valer Liviu, Ambrus Valentin 
Ioan, Schackert Marina Stanca si Stanca Octavian Mircea. 
Diverse. 
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Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate. 
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate: 
Proiect de hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2010 ale 
Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, Regiei Autonome a 
Domeniului Public Cluj-Napoca si Regiei Autonome de Termoficare. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Dl. cons. Lapusan – solicita sa se dea posibilitatea regiilor sa prezinte problemele pe care 
acestea le au. 
Presedintele de sedinta – sugereaza reprezentantilor regiilor sa faca o scurta prezentare. 
Dl. cons. Somogyi – pune cate o intrebare fiecarei regii: la R.A.D.P., intreaba de ce daca se 
primesc 1.000.000 lei de la Consiliul local, acestia nu se regasesc decat la investitii si nu sunt 
reflectati si la venituri; la R.A.T.U.C., intreaba unde se regasesc veniturile din reclame si la 
R.A.T., intreaba cat este castigul mediu lunar. 
Dl. Liviu Neag – director R.A.T.U.C. – arata ca veniturile din reclame se regasesc la „venituri 
din alte activitati” la pozitia 04; de asemenea, explica faptul ca s-au depus documentatii 
pentru accesarea fondurilor structurale pentru reabilitarea liniilor de tranvai, pentru 
introducerea ticketingului, pentru dezvoltarea transportului in zona metropolitana si achizitia 
de noi mijloace de transport. 
Dl. cons. Peter – intreaba pe ce s-au bazat atunci cand s-a prevazut o crestere cu 6.000.000 de 
calatori. 
Dl. cons. Chira – arata ca reprezentantul P.N.L. la R.A.T.U.C. nu a fost chemat la sedinta 
consiliului de administratie. 
Dl. Liviu Neag – director R.A.T.U.C. – nu stie sa fie numit un alt reprezentant in consiliul de 
administratie si arata ca vechiul reprezentant P.N.L. si-a dat demisia; arata ca bugetul 
R.A.T.U.C. a fost discutat in doua sedinte si ca pe viitor va avea grija sa fie invitati toti 
membrii; in legatura cu numarul de calatori s-au luat in considerare facilitatile acordate pentru 
studenti si someri. 
Dl. cons. Moisin – viceprimar – arata ca numirile in consiliile de administratie se fac prin 
hotarari de consiliu local, si ca nu cunoaste sa se fi facut o schimbare. 
Dl. Liviu Neag – director R.A.T.U.C. – arata ca domnul Teaha si-a dat demisia in urma cu 
cateva luni. 
Dl. cons. Chira – sustine ca exista o hotarare de schimbare a domnului Teaha cu domnul 
Dandos. 
Dl. primar – informeaza Consiliul local ca nu exista o astfel de hotarare. 
Dl. Moldovan – director economic R.A.T. – arata ca castigul mediu lunar pe salariat realizat 
in 2009 este de 3470 lei si in 2010 cifra propusa este de 3310 lei; subliniaza ca bugetul 
prezentat s-a bazat pe resurse proprii si alocatii de la bugetul local si bugetul de stat. 
Dl. cons. Vuscan – intreaba ce inseamna venit de baza la R.A.D.P., si doreste ca veniturile 
constituite din ridicari de masini si amenzi sa nu constituie un venit de baza al acestei regii. 
Reprezentantul R.A.D.P. – arata ca veniturile de baza, sunt veniturile pe care le obtin din 
refacere de strazi, intretinere spatii verzi, mixturi asfaltice si, pe langa aceste activitatii, mai 
au activitati pe domeniul public cum ar fi paza in cimitire, intretinere caini, semafoare, 
indicatoare, ridicari masini. 
Dl. cons. Vuscan – intreaba cat la suta se vireaza la primarie. 
Reprezentantul R.A.D.P. – sustine ca din ridicari masini si blocari masini, se vireaza 20% 
conform hotararii Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 
Dl. cons. Vuscan – arata ca nu doreste ca aceste servicii sa constituie activitatea de baza a 
R.A.D.P.; in legatura cu R.A.T., considera ca regia se bazeaza pe 65% subventii de la buget; 
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de asemenea, spune ca nu este corect sa primeasca subventii numai cei racordati la sisteme de 
incalzire centralizata, iar cei care locuiesc la case sa nu poata beneficia de acestea. 
Dl. primar – arata ca acordarea subventiilor tine de vointa Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca. 
Dl. cons. Vuscan – se arata nemultumit de procentul in care regiile participa din venituri 
proprii la capitolul investitii. 
Dl. primar – sustine ca au fost atrase mai multe sume de la bugetul de stat pentru aceste 
investitii. 
Dl. cons. Somogyi – arata ca productivitatea la R.A.T. a scazut. 
Dl. Moldovan – director economic R.A.T. – sustine ca in urma cu 6-7 ani erau 800 de 
angajati, iar in anul 2009 au mai ramas doar 160. 
Dl. primar – sugereaza conducerii R.A.T. sa consulte consiliul local si primaria privind 
angajarea de personal. 
Se supune la vot proiectul si se obtin 23 voturi pentru si trei abtineri. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. str. Campului nr. 135-137 si P.U.D., extindere 
cladire si construire zece locuinte unifamiliale insiruite D+P+E+M, str. Campului nr. 135-
137; beneficiar: Seles Mihael. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., amenajari aferente mansardarii blocului din str. 
Muresului nr. 54; beneficiar: Asociatia de proprietari. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Dl. cons. Somogyi – intreaba cate parcari se vor realiza si in detrimentul carui teren. 
Presedintele de sedinta – arata ca se va lua partial din terenul „spatiu verde” si partial din 
terenul viran, conform hotararii privind mansardarea. 
Se supune la vot proiectul si se obtin 22 voturi pentru si patru abtineri. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere, reamenajare si mansardare locuinta 
unifamiliala, str. Morii nr. 18; beneficiar: Selagean Ioan. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala D+P+2E, str. Veseliei fn.; 
beneficiar: Nistor Flaviu. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z. - Calea Baciului, zona Ruttrans - Constructorul; 
beneficiara: SC RUTTRANS SA. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Dl. cons. Chira – intreaba daca este prevazuta in zona o artera de circulatie pe patru benzi. 
Dl. primar – raspunde ca acolo este vorba de banda de decelerare a traficului si a benzii de 
accelerare, iar nu de patru benzi, spatiul fiind insuficient pentru cele patru benzi. 
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Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., extindere sediu Casa Corpului Didactic cu un 
corp D+P+2E+ etaj retras, str. Septimiu Albini nr. 91-93; beneficiara: Casa Corpului Didactic 
Cluj. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., locuinta unifamiliala D+P+E, zona Faget – 
prelungire str. Eugen Ionesco; beneficiar: Vadan Gheorghe Dorel. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., unifamiliala D+P, zona Tudor Arghezi; 
beneficiari: Hossu Sergiu si Corina. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., policlinica medicala S+P+2E+ etaj retras, str, 
Plopilor nr. 85; beneficiara: SC RAMONA SI OANA SRL. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Dl. cons. Lapusan – solicita sa se analizeze modalitatile de intrare si iesire din viitorul santier. 
Dl. primar – solicita Directiei Politia comunitara sa analizeze cererea domnului Lapusan. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea P.U.D., ansamblu de locuinte unifamiliale D+P+M, str. 
Al. Odobescu; beneficiar: Berari Catalin. 
 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea avizelor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului si 
de urbanism. 
 
