CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Încheiat azi, 21 februarie 2013, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează consilieri locali Giacomo Dreoni şi
Ovidiu Valeriu Florian.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se
obţine unanimitate.
Se intonează Imnul de Stat al României.
Dl. primar – propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul nr. 58 a, precum şi ca
punctul nr. 54 să devină punctul nr. 1', iar punctul nr. 24 să devină 1'', deoarece sunt prezenţi
în sală cetăţeni care ar dori să ia cuvântul la aceste puncte.
Dl. cons. Stoica – îi solicită domnului primar să argumenteze necesitatea suplimentării
ordinii de zi cu punctul nr. 58 a.
Dl. primar – arată că este vorba despre un investitor, Lidl, care are ca termen de
finalizare a investiţiei data de 30 iunie şi care, dacă nu îi este emisă autorizaţia de construire,
va realiza investiţia în altă parte a ţării; precizează că dosarul investitorului conţine toate
avizele necesare, precum şi că procedura a fost parcursă.
Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor, rezultată în urma departajării,
conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii,
în vederea repartizării locuinţelor disponibile construite prin Agenţia Naţională pentru
Locuinţe.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având
ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
3. Proiect de hotărâre privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice constituite în
temeiul Ordonanţei nr. 26/2000, actualizată în vederea înscrierii pe lista de priorităţi
pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu.
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul. Eroilor nr. 2,
ap. 3, în favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzău.
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5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de comodat al Contractului nr.
2595/2005, încheiat cu Inspectoratul de Poliţia Judeţean Cluj, având ca obiect spaţiului
cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Observator nr. 1, Bl. OS1.
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu destinaţia de curte, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Călimăneşti nr. 2.
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, situat în municipiul ClujNapoca, str. Dimitrie Cantemir nr. 13.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 162/2012 (acceptarea ofertei de
donaţie a unui teren aflat în proprietatea S.C. PVN România S.R.L).
9. Proiect de hotărâre privind însuşuirea documentaţiei tehnice de dezlipire a imobilului
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iasomiei nr. 7.
10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
şi darea în folosinţă gratuită, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, a unor imobile
situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rât.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a Corpului III de
construcţie, situat în str. Pasteur nr. 23 (fosta str. Pasteur nr. 55-61), în care îşi
desfăşoară activitatea Creşa nr. 6, aflată în subordinea Centrului Bugetar de
Administrare Creşe, din domeniul public al Judeţului Cluj, în domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului ClujNapoca.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 312/2009 ( transmiterea dreptului
de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Dâmboviţei nr.
47, înscris în CF nr. 157033, cu nr. Cadastral 7033, aferent apartamentelor nr. 1 şi nr.
2).
13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului,
aferent cotelor-părţi deţinute din spaţiile comerciale nr. 33, 34 şi 35, situate în
municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 76, Bl. III-1.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 133/2005
(însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca),
astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 532/2009.
15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
şi darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea
parcărilor, a unui număr de 32 locuri de parcare.
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16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire, alipire
şi înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea
Baciului nr. 18.
17. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 77/2011 (asocierea Municipiului
Cluj-Napoca cu Asociaţia „Victoria Film” în vederea asigurării activităţii de difuzare
de film cinematografic în cinematograful Victoria).
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 13 din Anexa la Hotărârea
nr. 26/2010 ( aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plată
orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a Circulaţiei din municipiul
Cluj-Napoca), modificată şi completată prin Hotărârea nr. 328/2010 şi Hotărârea nr.
228/2011.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire imobil mixt, D+P+2E, str.
Câmpului nr. 245; beneficiar: Rusănescu Cristian Ionel.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială, str. Romul Ladea
nr. 124; beneficiar: Sălejan Cornel.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., extindere şi etajare locuinţă, str. Fabricii
nr. 114; beneficiar: Bereş Vasile.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire locuinţă unifamilială D+P+E,
str. Freziei nr. 16-18; beneficiar: Zakarias Matyas.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. şi a P.U.D. str. Cernăuţi – zona Mănăştur
sud, pentru construire; beneficiară: S.C. Imotrust S.R.L.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., ansamblu de clădiri pentru birouri
(comerţ şi servicii), cu regim de înălţime D+P+4E la D+P+10E+R şi amenajări
exterioare, str. Al. Vaida Voievod nr. 53-55; beneficiar: S.C. Iulius Mall Cluj S.R.L.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire locuinţă unifamilială D+P+E,
str. Vântului nr. 26; beneficiar: Puta Sabin.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire imobil cu funcţiunii mixte:
comerţ, servicii şi locuire D+P+3E+R, str. Marin Sorescu nr. 4; beneficiari: Buiga
Adrian şi Szabo Anna şi Kilin Mihai.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 294/2012
(acordarea unui mandat general Primarului municipiului Cluj-Napoca în vederea
reprezentării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în faţa instanţelor
judecătoreşti).
28. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.580,35 lei, reprezentând contravaloare
pepeni verzi, a sumei de 2.935 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, a sumei de
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12,03 lei, reprezentând taxă de timbru şi a sumei de 1640,50 lei, reprezentând
cheltuieli de executare, către Stancu Tudorel.
29. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 10.080 lei, reprezentând cheltuieli de
judecată şi a sumei de 1855 lei, reprezentând cheltuieli de executare, către Lengauer
Ana.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare Aleea Clăbucet, în municipiul Cluj-Napoca”.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Dorului, în municipiul Cluj-Napoca”.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. În jurul lacului, în municipiul Cluj-Napoca”.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Livezeni, în municipiul Cluj-Napoca”.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Meşterul Manole, în municipiul Cluj-Napoca”.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Burebista, în municipiul Cluj-Napoca”.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Andrei Mureşanu, în municipiul Cluj-Napoca”.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Atelierului, în municipiul Cluj-Napoca”.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Locomotivei, în municipiul Cluj-Napoca”.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Bega, în municipiul Cluj-Napoca”.
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40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Orăştiei, în municipiul Cluj-Napoca”.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Măceşului, în municipiul Cluj-Napoca”.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Putna, în municipiul Cluj-Napoca”.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Munteniei, în municipiul Cluj-Napoca”.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Timişoarei, în municipiul Cluj-Napoca”.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Academician David Prodan, în municipiul Cluj-Napoca”.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Trandafirilor, în municipiul Cluj-Napoca”.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Strungarilor, în municipiul Cluj-Napoca”.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Harghita, în municipiul Cluj-Napoca”.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Metalului, în municipiul Cluj-Napoca”.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Jiului, în municipiul Cluj-Napoca”.
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51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Fundătura, în municipiul Cluj-Napoca”.
52. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local al sumei de 770.104 lei,
reprezentând contribuţia asociaţilor de proprietari la lucrările executate în cadrul
Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a blocurilor
de locuinţe, cu recuperarea acestor sume de la asociaţiile de propriatari.
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru anul 2013.
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a
cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
55. Informare privind solicitarea preluării de către municipalitate a terenurilor folosite ca
drumuri de acces, care deservesc zona Mănăştur Sud, aflate în proprietatea S.C.
Mănăştur Holding S.R.L .
56. Informare privind activitarea asistenţilor personali desfăşurată în semestru al II-lea al
anului 2012.
57. Informare privind stadiul litigiilor în care Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
este parte.
58. Diverse.
Se supun la vot propunerile de modificare a ordinii de zi şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerile aprobate, şi se obţine unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1'. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului ClujNapoca.
Comisia II – aviz favorabil.
D-na cons. Anastase – consideră că ar fi necesare două amendamente: „o eliminare
din art. 45 alin. 2; se elimină acea teză finală cu privire la afişare; dacă vreţi, îi mai dau citire;
am argumentat-o, am justificat-o în toate discuţiile noastre”.
Preşedintele de şedinţă – „vă rog să daţi citire şi să depuneţi în scris, ca să putem
opera amendamentul”.
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D-na cons. Anastase – „forma, în prezent, este: situaţia locurilor considerate în
părăsire, cu indicarea numelui concesionarului care nu-şi respectă obligaţia ce decurge din
actul de concesiune, se va afişa la sediul administraţiei cimitirului, str. Avram Iancu nr.
cutare, în luna ianuarie a fiecărui an, într-o locaţie accesibilă publicului; am justificat această
eliminare a acestui paragraf prin simplul fapt că încă acei oameni erau în termenul de plată a
concesiunii şi nu se mai justifică, în aceste condiţii, afişarea”.
Preşedintele de şedinţă – „daţi, vă rog, citire amendamentului propus”.
D-na cons. Anastase – „eliminăm această bucată; ce să citesc? – zero, linie”.
Preşedintele de şedinţă – „n-aţi propus ceva în loc?”.
D-na cons. Anastase – „nu, la art. 45 nu; acum ajung la art. 46; deci, cade teza a doua
din alin. 2 al art. 45 şi am schimbat integral art. 46; adică, la alin. 1, art. 46 sună aşa acum:
administraţia cimitirelor va notifica, în perioada 1-31 decembrie a anului în care expiră
concesiunea şi pentru care nu a fost achitată taxa de reconcesionare, înştiinţând concesionarii
că plata taxei se poate face până la data de 31.03 a anului următor expirării concesiunii; alin.