Comisia III – aviz favorabil cu o modificare la primul aviz, sa se elimine sintagma „separat de 
calea de rulare”. 
Se supune la vot amendamentul Comisiei III si se obtine unanimitate. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind atribuirea de denumiri unor strazi noi din municipiul Cluj-Napoca. 
 
Comisia IV – solicita amanarea, deoarece nu a fost consultata „Comisia de urbanism”. 
Dl. primar – arata ca este o cerinta a locuitorilor din zona; solicita sa se rezolve problemele 
cetatenilor si afirma ca exista si avizul comisiei judetene de anul trecut. 
Comisia III – aviz favorabil. 
Se supune la vot propunerea de amanare si se obtin trei voturi pentru (nu a trecut). 
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Dl. cons. Molnos – presedintele Comisiei IV – intreaba ce rost are comisia. Daca nu se tine 
cont de ea. 
Dl. primar – solicita sa fie analizate propunerile si sa fie informata comisia, de tendinta zonei 
(legata de denumirile cu nume de scriitori, nume de flori) si comisia sa aleaga numele 
strazilor. 
Se supune la vot proiectul si se obtin 24 voturi pentru si 2 voturi impotriva. 
 
Proiect de hotarare privind trecerea terenurilor proprietate privata cu destinatia de drum, in 
proprietatea publica a municipiului Cluj-Napoca. 
 
Dl. primar – arata ca se vor prelua in domeniul public al municipiului strazile care sunt vizate 
in planurile urbanistice, aprobate de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; spune 
ca, astfel, aceste strazi vor putea fi asfaltate, salubrizate si introduse si in programul de 
deszapezire. 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia II – aviz favorabil. 
Comisia III – aviz favorabil. 
Dl. cons. Lapusan – intreaba care ar fi lungimea celor 270 de strazi si propune ca la initiatori 
sa fie trecuti toti consilieri locali. 
Dl. primar – sustine ca s-a incercat identificarea acestor strazi dupa planul de urbanism; arata 
ca suprafata lor reala nu se stie si ca se va incerca aducerea acestora la un stadiu normal; 
afirma ca in urma cu un an s-a decis, tocmai pentru a nu se mai crea astfel de situatii, ca orice 
fel de dezvoltare sa inceapa cu autorizatii de strazi si apoi cu autorizatiile de construire. 
Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtine unanimitate. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea si transcrierea Contractului de asociere nr. 312/2004, 
de pe SC BT ASIGURARI TRANSILVANIA SA pe SC GROUPAMA SA, pentru spatiul cu 
alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 38. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 249/2002, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Einstein nr. 10. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 173/2000, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai nr. 4. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 315/2005, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Baba Novac nr. 8. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
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Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 305/2004, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Paris nr. 71. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322/2005, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 93/2000, pentru spatiul cu 
alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 235/2001, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 8. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Dl. cons. Vuscan – considera ca se putea da macar un an prelungire. 
Dl. cons. Moisin – viceprimar – arata ca se incearca aducerea la un termen fix a prelungirii 
contractelor, iar aceste prelungiri sa se faca pe o perioada de sase luni, pentru o mai buna 
verificare. 
Dl. cons. Vuscan – insista pentru un termen mai mare de sase luni. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea Contractului de asociere nr. 222/2001, pentru spatiul 
cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Hajdeu nr. 2. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de inchiriere. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind transcrierea Contractului de inchiriere nr. 1773/1999, pentru 
spatiul cu alta destinatie, situat in municipiul Cluj-Napoca, str. Puietilor nr. 4. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind prelungirea unor contracte de comodat. 
 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 



9 

Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 1 art. 42, 44 - 1, 44 – 2 si 44 – 4 din Hotararea 
nr. 158/2008 referitor la transcrierea dreptului de folosinta a locurilor de veci. 
 