2: notificarea prevăzută la alin. 1 se va face în scris, cu confirmare de primire, la ultimul
domiciliu cunoscut al concesionarului; alin. 3 rămâne la fel; deci şi de aici am eliminat
afişarea; art. 46 produce modificări structurale, vizând comunicarea cu partea contractuală, cu
care noi avem încheiat contractul de concesiune; am să depun amendamentele”.
Preşedintele de şedinţă – „poftiţi, doamna Horváth”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „vă mulţumesc, domnul preşedinte; o singură
intervenţie: după discuţiile noastre avute, şi ca şi întrebare, aş dori şi Serviciul de
Administrare a cimitirelor să intervină, la ce adresă vom notifica?, pentru că problema care se
pune este trecută aici – sigur, la ultimul domiciliu cunoscut, care e domiciliul de acum 20 de
ani; deci, avem un domiciliu, la ultimul domiciliu cunoscut al concesionarului, acum 20 de
ani, timp în care, chit că scriem noi cu confirmare de primire, ce se întâmplă în cazul în care
nu mai locuieşte acolo şi ne vine înapoi confirmarea de primire, deci nu poate să confirme
primirea acestei notificări?”.
D-na cons. Anastase – „ce s-ar fi întâmplat şi în cealaltă variantă de regulament, cea
neamendată de mine în acest moment, adică retragerea dreptului de concesiune; oricum se
întâmpla, indiferent cât baleiem noi termenul, oricum, la finele sau la împlinirea termenului,
are o soartă – ori continuă concesiunea ori se opreşte concesiunea – şi era şi în forma iniţială,
nu ăsta era subiectul discuţiei noastre; deci, şi în forma iniţială a regulamentului aveam
aceeaşi soartă; contractul are două variante, la sfârşit: să continue sau să se oprească”.
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D-na cons. Horváth – viceprimar – „corect, doar permiteţi-mi să am dubii vizavi de
posibilitatea de îndeplinire a acestei proceduri, cu toate că nu ţin să continuăm această...; am
înţeles punctul dumneavoastră de vedere, dar am dorit să mi-l exprim şi eu”.
D-na cons. Anastase – „mă văd nevoită să explic pe larg, pentru că eu am avut
senzaţia că am înţeles cu toţii de ce, ca să explic şi eu argumentele mele, de ce nu mi se pare
normal ca, atâta vreme cât un concesionar se află în termen cu plata, deci el are dreptul să-şi
plătească până la 31 decembrie concesiunea, de ce să-l pun în insectarul de la cimitir şi să-i
dau datele acolo, şi să-i spun, oricui este amator de a vedea datele acelea, să-i spun că el mai
are un termen scadent; e ca şi cum cineva m-ar notifica pe mine de la Finanţe să-mi spună că
urmează să am datorii – presupune; deci, eu am zis: eliminăm afişarea, câtă vreme omul nu e
în culpă, deci n-a făcut nimic; urmează să aibă un termen până la care plăteşte; deci, am
înlocuit afişarea unor date personale ale unor oameni cu notificarea propriu-zisă, asta-i tot;
calea de comunicare aleasă am schimbat-o, nu soarta contractului”.
Se supune la vot primul amendament al doamnei consilier Anastase se obţin 21 de
voturi pentru şi patru voturi împotrivă.
Se supune la vot al doilea amendament al doamnei consilier Anastase şi se obţin 21 de
voturi pentru şi patru voturi împotrivă.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, şi se obţin 24 de voturi
pentru şi un vot împotrivă.
1''. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., ansamblu de clădiri pentru
birouri (comerţ şi servicii), cu regim de înălţime D+P+4E la D+P+10E+R şi amenajări
exterioare, str. Al. Vaida Voevod nr. 53-55; beneficiar: S.C. Iulius Mall Cluj S.R.L.
Dl. primar – arată că Primăria municipiului Cluj-Napoca va supune întotdeauna
dezbaterii şi analizei consiliului local orice proiect care vizează interesul public, dezvoltarea
investiţiilor şi crearea locurilor de muncă în municipiul Cluj-Napoca, indiferent de orientarea
religioasă, politică a investitorului; „aici, la Cluj, toţi oamenii de afaceri, repet, indiferent de
opţiune sau orientare de toate felurile, au uşa deschisă pentru a realiza investiţii, cu două
condiţii: să respecte legea şi să asigurăm primatul interesului public”; susţine că Iulius Mall
este cel mai important contribuabil al bugetului local al municipiului Cluj-Napoca, plătind
cele mai mari impozite şi taxe, neputându-i fi interzisă realizarea de investiţii suplimentare,
dacă acestea sunt derulate în condiţii de legalitate; proiectul propus a făcut obiectul
dezbaterilor comisiilor de urbanism şi al dezbaterilor publice, în perioada 2010-2012 – „mai
mult 2011 şi 2012, pentru că în decembrie a fost analizat în Comisia de urbanism acest
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proiect, în forma pe care îl propunem” –, dorindu-se o extindere a investiţiei; arată că
documentaţia depusă respectă condiţiile prevăzute de lege; înainte de a promova proiectul de
hotărâre pe ordinea de zi, a impus investitorului următoarele condiţii: amenajarea parcului,
modernizarea lacului, realizarea unei piste de alergare şi amenajarea unei zone pietonale; în
acest moment, condiţiile legale referitoare la parcare şi reglementările privind înălţimea sunt
respectate; doreşte să cunoască şi punctele de vedere ale cetăţenilor; consideră că, dincolo de
interesul personal, trebuie să primeze respectarea legii şi interesul oraşului; „cu aceste două
lucruri, voi susţine, repet, orice investiţie, indiferent din partea cui va veni, în acest for,
deliberativ local, evident, decizia, în ultimă instanţă, aparţinându-vă dumneavoastră; vă
mulţumesc”.
Se supune la vot acordarea cuvântului domnilor Adrian Dohotaru şi Adrian Costina,
locuitori ai cartierului Gheorgheni, şi se obţine unanimitate.
Dl. Adrian Dohotaru – locuitor al cartierului Gheorgheni – arată că promovează
campania „S.O.S. Lacurile Gheorgheni”, creată de către un grup informal; prezintă o petiţie a
acestui grup (anexă la dosarul de şedinţă), o petiţie a Clubului de Cicloturism „Napoca” şi o
adresă a Registrului Urbaniştilor din România, conform cărora nu au avut loc dezbateri
publice în ceea ce priveşte acest proiect, locuitorii cartierului Gheorgheni, mediul asociativ şi
specialiştii nefiind consultaţi; dă citire petiţiei (anexă la dosarul de şedinţă).
Dl. Adrian Costina – locuitor al cartierului Gheorgheni – consideră că în zona
respectivă circulă prea multe maşini, în condiţiile în care acolo ar trebui să fie un parc; este
sceptic vizavi de modernizarea lacului.
Dl. Adrian Dohotaru – locuitor al cartierului Gheorgheni – solicită rediscutarea
proiectului.
Dl. primar – arată că, din punct de vedere legal, procedura dezbaterii publice a fost
îndeplinită; precizează că în proiectul de hotărâre este specificat că primarul nu va semna
autorizaţia de construire dacă, în prealabil, nu sunt amenajate parcul, lacul, zona de agrement
şi spaţiul pietonal; dacă aceste condiţii nu sunt îndeplinite, nu se merge mai departe cu
construcţia; informează că primăria doreşte să amenajeze, pe terenul de la Cartodrom, în
suprafaţă de 9,4 hectare, o bază de agrement şi un parc.
Dl. Adrian Costina – locuitor al cartierului Gheorgheni – ar dori ca spaţiul
pietonal să cuprindă întreaga zonă a lacului.
Dl. primar – nu vorbeşte la microfon.
Dl. Adrian Dohotaru – locuitor al cartierului Gheorgheni – consideră că spaţiul
pietonal poate fi realizat şi fără investiţia Iulius Mall; solicită organizarea mai multor
dezbateri vizavi de acest proiect.
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D-na cons. Anastase – îl întreabă pe domnul Adrian Dohotaru pe cine reprezintă
astăzi.
Dl. Adrian Dohotaru – locuitor al cartierului Gheorgheni – răspunde că, în
momentul de faţă, reprezintă grupul informal „S.O.S. Lacurile Gheorgheni”, iar petiţia a mai
fost semnată de încă patru asociaţii: Clubul de Cicloturism „Napoca”, Asociaţia Ecologistă
„Floarea de Colţ”, Fundaţia „Desire” şi Asociaţia „Efectul Fluture”.
D-na cons. Anastase – îi precizează domnului Adrian Dohotaru că documentul la
care face referire nu este semnat de nimeni.
Dl. Adrian Dohotaru – locuitor al cartierului Gheorgheni – arată că petiţia
respectivă încă nu a fost depusă la Primăria municipiului Cluj-Napoca; susţine că la
dezbaterile organizate pe marginea acestui proiect nu a participat nimeni.
Dl. cons. Oniga – consideră că solicitările din petiţie, chiar dacă nu este semnată, sunt
oarecum justificate; arată că, în cadrul Comisiei III, a văzut planşa respectivului amplasament,
care include solicitările prezentate în acea petiţie; „cred că nu-i foarte complicat, având în
vedere că e aici şi doamna Ciuban, cinci minute să le prezinte planşa, şi să se vadă exact
despre ce-i vorba, pentru că tot ceea ce ei au solicitat este inclus în proiectul respectiv, şi
probabil că ar fi şi ei liniştiţi din punctul ăsta de vedere, şi se poate face acum”.