Dl. cons. Moisin – viceprimar – arata ca in urma discutiilor din Comisia II s-a propus ca 
amendament restrictionarea posibilitatii donatiilor pana la gradul II de rudenie. 
Dl. cons. Csoma – arata ca grupul U.D.M.R. accepta amendamentul. 
Dl. primar – prezinta un dosar de donatie si arata ca se fac donatii, apoi, dupa trei luni se 
revine cu o cerere pentru un nou loc de veci; sustine ca pretul unei astfel de donatii este situat 
intre 4200 si 8800 lei si afirma ca „notarul ar trebui sa verifice care anume este gradul de 
rudenie, I sau II, va rog sa o stipulati clar in Regulament si sa fie anexata actului de donatie”. 
Dl. cons. Csoma – propune sa fie trecut acest amendament si la art. 42, deoarece este trecut 
numai certificatul de mostenitor. 
Dl. primar – sustine ca la aceasta data nu exista la dosar decat propria declaratie de donatie. 
Dl. cons. Moisin – viceprimar – pentru prevenirea unor situatii in care donatorul ar putea 
ramane fara nicio posibilitate de a fi ingropat, in cazul in care donatarul nu ar mai dori sa 
asigure inhumarea, propune introducerea unei clauze care sa prevada faptul ca donatia se 
considera resolvita de drept si nu are efecte rezolutorii pentru situatia in care donatorul nu este 
ingropat in locul de veci donat, in ipoteza in care nu exista o alta optiune de ingropare; de 
asemenea, daca donatarul moare anterior donatorului, locul de veci sa se intoarca in 
patrimoniul donatorului. 
Dl. primar – propune gradul I, II, plus sotia sau sotul. 
Se supun la vot amendamentele Comisiei II si se obtine unanimitate. 
Dl. cons. Lapusan – doreste sa stie cate locuri sunt disponibile in acest moment in municipiul 
Cluj-Napoca si ce se prevede pentru viitor. 
Dl. primar – arata ca exista propuneri de cimitire private, iar pentru viitor, se are in vedere 
deschiderea unui nou cimitir in cartierul Lomb; afirma ca pentru urmatori doi ani sunt locuri 
de veci asigurate in Cimitirul Valea Chintaului. 
Dl. cons. Lapusan – intreaba daca nu mai sunt locuri in Cimitirul Manastur. 
Dl. primar – arata ca in Manastur exista locuri pentru un an, dar instanta a interzis ingroparea 
prin ordonanta care se judeca si rejudeca de un an si jumatate prin amanari de termen. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea taxelor care vizeaza concesiunile si serviciile funerare 
ce urmeaza a fi incasate in cadrul Serviciului administrare cimitire domeniul public. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia II – aviz favorabil. 
Dl. cons. Somogyi – propune taxa pentru slujba sa fie 10 lei pe zi; nu intelege cui i se plateste 
taxa de 10 lei/an pentru intretinerea si curatirea locului de veci; taxa de 16 lei pentru 
transcriere o considera ridicola si propune ca aceasta sa fie de 50 lei. 
Dl. primar – arata ca taxa de intretinere si curatire este o taxa noua si ca aceasta nu se aplica 
retroactiv. 
Dl. cons. Csoma – face referire la taxa pentru obtinerea avizului anual care a fost de 650 lei/an 
si acum s-a marit la suma de 1200 lei/an si considera ca pe timp de criza este o majorare de 
aproape 100%. 
Dl. primar – arata ca taxele existente in municipiul Cluj-Napoca sunt la nivelul unei comune 
mai mari si ca in urma acestor lucrari trebuie sa se faca curatenie. 
Dl. cons. Moisin – viceprimar – afirma ca este presedintele Comisiei pentru avizarea 
constructiilor in cimitire, si ca sunt in jur de 24 de firme; arata ca exista multe reclamatii 
rezultate in urma modului de lucru a acestor firme si ca, in acest context, taxa o considera ca 
fiind chiar mica (... se termina banda). 
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Dl. cons. Moisin – viceprimar – propune o taxa de transmitere loc de veci de 300 de lei pentru 
descurajarea speculei cu locurile de veci. 
Dl. primar – considera ca e suficienta propunerea domnului consilier Somogyi. 
Dl. cons. Vuscan – sustine ca cresterea taxelor este exagerata si nu este de acord cu acestea (... 
nu vorbeste la microfon). 
Dl. cons. Chira – supune atentiei analiza construirii unui crematoriu in municipiul Cluj-
Napoca. 
Dl. primar – precizeaza ca problema crematoriului a fost discutata si in mandatul fostului 
consiliu local, si arata ca o problema este reprezentata de faptul ca, cetatenii care doresc 
incinerarea par a-si dori, totusi, un loc de veci la fel de mare ca ceilalti care nu opteaza pentru 
aceasta. 
Dna. cons. Cataniciu – (... nu vorbeste la microfon) afirma ca dupa impozitarea veniturilor 
handicapatilor, s-ar putea introduce si „impozit pe deces”. 
Dl. primar – arata ca taxele de cimitir din municipiul Cluj-Napoca sunt foarte mici in 
comparatie cu alte municipii din tara precum Bucuresti, Sibiu si Suceava. 
(... nu se vorbeste la microfon). 
Se supune la vot amendamentul domnului Somogyi si se obtin 21 voturi pentru, patru abtineri 
si un vot impotriva. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtin 20 voturi pentru si sase abtineri. 
Se ia o pauza de sase minute 
Se reiau lucrarile Consiliului local al municipilului Cluj-Napoca. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea Protocolului de Colaborare intre municipiul Cluj-
Napoca si orasul Namur din Belgia. 
 
Comisia VI – aviz favorabil cu un amendament privind introducerea in preambul, dupa primul 
punct, a doua acorduri noi: acordul de cooperare incheiat intre Universitatea de Medicina si 
Farmacie „Iuliu Hatieganu”si Haute Ecole de Namur pe segmentul asistenti medicali si 
acordul bilateral al Universitatii Babes-Bolyai si Haute Ecole de Namur in domeniul gestiunii 
afacerilor. 
Se supune la vot amendamentul Comisiei VI si se obtine unanimitate. 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului si a bugetului pentru proiectul „LA PAS 
PRIN ORASUL COMOARA, CLUJ-NAPOCA”, in vederea atragerii de fonduri 
nerambursabile din Programul Operational Regional Axa prioritara 5 – dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului, Domeniul major de interventie 5.3 – Promovarea potentialului turistic 
si crearea infrastructurii necesare, in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie 
turistica, Operatiunea – Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea 
promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia VI – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtin 22 voturi pentru si doua abtineri. 
 
Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei topo-cadastrale de dezlipire a imobilului 
situat in municipiul Cluj-Napoca, str. George Gordon Byron f.n. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia II – aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice pentru alipirea terenului situat in 
municipiul Cluj-Napoca, str. Sobarilor nr. 29. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de rascumparare de catre Consiliul local al 
municipiului Cluj-Napoca a concesiunilor, avand ca obiect terenul situat in municipiul Cluj-
Napoca, str. Arges fn. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia II – aviz favorabil. 
Comisia I – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtin 22 voturi pentru si doua impotriva. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea listei obiectivelor de investitii finantate din taxa speciala 
de apa in anul 2010. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Modernizare sistem de incalzire Liceul cu program sportiv”. 
 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia V – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Modernizare sistem de incalzire Colegiul Tehnic Napoca”. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia I – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Canalizare menajera si alimentare cu apa de pe strada Oasului pentru cartier in zona 
Dealul Lomb”. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia I – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de 
investitii „Restaurarea si consolidarea fragmentului din zidul celei de a doua incinte a Clujului 
Medieval – str. Potaissa”. 
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(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia I – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei 2 la Hotarariea nr. 217/2007 (aprobarea 
Regulamentelor-cadru de functionare a pietelor agroalimentare, Flora, Hermes si Zorilor din 
municipiul Cluj-Napoca), Cap. IV art. 4. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 270/2009 (stabilirea unor 
masuri pentru circulatia animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca). 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 330/1998 (cresterea 
animalelor domestice pe raza municipiului Cluj-Napoca). 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia II – aviz favorabil cu urmatoarele amendamente: la art. 1 se va completa cu „ ... 
respectiv 5 capete, acolo unde nu exista limite impuse de legislatia in vigoare. Limitele nu se 
aplica pentru adaposturile autorizate conform legii ”; la art. 2 se va completa cu „ ... Exceptie 
fac cainii si pisicile, care pot fi crescuti in locuinte colective, dar nu mai mult de cate doua 
capete sau cu aprobarea asociatiilor de proprietari mai mult de doua capete, cu obligatia de a 
le asigura ...” si la art. 4 se va completa cu „respectiv 5 caini si 5 pisici si a pasarilor de curte, 
respectiv 10 pasari. Limitele nu se aplica pentru adaposturile autorizate conform legii”. 
Dl. cons. Lapusan – propune ca amendament permiterea cresterii animalelor domestice   si in 
Colonia Sopor. 
Se supun la vot amendamentele Comisiei II si se obtine unanimitate. 
Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtine unanimitate. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii nr. 191/2009 (buna 
gospodarire a municipiului Cluj-Napoca). 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia II – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea suportarii de catre municipiul Cluj-Napoca a procentului 
de 45% si de catre R.A.T.U.C. Cluj-Napoca a procentului de 55% din valoarea abonamentelor 
eliberate in baza Hotararii nr. 715/2007. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia V – aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
 
Proiect de hotarare privind acordarea „diplomei de aur” si a unui premiu in valoare neta de 
cate 500 lei, de la bugetul local, pe anul 2010, cuplurilor clujene care au implinit 50 de ani de 
casatorie neintrerupta, conform Hotararii nr. 32/2010. 
 
(... nu se vorbeste la microfon) 
Comisia I – aviz favorabil. 
Dl. cons. Lapusan – propune ca proiectul sa fie din initiativa tuturor consilierilor locali. 
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5.800 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
pentru participarea municipalitatii clujene la expozitia florala internationala Florissimo 2010 
din orasul infratit Dijon, Franta, 11-21 martie 2010. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia VI – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 465.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al 
Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca, pentru asigurarea continuarii activitatilor proiectului PHARE 
Centre de zi „Impreuna pentru copii”. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia VI – aviz favorabil. 
Comisia V – aviz favorabil. 
Comisia IV – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 4.430.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
Regiei Autonome de Transport Urban de Calatori Cluj-Napoca, din care 4.400.000 de lei in 
vederea acordarii subventiei pe mijloacele de transport in comun studentilor posesori a unuia 
dintre cele patru carduri: Stud-Card, ISIC Student, Euro<26 Student si OMNIPASS, in 
perioada ianuarie-decembrie a.c. si 30.000 de lei, de la bugetul local, pe anul 2010, pentru 
transportul copiilor din Colonia Sopor la scolile din Cluj-Napoca, in perioada 1 ianuarie–31 
decembrie a.c. (cu exceptia vacantelor), cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei, cu sprijinul Consiliului 
local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Dl. cons. Somogyi – intreaba de ce se mai plateste, pe langa onorariu, si cazare pentru artisti. 
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Dl. primar – arata ca acest obicei a fost preluat de la vechile consilii locale, de cel putin cinci 
ani. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
pentru organizarea manifestarilor dedicate sarbatoririi Revelionului 2011, cu sprijinul 
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Dl. primar – arata ca acum se rezerva banii necesari evenimentului, urmand ca in luna 
noiembrie, sa se revina in Consiliul local pentru a se decide ce fel de amploare sa aiba 
serbarea Revelionului 2011, ce suma se va considera oportun sa se cheltuiasca cu aceste 
manifestari avand in vedere situatia de criza economica. 
Dl. cons. Lapusan – considera ca suma avuta in vedere este prea mare. 
Dl. primar – explica din nou ca suma efectiv cheltuita se va hotari in luna noiembrie. 
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – propune sa nu se mai renunte la cocktail, deoarece, anumite 
elemente protocolare trebuie sustinute indiferent de situatia financiara. 
Comisia I – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 5.200.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, 
in vederea sustinerii activitatilor/actiunilor structurilor sportive din municipiul Cluj-Napoca, 
in perioada ianuarie-decembrie 2010, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia V – aviz favorabil, cu urmatoarele amendamente: la pozitia 1, sa nu se mai defalce 
celelalte sectii sportive si sa ramana suma de 1.577.000 lei; la pozitia 4, se reduce suma cu 
25.000 lei; la pozitia 7, se reduce suma cu 5.000 lei, iar suma de 30.000 lei rezultata din 
diminuari se va aloca Directiei pentru Sport a Judetului Cluj (pozitia 26) si la pozitia 12 se 
reduce suma cu 5.000 lei, iar suma rezultata va fi distribuita cluburilor sportive CS Profighters 
2500 lei si CS Hobbybike 2500 lei. 
Dl. cons. Laszlo – viceprimar – propune ca amendament la pozitia 26, sa se specifice „pentru 
competitii nationale si internationale, si sportul de masa”. 
Dl. cons. Lapusan – intreaba daca nu se poate aproba la o sedinta viitoare o suma de 
aproximativ 80.000 lei pentru cluburile care nu sunt cuprinse in acest proiect; sustine ca are 
cereri de la cluburi sportive in acest sens; propune alocare sumei de 3.000 lei pentru Clubul 
Sportiv Dynamic, suma care sa fie scazuta de la pozitia 9. 
Dl. primar – arata ca alocarile individuale ulterioare ar putea duce la judecati subiective, lucru 
care nu se doreste. 
Dl. cons. Irsay – propune introducerea unei pozitii noi „Deltapower” cu o alocare de 3.000 lei, 
suma care sa fie obtinuta prin diminuarea pozitiei 26. 
Dl. cons. Marcu – propune ca cluburile sportive care nu si-au indeplinit obiectivele, sa nu 
primeasca o suma mai mare decat cea alocata acestuia in anul anterior. 
Dl. cons. Somogyi – intreaba cate echipe dintre cele din anexa sunt in fruntea clasamentelor si 
se arata nemultumit de diminuarea sumelor pentru C.S. Universitatea – Mobitelco. 
Dl. cons. Moisin – explica faptul ca turneul la care participa U Mobitelco va fi finantat prin 
Directia de Sport a Judetului Cluj si ca de aceea s-a procedat la respectiva diminuare. 
Dl. Mircea Cristescu – presedinte executiv C.S. Universitatea – Mobitelco – prezinta 
activitatile clubului si sustine dramuirea spre eficienta a banului pentru sportul clujean. 
Se supune la vot amendamentul Comisiei V si se obtin 23 voturi pentru si o abtinere. 
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Se supune la vot amendamentul domnului Lapusan si se obtin 23 voturi pentru si un vot 
impotriva. 
Dl. cons. Irsay – doreste ca suma la care facea referire sa nu mai fie diminuata de la Directia 
de Sport a Judetului Cluj ci, de la C.S. Gens. 
Se supune la vot amendamentul domnului Irsay si se obtine unanimitate. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentele votate si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 699.830 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al 
Directiei de Asistenta Sociala, pentru acordarea de subventii, in conformitate cu prevederile 
Legii nr. 34/1998. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia IV – aviz favorabil. 
Comisia V – aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local, pe anul 2010, al 
Directiei de Asistenta Sociala organizata ca serviciu public in subordinea Consiliului local al 
municipiului Cluj-Napoca in vederea achizitionarii de produse alimentare si acordarea 
acestora unor categorii de persoane defavorizate, cu ocazia sarbatorilor de Paste/Rusalii 2010. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia V – aviz favorabil. 
Dl. cons. Lapusan – propune ca proiectul sa fie din initiativa tuturor consilierilor locali. 
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate. 
Se supune la vot proiectul cu amendamentul votat si se obtine unanimitate. 
 