Dl. primar – propune ca prezentarea planşei să aibă loc în Sala mică a primăriei.
Dl. Adrian Dohotaru – locuitor al cartierului Gheorgheni – susţine că mai există o
sesizare, depusă de către Registrul Urbaniştilor din România, şi doreşte să ştie în ce măsură
aceasta a fost luată în considerare şi discutată de către consilierii locali.
Dl. cons. Adrian Popa – arată că respectiva sesizare a fost discutată în cadrul şedinţei
Comisiei de urbanism a consiliului local, care a avut astăzi, începând cu ora 13, la care a
participat şi un reprezentant al Registrului Urbaniştilor din România; comisia a analizat
certificatul de urbanism şi P.U.D.-ul aprobat la vremea respectivă, ajungând la concluzia că,
din punctul de vedere al executivului, nu este nicio problemă legală.
Dl. cons. Stoica – precizează că art. 3 al proiectului de hotărâre prevede următoarele:
„se stabileşte perioada de valabilitate a documentaţiei până la aprobarea P.U.G., dar nu mai
mult de un an de la aprobare”; solicită reformularea acestui articol, deoarece, în caz contrar,
odată cu aprobarea noului P.U.G., proiectul de hotărâre, dacă va fi votat, va fi lovit de
nulitate.
Dl. primar – arată că noul P.U.G. nu afectează ceea ce s-a aprobat.
Dl. cons. Stoica – susţine că, în proiectul de hotărâre, este stabilită perioada de
valabilitate a documentaţiei până la aprobarea noului P.U.G.
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Dl. primar – afirmă că, potrivit noului P.U.G., documentaţiile aprobate au un termen
de implementare.
Dl. cons. Stoica – solicită din nou reformularea art. 3.
Dl. cons. Adrian Popa – arată că, din punctul de vedere al Comisiei de urbanism şi al
specialiştilor din primărie, P.U.G.-ul preia noile P.U.Z.-uri, cu un termen de valabilitate.
Dl. primar – precizează că este vorba despre o obligaţie generală, prevăzută în toate
proiectele de urbanism; investitorul are obligaţia ca, în termen de un an, să înceapă lucrările;
arată că, în cazul documentaţiilor aprobate, potrivit celor spuse de către proiectanţii P.U.G.ului, va exista o perioadă de tranziţie, de unu sau doi ani.
Preşedintele de şedinţă – din câte a înţeles, această chestiune va fi prevăzută, în mod
expres, în hotărârea prin care va fi aprobat P.U.G.-ul.
Dl. cons. Stoica – consideră că, dacă noul P.UG. intră în vigoare, iar autorizaţia de
construire a clădirii nu este eliberată până atunci, hotărârea privind construcţia va fi lovită de
nulitate.
D-na Corina Ciuban – directoare a Direcţiei urbanism – arată că, în momentul în
care este eliberată prima autorizaţie de construire, cea pentru amenajarea lacului, hotărârea a
produs efecte juridice, deci nu se mai pune problema valabilităţii studiului de urbanism;
acesta rămâne valabil, pentru că s-a eliberat o autorizaţie de construire.
Dl. cons. Oniga – propune amendarea art. 2 al proiectului de hotărâre, în sensul
condiţionării recepţiei lucrării de realizarea amenajării parcului respectiv; în acest fel, există
garanţia că investitorul nu va intra în posesia clădirilor decât în momentul în care lucrările la
parc vor fi executate; în acelaşi timp, i se pare complicat ca, după amenajarea parcului, acolo
să fie deschis un şantier.
Dl. primar – arată că această ipoteză nu face parte din discuţia pe care a purtat-o cu
investitorul, nefiind corect faţă de locuitorii cartierului Gheorgheni ca municipalitatea să nu-şi
respecte un angajament; nu susţine amendamentul domnului consilier Oniga, deoarece
contravine înţelegerii; „a fost o chestie de fair play: lacul, interesul public, se merge şi cu
investiţia, respect faţă de investitor; cam atât am avut de spus”.
Dl. cons. Adrian Popa – nu poate fi de acord cu amendamentul domnului consilier
Oniga, deoarece, în urmă cu câţiva ani, Iulius Mall s-a dovedit a fi un partener neserios în
ceea ce priveşte lacul, sens în care condiţionarea i se pare oportună; prima dată ar trebui
realizată investiţia în zona publică.
D-na cons. Anastase – întreabă dacă adresa înregistrată la Primăria municipiului
Cluj-Napoca sub nr. 58.629/1, depusă de către Iulius Mall şi anexată proiectului de hotărâre,
poate avea valoare de angajament şi dacă conţinutul acesteia nu poate fi inclus în textul
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proiectului de hotărâre; prezintă adresa, conform căreia autorizaţia de funcţionare a imobilelor
edificate nu va putea fi acordată decât după prezentarea recepţiei pentru lucrările de
amenajare a malului lacului; de asemenea, garantarea acestor lucrări – „era vorba de
ansamblul lucrărilor” – se va face cu un bilet la ordin, în valoare de un milion cinci sute de
mii de lei, având ca termen de scadenţă şase luni de la data emiterii autorizaţiei de construire;
întreabă ce valoare are acest document şi dacă angajamentul pe care îl conţine „nu ar putea
elimina temerile dumneavoastră, domnule consilier, şi să fie edificator pentru statutul de
garanţie pe care cineva vrea să-l aducă într-o colaborare”.
Dl. primar – arată că a analizat documentul la care face referire doamna consilier
Anastase împreună cu specialiştii din primărie, ajungând la concluzia că acesta are o valoare
morală, nu juridică, doarece, în cazul în care investitorul nu se ţine de cuvânt, municipalitatea
nu ar avea niciun mijloc de constrângere asupra acestuia; „el s-ar afla cu clădirea efectuată şi
noi cu parcul nefăcut, pentru că acel bilet la ordin poate fi gol – zero lei, în momentul în care
noi ar trebui să căutăm ceva”; pe de altă parte, municipalitatea, ca autoritate publică, nu poate
să execute bilete la ordin; consideră că, în derularea acestui proiect, trebuie să primeze
interesul public; a fost dispus să continue dialogul cu investitorul, pentru că acesta a avut
probleme cu retrocedările, care l-au împiedicat să-şi onoreze o parte din obligaţii, „dar acum e
un moment zero, la care fiecare trebuie să-şi arate fair play-ul: municipalitatea, cu deschidere,
pentru că e un investitor important al oraşului, repet, e primul contributor la bugetul local, dar
şi interesul public al oamenilor, al zonei, ne cere să facem acest lucru; dacă fiecare parte îşi
respectă angajamentul, eu cred că putem sta în faţa oricui cu demnitate şi cu respect, dar alte
formule din acestea intermediare eu personal nu le susţin”.
Dl. cons. Adrian Popa – o întreabă pe doamna consilier Anastase, care este
specialistă în domeniul economic, ce valoare are un bilet la ordin, dintre toate instrumentele
de plată şi de garantare, pe o scară de la unu la zece.
D-na cons. Anastase – consideră că, dacă se doreşte ca adresa pe care a prezentat-o
să aibă şi valoare legală, nu doar morală, conţinutul acesteia ar trebui inclus în textul
proiectului de hotărâre.
Dl. cons. Adrian Popa – susţine că, dacă oferta din adresă era corectă, ar fi fost
preferabil ca biletul la ordin, care este cel mai nesigur mod de garantare a unei plăţi, să fie
înlocuit cu o scrisoare de garanţie bancară, cu un cont ESCROW; precizează că autorizaţia de
funcţionare a unui imobil de birouri nu înseamnă darea în folosinţă a respectivului imobil.
Dl. cons. Turdean – „aş vrea să ofer o altă perspectivă asupra acestei propuneri şi
plec de la premisa de bună-credinţă, cum că, după şase luni, cât scrie aici, ar fi acel milion şi
jumătate în cont şi acel bilet s-ar executa; scenariul ar fi următorul: parcul nu se realizează în
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termen de şase luni, pe autorizaţia obţinută pentru clădire se depune biletul în bancă, se
încasează; să înţeleg că ăsta-i preţul pentru autorizaţie?”.
Dl. cons. Oniga – consideră că parcul este parte integrantă a proiectului; nerealizând
parcul, investitorul nu va putea obţine recepţia lucrărilor; dacă în termen de şase luni
investitorul nu duce la îndeplinire proiectul, se execută biletul la ordin; în acest fel, se evită
organizarea, consecutiv, a două şantiere.
Dl. cons. Adrian Popa – arată că investitorului nu îi este suficientă o singură
autorizaţie de construire, deoarece sunt două proprietăţi diferite: una aparţine consiliului
judeţean, iar cealaltă aparţine primăriei; autorizaţia pentru parc va fi eliberată în numele
Primăriei municipiului Cluj-Napoca şi a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, iar
cealaltă, în numele concesionarului; vor fi două autorizaţii distincte.
Dl. cons. Stoica – susţine că obţinerea unei autorizaţii de funcţionare a unei clădiri de
birouri este condiţionată de obţinerea altor autorizaţii, cum ar fi cea pentru P.S.I., condiţionate
la rândul lor de dovada luării în folosinţă şi de extrasul C.F.; consideră că nu este adevărat că
pentru o clădire de birouri nu este necesară autorizaţia de funcţionare; în vederea obţinerii
unei autorizaţii de funcţionare pentru o clădire de birouri, investitorul are nevoie de dovada de
luare în folosinţă, precum şi de multe alte acte care decurg din aceasta.
Dl. primar – la început nu vorbeşte la microfon; arată că există riscul ca investitorul
să obţină intabularea în instanţă.
Dl. Adrian Dohotaru – locuitor al cartierului Gheorgheni – susţine că, în urmă cu
cinci ani, reprezentanţi ai Iulius Mall au declarat că nu au investit în zonă, deorece părţi din
aceasta erau în curs de retrocedare; doreşte să ştie de ce Iulius Mall nu a investit, din moment
ce situaţia nu s-a schimbat, existând în continuare terenuri supuse revendicării, în partea de
nord a lacului, până la luciul apei.
Dl. primar – răspunde că, între timp, au fost rezolvate în instanţă cele mai multe
dintre revendicări, care au durat ani de zile; nu ar dori să blocheze realizarea a ceea ce se
poate face acum: parcul, lacul şi zona pietonală.
Preşedintele de şedinţă – îl întreabă pe domnul consilier Oniga dacă, în urma
discuţiilor, îşi mai susţine amendamentul.
Dl. cons. Oniga – răspunde că şi-l susţine.
Preşedintele de şedinţă – îi solicită domnului consilier Oniga să formuleze
amendamentul.
Dl. cons. Oniga – „condiţionăm de recepţia lucrărilor”; îi solicită preşedintelui de
şedinţă să-i citească art. 2 al proiectului de hotărâre, deoarece nu îl are în faţă.
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Preşedintele de şedinţă – dă citire art. 2 al proiectului de hotărâre, astfel:
„autorizarea executării construcţiilor va fi făcută după recepţionarea lucrărilor de amenajare a
malurilor lacului, lucrări ce cad în sarcina investitorului S.C. Iulius Mall Cluj S.R.L., şi vor fi
autorizate conform planşei P.U.D. vizate”; îi solicită din nou domnului consilier Oniga să
formuleze amendamentul.
Dl. cons. Oniga – „condiţionăm recepţia lucrării obiectivului în cauză de finalizarea
şi predarea lucrărilor la parcul adiacent”.
Preşedintele de şedinţă – „deci, spuneţi încă o dată, vă rog, tot amendamentul”.
Dl. cons. Oniga – „se înlocuieşte formularea prin care nu se emite autorizaţia de
construcţie decât cu...” (... se termină banda).
Preşedintele de şedinţă supune la vot amendamentul domnului consilier Oniga şi
anunţă că acesta nu a trecut.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 24 de voturi pentru şi un vot împotrivă.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanţilor, rezultată în urma
departajării, conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuinţele pentru tineri,
destinate închirierii, în vederea repartizării locuinţelor disponibile construite prin
Agenţia Naţională pentru Locuinţe.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte
având ca obiect spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

3. Proiect de hotărâre privind procedurile de evaluare a persoanelor juridice
constituite în temeiul Ordonanţei nr. 26/2000, actualizată în vederea înscrierii pe
lista de priorităţi pentru atribuirea unui spaţiu pentru sediu.
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Comisia II – „aviz favorabil, cu un amendament, la etapa a II-a; pentru solicitantul
care funcţionează de peste zece ani se acordă 25 de puncte – este formularea actuală;
propunem de cel puţin zece ani, pentru că a fost omis cel care împlineşte exact zece ani în
ziua depunerii – o eroare materială”.
Se supune la vot amendamentul Comisiei II şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate.
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în regim de închiriere a spaţiului cu altă
destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.
2, ap. 3, în favoarea domnului parlamentar Adrian Gurzău.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţin 14 voturi pentru zece voturi împotrivă şi o
abţinere (proiectul nu a trecut).
Dl. primar – „vreau doar să fac o precizare care ţine de modul de colaborare în
consiliul local; am aprobat toate solicitările, indiferent de formaţiunea politică, cu privire la
sedii, spaţii parlamentare, aşa încât decizia opoziţiei, de astăzi, de a nu permite unui
parlamentar ca, în colegiul în care a câştigat mandatul, să-şi poată desfăşura activitatea, întrun spaţiu unde şi-a depus primul solicitarea, are în colegiul lui spaţiu aferent, propus de către
comisie, ne ridică nişte semne de întrebare cu privire la colaborarea politică şi înţelegerile pe
care le putem, în manieră de fair play, respecta între noi; am vrut doar să ştiţi acest lucru,
pentru că avem câteva angajamente politice generale, de fair play; mulţumesc”.
D-na cons. Anastase – „în virtutea lecţiei de fair play, domnule primar, v-am
anunţat că n-o să votăm acest proiect şi v-am produs şi argumentele; le repet pentru toată
lumea: în ceea ce priveşte acest spaţiu sau cu privire la acest spaţiu s-au manifestat doi
parlamentari ai Clujului – Steluţa Cătăniciu, U.S.L. şi Adrian Gurzău, P.D.L.; amândoi,
conform adreselor..., da, într-adevăr, domnul Gurzău a depus mai repede solicitarea decât
doamna Steluţa Cătăniciu, dar la momentul la care au fost duşi ambii parlamentari să le fie
prezentate spaţiile, spaţiul nu era adjudecat de domnul Gurzău, pentru că amândouă
solicitările au intrat în aceeaşi comisie; şi unul, şi celălalt a primit acceptul pentru un spaţiu şi,
dacă eu greşesc, o rog pe doamna director Patrimoniu să mă contrazică, au primit acceptul
pentru un spaţiu liber de sarcină; şi acum eu compar sau încerc să compar obiectiv, cu tot
subiectivismul datorat faptului că eu sunt U.S.L.-istă şi dumneavoastră P.D.L.-işti, spun aşa:
deci, Steluţa Cătăniciu porneşte de la premisa: vă rog să-mi daţi un spaţiu; da, sunt de acord,
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în urma vizualizării, cu spaţiul prezentat; domnul Gurzău spune următorul lucru în solicitarea
dumnealui: am deţinut un spaţiu în incinta Instituţiei Prefectului, la care, din motive
independente de voinţa mea, am fost nevoit să renunţ la contractul de închiriere; totodată,
menţionez faptul că deţin în chirie spaţiul aparţinând Primăriei municipiului Cluj-Napoca,
aflat în cartierul Iris – adică în mijlocul colegiului dumnealui, adresa cutare, mă rog, pot să vă
prezint documentul, îl aveţi şi dumneavoastră, e parte a proiectului – la care renunţ, în
favoarea spaţiului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr. 2; adică un parlamentar
care avea, o să-mi spuneţi că nu-l avea, pentru că, la încheierea mandatului – atenţie, că-i mai
grav un pic – la încheierea mandatului ei nu mai aveau spaţiile respective, domnul îl avea,
câtă vreme spune: îl am şi vi-l predau – încă nu l-a predat, şi un om care nu avea niciun
spaţiu, la momentul respectiv, vă rog să-mi spuneţi care-i unitatea de măsură pe care
dumneavoastră aţi considerat-o corectă, pentru a decanta alegerea între cei doi colegi
parlamentari, cei doi parlamentari, cei doi colegi între dumnealor şi foşti colegi de-ai noştri,
într-o oarecare măsură, pentru că, în momentul în care vorbim de fair play, domnule primar,
trebuie să ne gândim la această unitate de măsură, la modul foarte sincer şi foarte onest; altfel,
transformăm, într-adevăr, fiecare bătălie de genul ăsta într-o bătălie politică, din care oamenii
nu înţeleg nimic; vă rog, daţi-mi un argument pentru care Steluţa Cătăniciu a fost plimbată la
acel spaţiu şi i s-a cerut acceptul pentru spaţiu dacă nu era eligibilă, la momentul acela, pentru
acel spaţiu”.