Proiect de hotarare privind plata sumei de 10.678,73 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata catre 
Ambrus Valer Ioan Septimiu, Ambrus Emanuel Sorin, Ambrus Valer Liviu, Ambrus Valentin 
Ioan, Schackert Marina Stanca si Stanca Octavian Mircea. 
 
Comisia I – aviz favorabil. 
Comisia II – aviz favorabil. 
Dl. cons. Vuscan – pune problema proastei reprezentari a Consiliului local al municipiului 
Cluj-Napoca in instantele judecatoresti. 
Dl. cons. Moisin - afirma ca se lucreaza uneori si noaptea de catre juristi pentru buna 
reprezentare a municipiului in instantele judecatoresti si da ca exemplu procesul castigat de 
municipalitate pentru pastrarea autorizatiei de construire la stadionul municipal. 
Se supune la vot proiectul si se obtine unanimitate. 
 
Presedintele de sedinta – informeaza consiliul in legatura cu concluziile sedintei reunite a 
Comsiei I si II si da citire acestora „1. in cazul contractelor de concesiune incheiate in baza 
unei licitatii, precum si in cazul contractelor de concesiune incheiate prin incredintare directa, 
nu se va modifica pretul concesiunii odata cu transmiterea concesiunii; 2. in cazul in care 
contractele de concesiune au fost incheiate in considerarea calitatii concesionarului, iar acesta 
a beneficiat de reducerea de 95% a taxei de concesiune, pretul concesiunii se va recalcula 
corespunzator valorii de 100% a concesiunii de la data transcrierii”. 
Se supun la vot propunerile Comisiei I si II si se obtine unanimitate. 
 
54a. Plangerea prealabila a domnului Ioan Rus, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-
Napoca sub nr. 31.708/3, in data de 12 februarie 2010, prin care solicita revocarea Hotararii 
nr. 11/2010, insotita de Informarea nr. 31.708/451.1/15.02.2010 a Directiei Patrimoniul 
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municipiului si evidenta proprietatii, privind plangerea prealabila formulata impotriva 
Hotararii nr. 11/2010 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Comisia II – propune modificarea hotararii conform cererii petentului. 
Se supune la vot propunerea Comisiei II si se obtine unanimitate. 
 
54b. Plangerea prealabila a MINZAT HORATIU, HOPIRTEAN CRISTIAN, TANDRAU 
MARCEL, BARABULA ADRIAN, MUDURE IOAN, LOLA ELENA, KELP SORINA, 
CIMPEAN AUREL, ROSIAN NICOLAE si MORAR LUCIAN, inregistrata la Primaria 
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 20.024/3, in data de 28 ianuarie 2010, prin care solicita 
revocarea Hotararii nr. 543/2009, insotita de Informarea nr. 20.024/451.1/08.02.2010 a 
Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, privind plangerea prealabila 
formulata impotriva Hotararii nr. 543/2009 a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Comisia II – propune modificarea hotararii conform cererii petentului. 
Se supune la vot propunerea Comisiei II si se obtine unanimitate. 
 
 
54c. Plangerea prealabila a SC REFORMATEX Import Export SRL, inregistrata la Primaria 
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 42.787/3, in data de 26 februarie 2010, prin care solicita 
revocarea Hotararii nr. 9/2010, insotita de Informarea nr. 44.465/451.2/02.03.2010 a Directiei 
Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, privind relatiile contractuale dintre Consiliul 
local al municipiului Cluj-Napoca si SC REFORMATEX IMPEX SRL. 
 
Dl. primar – reaminteste domnilor consilieri speta in cauza. 
Se supune la vot mentinerea Hotararii nr. 9/2010 si se obtine unanimitate. 
 
54d. Plangerea prealabila a SC REFORMATEX Import Export SRL, inregistrata la Primaria 
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 42.798/3, in data de 26 februarie 2010, prin care solicita 
revocarea Hotararii nr. 8/2010, insotita de Informarea nr. 42.798/451/01.03.2010 a Directiei 
Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, privind cererea formulata impotriva 
Hotararii nr. 8/2010 a Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Se supune la vot mentinerea Hotararii nr. 8/2010 si se obtine unanimitate. 
 
54e. Plangerea prealabila a SC PHILADELPHIA IMPORT EXPORT SRL, inregistrata la 
Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 39.221/3, in data de 23 februarie 2010, prin care 
solicita revocarea Hotararii nr. 10/2010, insotita de Informarea nr. 39.221/451.1/02.03.2010 a 
Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, privind plangerea prealabila 
formulata impotriva Hotararii nr. 10/2010 a Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Se supune la vot mentinerea Hotararii nr. 10/2010 si se obtin 23 voturi pentru si un vot 
impotriva. 
 