Dl. primar – „doamna Anastase, care este esenţa votului – îmi pun mie întrebarea,
nu-mi permit să pun întrebări consilierilor locali – care este esenţa votului uninominal? Ca un
parlamentar să aibă un colegiu electoral în care să-şi desfăşoare activitatea; pentru a-şi
desfăşura activitatea, un parlamentar ales într-un colegiu uninominal are nevoie de un sediu;
îmi pun întrebarea: oare doamna Cătăniciu are, în colegiul domniei sale, sediul pe care şi-l
cere? Cu alte cuvinte, pusă invers întrebarea: spaţiul pe care vrea să şi-l revendice ca şi
cabinet parlamentar este în colegiul în care a fost aleasă? Răspunsul îl dau tot eu: nu; cum poţi
atunci să refuzi dreptul unui parlamentar, altul – nu facem aici dispută politică – care are în
acel colegiu spaţiul pe care-l solicită, a fost ales în acel colegiu şi doreşte să îşi presteze
activitatea parlamentară; a şi depus, din 5 ianuarie, această solicitare, de la începutul lunii;
despre cum s-a ajuns în comisie o să vă explice colegii, că n-am fost parte în comisie; deci, un
parlamentar care cere un spaţiu din colegiul lui nu poate avea acceptul consiliului local,
pentru că trebuie să vină un alt parlamentar, dintr-un alt colegiu, să ceară acel spaţiu; deci, eu
cred că e o chestiune pur şi simplu de analiză logică, fără patimă politică, aşa cum am făcut cu
toate partidele politice; încă nu m-am opus, le-am dat la toţi parlamentarii, la toate partidele
politice, li s-au pus spaţiile pe care le avem la dispoziţie, şi doamna Cătăniciu a fost astăzi
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încă o dată la primărie; i s-a pus la dispoziţie toată lista de spaţii din colegiu pe care le are la
dispoziţie, să-şi aleagă, să poată opta pentru un spaţiu decent, civilizat, care să facă faţă
activităţii parlamentare; a veni şi a spune luăm de la parlamentarul care are în colegiul lui
spaţiu şi dăm la altcineva nu are nici susţinere legală, nici morală; domnul Gurzău a avut
spaţiu la prefectură şi, în urma demersului pe care l-am făcut când am fost prim-ministru, am
dat Consiliului Judeţean un alt spaţiu, ca prefectura să aibă spaţii generoase; Prefectura
Judeţului Cluj i-a anulat contractul şi nu mai poate să presteze activitate la prefectură;
bănuiesc că U.S.L.-ul încă nu s-a spart şi poate, doamna Cătăniciu, să aibă, în locul domnului
Gurzău, spaţiu la prefectură, cum a avut domnul Gurzău înainte, că noi ne puteam înţelege ca,
acolo unde, după ce s-a eliberat, în urma deciziei de a muta Consiliul Judeţean la clădirea
nouă, din Mărăşti, a rămas spaţiu disponibil pentru parlamentari; deci, domnul Gurzău a putut,
atâta vreme cât a fost un prefect care a avut disponibilitate... (nu se înţelege); să înţeleg că
prefectul P.S.D. n-are disponibilitate pentru parlamentarul P.S.D.? – P.N.L., pardon; păi,
întreb şi eu, că asta-i realitatea; întreb şi eu, asta-i realitatea; adică prefectura actuală nu mai
poate avea aceeaşi disponibilitate de a da unui parlamentar din formaţiunea care l-a promovat
să fie prefect un spaţiu, şi trebuie să luăm de la un alt parlamentar, care, în colegiul lui, cere
spaţiu? Deci, asta, repet, din punctul meu de vedere, e greu de înţeles şi de argumentat, cu
orice mijloc, de aceea am făcut apel la fair play, să tratăm echilibrat aceste solicitări; dacă-i în
colegiul lui, să poată avea acces la spaţiu; şi, ultima întrebare, de drept, când încetează
mandatul, îţi încetează contractul cu spaţiul pe care l-ai avut; deci, azi, Adrian Gurzău nu mai
are nici spaţiul de la prefectură, pentru că l-a lăsat prefectul fără spaţiu, celălalt contract a
expirat pe data expirării mandatului de parlamentar anterior, şi vine cu o solicitare decentă, în
colegiul lui să primească un spaţiu, şi noi, pentru că n-avem 18 voturi, îi spunem nu; de asta
am făcut apel la fair play şi la înţelegerile noastre, pe care dorim să le promovăm; vă
mulţumesc”.
Dl. cons. Moisin – „pentru mine, Steluţa Cătăniciu, respectiv Adrian Gurzău, nu au
fost, din punctul meu de vedere, nu au fost analizaţi ca şi membri de partide politice în
comisie, ci ca şi cetăţeni ai municipiului Cluj-Napoca; în acest sens, cetăţeanul Gurzău, ales
deputat, a depus, în 15 ianuarie, o primă solicitare, pentru spaţiul de pe Iuliu Maniu nr. 3, care
a fost respinsă, tocmai pentru că acel imobil era revendicat, imobil în care, anterior, a
funcţionat parlamentarul Mircia Giurgiu; între timp, a intervenit acest proces de revendicare,
deci spaţiul nu a putut fi relocat; pentru că a aflat acest lucru, în data de 5 februarie a acestui
an, revine Adrian Gurzău şi solicită închirierea spaţiului de pe B-dul Eroilor nr. 2, într-adevăr,
comiţând o eroare şi neglijând să precizeze faptul că, de drept, i-a încetat contractul în P-ţa
Karl Liebknecht şi nu pe str. Franz Liszt, ca efect al încetării mandatului de deputat, pentru că
17

aşa era formulată hotărârea de consiliu local din 2009, dacă nu mă înşel; deci, repet: în 5
februarie, Adrian Gurzău solicită acest lucru; documentul este înregistrat la registratură, după
aceea merge la direcţie, de la direcţie la serviciu, de la serviciu la inspector, iarăşi la şef
serviciu, iarăşi la inspector şi, în cele din urmă, se semnează ordinea de zi a şedinţei Comisiei
de spaţii cu altă destinaţie, din data de 11 februarie; în aceeaşi dată, de 11 februarie, deci la
şase zile după domnul Gurzău, dar, coincidenţă sau nu, în dimineaţa zilei în care a avut loc
şedinţa Comisiei de spaţii, la care eu am participat, doamna Cătăniciu, aleasă şi dumneaei
deputat, solicită un spaţiu, în vederea desfăşurării activităţii de parlamentar şi semnează acest
document; după aceea, pe aceeaşi pagină, dar cu o nuanţă diferită a instrumentului de scris,
dumneaei ne anunţă că îşi doreşte, coincidenţă sau nu, chiar spaţiul de pe Eroilor nr. 2; repet,
se poate foarte clar vedea că cele două, mă rog, părţi ale documentului sunt diferite; asta ne
poate sugera faptul că dumneaei, într-un stil agresiv, dar iată, eficient pentru dumneaei, până
la acest moment, a reuşit ca, depunând un document în dimineaţa zilei de 11 februarie, dupămasă să fie discutat în şedinţa Comisiei mixte, deşi nu era pe ordinea de zi; aş vrea să vă spun:
eu de fiecare dată m-am opus, în Comisia mixtă de spaţii, să discutăm puncte care nu erau pe
ordinea de zi; a existat un singur precedent, în acest sens, adică un alt caz în care s-a dorit
discutarea, suplimentar faţă de ordinea de zi, tot domnul, din păcate, coleg cu dumneaei,
domnul Oros, în ianuarie, şi am spus: nicio problemă, îl sprijinim pe domnul Oros, dar să fie
pe ordinea de zi, la fel ca şi ceilalţi care-şi depun cereri din timp; uitaţi, de exemplu, domnul
László Attila a putut să-şi depună cerere din timp şi a fost pe ordinea de zi; deci, repet,
doamna Cătăniciu, deşi este, mă rog, un fost coleg de-al nostru, reuşeşte, în câteva ore, să
intre pe ordinea de zi, în timp ce oricare alt cetăţean, cum suntem noi, de aici, de la masă şi
din sală şi din afara sălii, cred că o zi sau două durează până un document, din registratură,
ajunge în comisia respectivă; prin urmare, Adrian Gurzău – 5 februarie, Steluţa Cătăniciu – 11
februarie, iar spaţiul de pe B-dul Eroilor nr. 2 a fost şi în 2008 şi a fost şi în 2012 în Colegiul
nr. 4; deci, dacă vorbim de politizare, din punctul meu de vedere, votul dumneavoastră de
astăzi a fost cel mai clar exemplu de politizare, pentru că aţi dat o conotaţie politică unei
activităţi cetăţeneşti”.
D-na cons. Borza – „eu m-aş reîntoarce la cele spuse de domnul primar Emil Boc şi
aş dori să-l corectez, în sensul în care Colegiul 2 cuprinde Mănăştur, Zorilor şi o parte din
centru; deci, partea de la Palatul Copiilor în sus este parte de centru; acum, pentru un birou pe
centru, practic, vorbim de două străzi foarte apropiate, da?”.
Dl. primar – „este sau nu este în colegiul doamnei Cătăniciu strada? Nu este –
punct; dacă n-ar fi dispută pe spaţiu, dacă n-ar fi dispută, asta-i întrebarea, dacă n-ar fi fost o
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dispută, puteam să discutăm, dacă nu ar fi altă solicitare, dar a depus primul solicitarea, în
colegiul lui, şi să vină următorul, care nu-i în colegiul lui, asta mi se pare...”.
D-na cons. Borza – „da, dar domnul deputat Gurzău avea un spaţiu tot în colegiul
lui, iar doamna Cătăniciu nu are spaţiu în centru”.
Dl. primar – „asta încercam să vă explic, că nu mai are, în virtutea...”.
D-na cons. Anastase – „l-a ţinut ilegal atunci, în continuare; dacă nu mai avea
dreptul să-l aibă, l-a ţinut ilegal; spune că-l deţine; în 5 februarie scrie pe hârtie că-l deţine,
domnule primar”.
Dl. primar – „i-a încetat mandatul de drept; i-a încetat contractul de drept...”.
D-na cons. Anastase – „de ce-l deţinea, domnule primar al municipiului, dacă i-a
încetat contractul? Cum poate să deţină un parlamentar în Parlamentul României un spaţiu pe
care nu mai avea acte?”.
Dl. primar – „din punctul de vedere al primăriei, nu mai are; din punctul de vedere
al primărie, a încetat de drept”.
D-na cons. Anastase – „atenţie, că-l avea; afirmă că-l deţine; era o afirmaţie falsă
sau nu? Domnule primar, am o rugăminte; dumneavoastră vorbiţi de moralitate şi vă puneţi
întrebări retorice...”.
Dl. primar – „de fair play vorbesc şi de moralitate, în acelaşi timp”.
D-na cons. Anastase – „fair play voi fi şi vă voi spune un lucru: în şedinţa
anterioară, când am votat cu toţii, fără nicio nuanţă politică, locurile, mă rog, sediile pentru
domnii parlamentari Tişe şi László Attila, am votat cu toţii, conştienţi fiind că domnul László
Attila nu se afla în colegiul dumnealui”.
Dl. primar – „dar n-a fost nicio dispută pe spaţiu”.
D-na cons. Anastase – „numai o secundă, staţi puţin, că aţi zis: este doamna
Cătăniciu în colegiul dumneaei? Domnul László Attila nu este în colegiul dumnealui, dar, cu
toate acestea...”.
Dl. primar – „a cerut cineva spaţiul respectiv?”.
D-na cons. Anastase – „numai o secundă, dar nu avea legătură cu colegiul
dumnealui, dar nu am avut nimic împotrivă; dumneavoastră aţi adus astăzi în discuţie lecţii de
moralitate şi vă puneaţi întrebări: oare ce să înţeleg eu? Prima dată sau prima dorinţă a mea ar
fi să înţelegeţi că nu mai sunteţi la putere peste tot, să faceţi ceea ce vă doriţi”.
Dl. primar – „doamna Anastase, e vorba de a respecta nişte criterii de bun-simţ...”.
D-na cons. Anastase – „care criterii? Care criterii? Omul avea sediu”.
Dl. primar – „dacă doi oameni cer acelaşi spaţiu, trebuie cineva să aibă prioritate;
nu poate avea prioritate altul, din alt colegiu”.
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D-na cons. Anastase – „are celălalt, care avea spaţiu, în faţa celui care nu are deloc?
Cel de-al doilea, doamna Cătăniciu, îi dusă de nebună pe stradă, să vadă un imobil?”.
Dl. primar – „doamna Anastase, n-are spaţiu, prefectul l-a dat afară; de ce nu faceţi
dumneavoastră demersuri la prefect, pentru colega dumneavoastră din U.S.L...” (se suprapun
vocile).
D-na cons. Anastase – „pentru că noi nu facem ilegalităţi; nu ne confundaţi,
domnule primar”.
Dl. primar – „nu, dar e drept, e cu contract”.
D-na cons. Anastase – „o să vedeţi de ce a stat domnul Gurzău; dacă vreţi, facem o
analiză pe perioada respectivă în Prefectura Clujului”.
Dl. primar – „... cu contract, legal”.
D-na cons. Anastase – „vom povesti, dacă vreţi, şi despre acest subiect”.
Dl. primar – „cu contract, legal, să facă să stea doamna Cătătniciu în prefectură” (nu
se înţelege); „asta-i întrebarea”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „doar pentru a destinde un pic atmosfera, aş
dori să propun să scoatem dintre iniţiatorii acestui proiect picat prin vot, ca şi iniţiator, pe
doamna Claudia Anastase”.
D-na cons. Anastase – „pentru că nici n-am fost la şedinţă, n-aveaţi de ce să mă
puneţi; am comunicat Direcţiei patrimoniu acest lucru”.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „absolut, şi domnului Adrian Mureşan, care tot
s-a abţinut, pentru că noi cu toţii suntem iniţiatori, în ideea că suntem membri ai acestei
Comisii de spaţii, unde s-a discutat şi s-a adoptat în unanimitate”.
Preşedintele de şedinţă – îi transmite doamnei consilier Horváth – viceprimar, că
trebuia să facă această propunere înainte ca proiectul de hotărâre să fie supus votului.
Dl. cons. Adrian Mureşan – „din câte mi-aduc aminte, Comisia pentru spaţii a
prelungit contractele de închiriere pentru parlamentari, cu condiţia să recâştige mandatul şi,
din câte ştiu, domnul Gurzău mai avea spaţiu în Iris”.
Dl. cons. Morar – solicită permisiunea de a părăsi lucrările şedinţei, întrucât are de
rezolvat o problemă urgentă.
Domnul consilier Morar părăseşte lucrările şedinţei, învoit fiind.
Preşedintele de şedinţă – anunţă că cvorumul de şedinţă este de 24.
Dl. cons. Moisin – „spaţiile pentru parlamentarii de Cluj-Napoca au fost atribuite, în
2009, până la încetarea mandatului; prin urmare, nu s-a pus problema de prelungire, în
Comisia de spaţii cu altă destinaţie şi în consiliul local, pentru că le-au încetat mandatele
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tuturor; faptul că au fost realeşi, este vorba despre un alt mandat, nu despre prelungirea
spaţiului atribuit în vechiul mandat; deci, este o confuzie”.
Dl. cons. Adrian Mureşan – „domnul Moisin, şi atunci propuneţi să le punem taxă
de abuziv?”.
Dl. cons. Moisin – „domnul Mureşan, aţi fost la faţa locului, să vedeţi că acel spaţiu
este ocupat efectiv, din P-ţa Karl Liebknecht?”.
Dl. cons. Adrian Mureşan – „atâta timp cât nu l-a predat, înseamnă că l-a ocupat
abuziv”.
Dl. cons. Moisin – „dar aveţi informaţia că n-a fost predat spaţiul?”.
Dl. cons. Adrian Mureşan – „păi, din moment ce el scrie că deţine...”.
Dl. cons. Moisin – „domnul Mureşan, dacă dumneavoastră spuneţi, din greşeală, că
a săvârşit anumită faptă nelegală, asta nu înseamnă neapărat că a săvârşit-o şi nu puteţi fi
judecat pe baza unei declaraţii date poate din eroare; să se verifice, sunt de acord”.
Dl. cons. Adrian Mureşan – „domnul Gurzău spune că deţine spaţiu, în momentul
în care face cererea”.
Dl. cons. Moisin – „domnul Mureşan, tocmai asta v-am spus; pe baza unei
declaraţii, nu poţi să judeci un om; trebuie să se verifice; sunt de acord să se verifice acest
aspect, dar nu luaţi doar ceea ce este în avantajul dumneavoastră, luaţi toată situaţia; aţi fost în
Comisia de spaţii lângă mine, n-aţi avut nimic de obiectat la acest lucru; ce s-a întâmplat din
11 februarie până astăzi? Poate seria de telefoane cu care suntem obişnuiţi de la doamna
Cătăniciu?”.
Dl. cons. Pop – „domnul preşedinte, am o întrebare: mai suntem cumva la punctul
respectiv, de permitem continuarea inutilă a discuţiei? E o bătălie de orgolii; dumnealor vor să
ne dovedească nouă că suntem orbi, surzi şi muţi”.
Preşedintele de şedinţă – „mergem la următorul punct”.
D-na cons. Anastase – „staţi un pic, o singură intervenţie: amintiţi-vă, domnule Pop,
că noi am votat proiectul, după care domnul primar a ţinut neapărat să ne dea lecţii de viaţă şi
moralitate; aşa a debutat; noi am tăcut şi am votat”.
Preşedintele de şedinţă – „şi domnul Mureşan a votat în comisie şi, după aceea, a
votat împotrivă în plen; deci, există cazuri”.
Dl. cons. Adrian Mureşan – „m-am abţinut”.
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de comodat al Contractului nr.
2595/2005, încheiat cu Inspectoratul de Poliţie Judeţean Cluj, având ca obiect
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spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Cluj-Napoca,
str. Observator nr. 1, Bl. OS1.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
6. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului cu destinaţia de curte, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Călimăneşti nr. 2.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
7. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului concesionat, situat în municipiul
Cluj-Napoca, str. Dimitrie Cantemir nr. 13.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 162/2012 (acceptarea ofertei
de donaţie a unui teren aflat în proprietatea S.C. PVN România S.R.L).
Comisia II – aviz favorabil.
Dl. cons. Moisin – o propune pe doamna consilier Horváth – viceprimar, pentru a
semna contractul de donaţie.
Se supune la vot propunerea domnului consilier Moisin şi se obţin 23 de voturi pentru
şi o abţinere.
Se supune la vot proiectul, cu propunerea aprobată, şi se obţine unanimitate.

9. Proiect de hotărâre privind însuşuirea documentaţiei tehnice de dezlipire a
imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iasomiei nr. 7.
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Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
10. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului ClujNapoca şi darea în folosinţă gratuită, Direcţiei de Asistenţă Socială şi Medicală, a
unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Pata Rât.
Comisia V – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil, cu solicitarea de a se corecta denumirea străzii în str.
Platanilor.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a Corpului III de
construcţie, situat în str. Pasteur nr. 23 (fosta str. Pasteur nr. 55-61), în care îşi
desfăşoară activitatea Creşa nr. 6, aflată în subordinea Centrului Bugetar de
Administrare Creşe, din domeniul public al Judeţului Cluj, în domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca şi administrarea Consiliului local al municipiului ClujNapoca.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 312/2009 ( transmiterea
dreptului de concesiune asupra terenului, situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Dâmboviţei nr. 47, înscris în CF nr. 157033, cu nr. Cadastral 7033, aferent
apartamentelor nr. 1 şi nr. 2).
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Dl. cons. Tarcea – are nelămuriri vizavi de modalitatea de plată a concesiunii.