54f. Plangerea prealabila a doamnei Mitu Angela, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-
Napoca sub nr. 43.238/45, in data de 1 martie 2010, prin care solicita sa i se comunice 
efectele revocarii Hotararii nr. 41/2009, insotita de Informarea nr. 43.238, 
43.235/452.40/03.03.2010 a Directiei Patrimoniul municipiului si evidenta proprietatii, 
privind apartamentul nr. 4 situat in str. L. Rebreanu nr. 40 , atribuit d-rei. Mitu Angela. 
 
Plangerea este luata la cunostinta si repartizata Servicului juridic-contencios pentru raspuns. 
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54g. Informarea nr. 10378/303/04.03.2010 a Serviciului juridic-contencios privind situatia 
cinematografelor preluate in domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Informarea a fost luata la cunostinta. 
 
Diverse. 
 
Mapa presedintelui de sedinta 
 
1. Plangerea prealabila a doamnului Stoia Iulian Alexander, inregistrata la Primaria 
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 47.427/3, in data de 4 martie 2010, prin care solicita 
revocarea Hotararii nr. 149/2009, insotita de Informarea nr. 47.427/48/08.03.2010 a Directiei 
Politia Comunitara, privind Hotararea nr. 149/2009 referitoare la oprirea, stationarea si 
parcarea neregulamentara pe domeniul public sau privat al municipiului Cluj-Napoca. 
 
Se supune la vot mentinerea Hotararii nr. 149/2009 si se obtin 23 de voturi pentru si o 
abtinere. 
 
2. Memoriul cetatenilor care locuiesc in cartierul Dambul Rotund (anexele cu semnaturi 
prezente la dosar), inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 46.050/3, in data 
de 3 martie 2010, prin care contesta construirea „Centrului Social de Urgenta” pe locatia de 
pe str. Dragos Voda nr. 36-38, insotit de Informarea nr. 47.717/8/04.03.2010 a Directiei de 
Asistenta Sociala, privind realizarea obiectivului „Centrul Social de Urgenta”, str. Dragos 
Voda nr. 36-38. 
 
Dl. primar – explica ca beneficiarii acestui centru social vor fi familiile care sunt confruntate 
cu retrocedari si care temporar vor locui acolo, persoanele evacuate sau supuse riscului de 
evacuare, persoanele carora le-au fost distruse locuintele ca urmare a unor calamitati naturale 
(se termina banda) ... tinerii care parasesc sistemul de protectie a copilului si care nu au 
posibilitatea platii unei chirii temporare, persoane aflate in tranzit si care sufera din cauza 
unor disfunctiuni ale traficului feroviar si/sau auto; de asemenea, arata ca regulamentul 
centrului social nu va permite accesul persoanelor cu probleme psihice grave, decompensate 
sau cu tulburari comportamentale. 
 
Se supune la vot mentinerea hotararilor mentionate in memoriu si se obtine unanimitate. 
 
3. Oferta de vanzare de la S.C. Somes S.A. Dej, inregistrata la Primaria municipiului Cluj-
Napoca sub nr. 36.640/305, in data de 19 februarie 2010, prin care se oferteaza o statie de 
captare – tratare a apei brute si o statie de epurare biologica a apelor uzate. 
 
Oferta a fost luata la cunostinta si repartizata Directie tehnice pentru raspuns. 
 
4. Informare privind modificarea taxei in cazul transmiterii dreptului de concesiune. 
S-a discutat la punctul 53. 
 
5. Adresa Facultatii de Istorie si Filosofie, Catedra de Istorie Antica si Arheologie, inregistrata 
la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 35.248/3, in data de 18 februarie 2010, prin care 
solicita alocarea unor sume. 
Adresa a fost luata la cunostinta si transmisa doamnei consilier Niculescu Nicoleta. 
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6. Adresa S.C. Spicul TSG IMPEX S.R.L. inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca 
sub nr. 42.571/2, in data de 26 februarie 2010, prin care se solicita sustinerea proiectului 
prezentat de catre Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca. 
Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata Directiei tehnice. 
 
Dl. primar – anunta ca urmatoarea sedinta de consiliu local va avea loc in data de 30 martie 
2010. 
Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile 
inchise. 
 

Presedintele de sedinta, 
Adrian Popa 

 
Secretarul municipiului, 

Jr. Aurora Tarmure 
 