D-na Iulia Ardeuş – directoare a Direcţiei Patrimoniul municipiului şi evidenţa
proprietăţii – arată că preţul este stabilit pentru întreaga durată a concesiunii.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
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13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului,
aferent cotelor-părţi deţinute din spaţiile comerciale nr. 33, 34 şi 35, situate în
municipiul Cluj-Napoca, str. Louis Pasteur nr. 76, Bl. III-1.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 133/2005
(însuşirea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului ClujNapoca), astfel cum a fost modificată şi completată prin Hotărârea nr. 532/2009.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
15. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului ClujNapoca şi darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru
administrarea parcărilor, a unui număr de 32 locuri de parcare.
Comisia I – aviz favorabil, cu propunerea ca, din veniturile rezultate, o cotă de 80% să
meargă către bugetul local, iar o cotă de 20% către Serviciul Public de interes local pentru
administrarea parcărilor.
Dl. cons. Moisin – preşedintele Comisiei II – „noi am dat un aviz favorabil, dar
trebuie să reglementăm problema celor opt locuri de parcare, pentru că, prin post-list, se
impunea să ne predea 40 de locuri de parcare şi ei predau numai 32, menţionând faptul că sau,
mă rog, susţinând faptul că terenul unde ar fi putut amenaja celelalte opt locuri de parcare ar fi
revendicat; atunci, să fie obligaţia dumnealor să identifice un teren în proximitate, unde pot
edifica încă opt locuri de parcare, să se predea cele 40, şi abia după aceea să se elibereze
dovada de luare în folosinţă pentru cel de-al doilea imobil; primul are dovadă de luare în
folosinţă, al doilea nu are, pentru că este în construcţie; deci, anterior eliberării dovezii de
luare în folosinţă pentru cel de-al doilea imobil din P.U.Z., se va prezenta diferenţa de opt
locuri de parcare, care vor fi predate cu titlu gratuit municipiului – Serviciului Public de
parcări”.
Se supune la vot amendamentul Comisiei I şi se obţine unanimitate.
Se supuen la vot amendamentul Comisiei II şi se obţine unanimitate.
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Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, şi se obţine unanimitate.
16. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de dezlipire,
alipire şi înscriere în cartea funciară a imobilelor situate în municipiul ClujNapoca, str. Calea Baciului nr. 18.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
17. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii nr. 77/2011 (asocierea
Municipiului Cluj-Napoca cu Asociaţia „Victoria Film” în vederea asigurării
activităţii de difuzare de film cinematografic în cinematograful Victoria).
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Dl. cons. Chifor – solicită informaţii despre Asociaţia „Victoria Film”.
Dl. cons. Moisin – arată că Asociaţia „Victoria Film” este gestionată de către
organizatorii celor două mari festivaluri de film din oraş, şi anume Festivalul Internaţional de
Fim „Transilvania”, respectiv Festivalul Filmului de Comedie – „Comedy Cluj”, iar directorul
asociaţiei este domnul Tudor Giurgiu; cu aceasta, municipalitatea a încheiat un protocol de
asociere, pentru ca cinematograful să poată fi redat clujenilor; în această locaţie au loc foarte
multe evenimente culturale.
Dl. cons. Chifor – susţine că, potrivit Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, nicio cheltuială din fondurile publice locale nu poate fi angajată, ordonanţată şi plătită,
dacă nu este aprobată potrivit legii şi dacă nu are prevederi bugetare şi surse de finanţare, şi
nicio cheltuială nu poate fi înscrisă în buget şi nici nu poate fi angajată şi efectuată din aceste
bugete, dacă nu există bază legală pentru respectiva cheltuială; afirmă că acesta este puctul de
vedere al Direcţiei economice – Biroul buget.
Dl. cons. Moisin – arată că, astăzi, consiliul local oferă un acord de principiu, urmând
să fie angajat din punct de vedere juridic cu privire la alocarea acestei sume de bani doar după
aprobarea bugetului local; pe de altă parte, dacă asociaţia nu prezintă acordul de cofinanţare,
pierde toată suma disponibilă.
Dl. cons. Chifor – precizează că, potrivit raportului de activitate al asociaţiei,
performanţele manageriale şi vizibilitatea Cinematografului „Victoria” au crescut substanţial,
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comparativ cu perioada anterioară încheierii contractului de asociere cu municipalitatea;
informează că Asociaţia „Victoria Film” a înregistrat, la finalul anului 2012, datorii în sumă
de 83.721 lei; „deci, spuneţi-mi mie unde este performanţa managerială, dacă ei au avut
pierdere?”.
Dl. primar – arată că Cinematograful „Victoria” este singurul cinematograf din Cluj
care nu este digitalizat şi care nu are aparatura necesară; susţine că acesta are o importanţă
deosebită pentru activităţile culturale derulate de către municipalitate; arată că este vorba
despre un proiect european, primăria urmând să contribuie cu jumătate din suma necesară
cofinanţării; anunţă că în sală este prezent un grup de cetăţeni care doresc să ia cuvântul cu
privire la punctul nr. 1' de pe ordinea de zi.
Dl. cons. Chifor – susţine că, potrivit contractului, investiţia în tehnică digitală
reprezenta obligaţia Asociaţiei „Victoria Film”.
Dl. primar – consideră că asociaţia nu trebuie lăsată să moară, aceasta nedispunând de
fondurile necesare pentru a accesa proiectul european.
Dl. cons. Chifor – susţine că managementul Asociaţiei „Victoria Film” este
neperformant.
Preşedintele de şedinţă – arată că asociaţia solicită doar o cofinanţare pentru un
proiect european; dacă Municipiul Cluj-Napoca doreşte să devină Capitală Culturală
Europeană, trebuie să realizeze astfel de investiţii.
Dl. cons. Chifor – consideră că Asociaţia „Victoria Film” putea să găsească surse de
finanţare în altă parte.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
Preşedintele de şedinţă – „paradoxal, după atâtea discuţii, am avut un consens, la
urmă”.
Dl. cons. Chifor – „nu-i paradoxal; deci, nu m-am opus la aşa ceva, am vrut numai să
arăt cum este gestionată activitatea acolo, să ştiţi; deci, nu m-am opus şi n-o să mă opun
niciodată la cultură”.
Se supune la vot acordarea cuvântului reprezentantului firmelor care realizează lucrări
de construcţii în cimitire şi se obţine unanimitate.
Dl. Viorel Oltean – reprezentant al firmelor care realizează lucrări de construcţii
în cimitire – consideră că modificările aduse Regulamentului cimitirelor o să ducă la
creşterea preţurilor şi doreşte să ştie de ce este necesar avizul C.Z.M.I. în cazul edificării unor
monumente funerare noi.
Preşedintele de şedinţă – afirmă că avizul C.Z.M.I. este necesar doar în cazul
construcţiilor funerare vechi, considerate monumente istorice.
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Dl. Viorel Oltean – reprezentant al firmelor care realizează lucrări de construcţii
în cimitire – de asemenea, reclamă programul de lucru restrictiv, precum şi eliminarea zilei
de sâmbătă şi sugerează ca programul să fie între orele 6-22.
Preşedintele de şedinţă – constată că domnul Viorel Oltean face referire la vechea
variantă a regulamentului (... se termină banda).
Dl. Viorel Oltean – reprezentant al firmelor care realizează lucrări de construcţii
în cimitire – reclamă perioada scurtă de timp pe care o au la dispoziţie pentru descărcarea
materialelor de construcţie, respectiv 15 minute.
Dl. primar – sugerează să fie analizată varianta finală a Regulamentului şi, în cazul în
care vor fi probleme, să fie solicitată modificarea acestuia, deoarece proiectul de hotărâre a
fost aprobat şi, în acest moment, nu se mai poate reveni asupra sa.
Preşedintele de şedinţă – consideră că grupul de cetăţeni nemulţumit de aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare a cimitirelor deţine o variantă mai veche de a
acestuia şi propune ca aceştia să analizeze forma finală, aprobată, şi să vină cu propuneri după
aceea.
Dl. cons. Tarcea – solicită învoire de la ora 17:45.
Dl. cons. Tomoş – solicită învoire de la ora 19:45.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art. 13 din Anexa la
Hotărârea nr. 26/2010 ( aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor
publice cu plată orară, aprobate de Comisia Municipală de Sistematizare a
Circulaţiei din municipiul Cluj-Napoca), modificată şi completată prin Hotărârea
nr. 328/2010 şi Hotărârea nr. 228/2011.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire imobil mixt, D+P+2E, str.
Câmpului nr. 245; beneficiar: Rusănescu Cristian Ionel.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., locuinţă unifamilială, str. Romul
Ladea nr. 124; beneficiar: Sălejan Cornel.
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Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., extindere şi etajare locuinţă, str.
Fabricii nr. 114; beneficiar: Bereş Vasile.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire locuinţă unifamilială
D+P+E, str. Freziei nr. 16-18; beneficiar: Zakarias Matyas.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. şi a P.U.D. str. Cernăuţi – zona
Mănăştur sud, pentru construire; beneficiară: S.C. Imotrust S.R.L.
Comisia III – aviz negativ; solicită retrimiterea proiectului de hotărâre Comisiei
tehnice de urbanism, pentru reanalizare.
Se supune la vot solicitarea Comisiei III şi se obţine unanimitate (proiectul de hotărâre
a fost amânat şi retrimis Comisiei tehnice de urbanism).
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., ansamblu de clădiri pentru birouri
(comerţ şi servicii), cu regim de înălţime D+P+4E la D+P+10E+R şi amenajări
exterioare, str. Al. Vaida Voievod nr. 53-55; beneficiar: S.C. Iulius Mall Cluj S.R.L.
A fost discutat ca punctul 1'.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire locuinţă unifamilială
D+P+E, str. Vântului nr. 26; beneficiar: Puta Sabin.
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Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D., construire imobil cu funcţiunii
mixte: comerţ, servicii şi locuire D+P+3E+R, str. Marin Sorescu nr. 4; beneficiari:
Buiga Adrian şi Szabo Anna şi Kilin Mihai.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 294/2012
(acordarea unui mandat general Primarului municipiului Cluj-Napoca în vederea
reprezentării Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în faţa instanţelor
judecătoreşti).
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
28. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 5.580,35 lei, reprezentând contravaloare
pepeni verzi, a sumei de 2.935 lei, reprezentând cheltuieli de judecată, a sumei de
12,03 lei, reprezentând taxă de timbru şi a sumei de 1640,50 lei, reprezentând
cheltuieli de executare, către Stancu Tudorel.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia I – aviz favorabil.
Dl. cons. Stoica – solicită o informare privind cheltuielile suportate de la bugetul local
cu astfel de situaţii.
Dl. primar – arată că, potrivit legislaţiei, sumele care depăşesc 10.000 lei se supun
aprobării şi analizei Consiliului local; în cazul de faţă, nu consideră că este corect ca preţul de
vânzare din vară să fie comparat cu un preţ din „Metro”; marfa confiscată a fost valorificată la
un centru de legume-fructe şi Primăria a primit o sumă cuprinsă între 3.000 şi 4.000 de lei,
instanţa stabilid însă o altă sumă; explică faptul că, la vremea respectivă, a fost descărcat un
camion de pepeni pe domeniul public, în zona Observator, proprietarul spunând că aceştia au
fost depozitaţi şi nu au fost destinaţi valorificării.
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Dl. cons. Stoica – arată că a înţeles că aceşti pepeni au fost depozitaţi pe un teren
privat.
Dl. primar – afirmă că pepenii au fost descărcaţi pe domeniul public.
Dl. cons. Moisin – arată că, în perioada de comercializare a pepenilor, sunt foarte
multe reclamaţii; sugerează ca, începând cu anul 2014, să se reglementeze acest comerţ
haotic, pentru a putea fi organizat în mod civilizat, potrivit statutului de „Capitală europeană a
tineretului”.
Dl. primar – salută propunerea privind comercializarea pepenilor în mod civilizat şi
sugerează ca aceştia să fie vânduţi doar în pieţe şi în spaţii private, începând cu anul 2014,
deoarece, pentru 2013, au fost înregistrate deja cereri.
Dl. cons. Oniga – propune ca, începând din luna martie, să fie publicate pe site-ul
Primăriei toate facturile care se plătesc zilnic, pentru a exista transparenţă în ceea ce priveşte
cheltuirea banului public.
Dl. primar – arată că a discutat acest subiect chiar astăzi cu executivul Primăriei,
urmând a se analiza dacă instituţia dispune de resursele umane necesare îndeplinirii acestei
sarcini; se va încerca realizarea publicării facturilor prin redistribuirea personalului.
Dl. cons. Popa Irimie – consideră că „nu ar trebui plictisiţi clujenii cu toate bunurile
cu care se cumpără la Primărie diverse bunuri”; referitor la punctele nr. 28 şi 29 de pe ordinea
de zi, crede că ar fi necesar să se analizeze cine se face vinovat de prejudiciile aduse
Primăriei, pentru care se plătesc despăgubiri în instanţă, iar banii să fie recuperaţi de la
persoanele vinovate.
Dl. primar – susţine că Primăria merge şi se apără în instanţă, pentru toate obiectivele
pe care le are, până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a unei sentinţe; deciziile
judecătoreşti trebuie executate, neexistând alte alternative, iar stabilirea unor vinovăţii se face
tot printr-un proces.
Dl. cons. Popa Irimie – arată că se execută şi sentinţele judecătoreşti, dar se execută
şi banii clujenilor; reclamă creşterea numărului angajaţilor din Primărie; în 2004 erau
aproximativ 400 de angajaţi, iar în perioada 2012-2013 sunt aproximativ de 1.100.
Dl. primar – susţine că trebuie să se ţină cont de preluarea gardienilor publici în
cadrul Poliţiei locale; consideră că numărul angajaţilor a scăzut, nu a crescut.
Dl. cons. Moisin – arată că Primăria municipiului Cluj-Napoca are aproximativ 800
de angajaţi, comparativ cu Primăria Craiova, care are aproximativ 3.000 de angajaţi, în
condiţiile în care oraşul este mult mai mic, iar atribuţiile legale sunt aceleaşi; referitor la
anumite greşeli punctuale ale angajaţilor Primăriei, se pot face sesizări la Comisia de
disciplină, pentru anchete disciplinare.
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D-na cons. Anastase – solicită să se revină la discutarea punctului nr. 28 de pe
ordinea de zi.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
29. Proiect de hotărâre privind plata sumei de 10.080 lei, reprezentând cheltuieli de
judecată şi a sumei de 1855 lei, reprezentând cheltuieli de executare, către
Lengauer Ana.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
Preşedintele de şedinţă supune la vot solicitarea doamnei consilier Anastase de a se lua
o pauză de cinci minute şi se obţine unanimitate.
Se reiau lucrările Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca, după pauza de cinci
minute.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare Aleea Clăbucet, în municipiul Cluj-Napoca”.
Dl. cons. Popa Irimie – întreabă după ce criterii sunt reabilitate unele străzi din
municipiul Cluj-Napoca; face referire la Hotărârea nr. 62/2010, care stabileşte condiţiile de
eligibilitate a acestor străzi, pentru a putea fi modernizate şi reabilitate; arată că sunt străzi
mai vechi care nu întrunesc condiţiile cerute, străzi care au sub 7 m. lăţime, şi întreabă cum se
va proceda cu oamenii care locuiesc pe aceste străzi, care vor rămâne să locuiască pe
asemenea străzi neasfaltate; informează că, „pe respectivele străzi, au fost făcute recepţii de
case şi împrejmuiri, fără să se respecte Hotărârea nr. 62/2010 şi fără să fie cedate în domeniul
public suprafeţele care trebuiau să fie dezmembrate şi alocate spaţiului stradal”; doreşte să li
se acorde cuvântul cetăţenilor care locuiesc în astfel de zone, pentru a-şi exprima punctul de
vedere; susţine că există străzi în care Primăria nu a intervenit niciodată pe acel tronson, deşi e
în domeniul public, pe celălalt tronson de stradă, o porţiune nu se regăseşte pe extras C.F.,
deci nu are proprietar, iar ultima porţiune este cedată de către toţi riveranii la str. Mozart;
solicită să se rezolve problema preluării străzilor de către Primărie.
Preşedintele de şedinţă – a înţeles că sunt două chestiuni distincte: în ce condiţii pot
fi asfaltate străzile şi preluarea în domeniul public a unor porţiuni de străzi.
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Dl. cons. Popa Irimie – dă citire condiţiilor de preluare, din Hotărârea nr. 62/2010.
Preşedintele de şedinţă – consideră că problema poate fi rezolvată dacă proprietarii
vin cu o cerere de donaţie.
Dl. cons. Popa Irimie – arată că, pe anumite străzi, nu există proprietari şi nu se poate
face donaţia.
Preşedintele de şedinţă – afirmă că există posibilitatea reconstituirii Cărţii funciare.
Dl. primar – arată că studiile de fezabilitate sunt terminate, trebuind rezolvată
problema proprietăţii; solicită numirea unei persoane din grup, pentru a ajuta la definitivarea
situaţiei şi stabilirea proprietăţii, până în luna martie.
D-na Cosmina Ivan – reprezentanta cetăţenilor de pe str. Mozart – prezintă
demersurile pe care le-a înterprins de-a lungul timpului şi informează că ea este persoana de
contact, din partea cetăţenilor.
Dl. primar – arată că S.F.-ul este finalizat şi va fi prezentat Consiliului local, dar
trebuie rezolvată problema proprietăţii.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Dorului, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. În jurul lacului, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Livezeni, în municipiul Cluj-Napoca”.
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Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Meşterul Manole, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Burebista, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Andrei Mureşanu, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Atelierului, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Locomotivei, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Bega, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Orăştiei, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Măceşului, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Putna, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Munteniei, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
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44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Timişoarei, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Academician David Prodan, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Trandafirilor, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Strungarilor, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Harghita, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
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49. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Metalului, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Jiului, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare str. Fundătura, în municipiul Cluj-Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
52. Proiect de hotărâre privind suportarea din bugetul local al sumei de 770.104 lei,
reprezentând contribuţia asociaţilor de proprietari la lucrările executate în cadrul
Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice a
blocurilor de locuinţe, cu recuperarea acestor sume de la asociaţiile de propriatari.
Comisia I – aviz favorabil, cu propunerea de completare a art. 2: „se propune
demararea de îndată a procedurilor de recuperare”.
Comisia II – aviz favorabil.
Domnul consilier Morar s-a întors în sală şi ia loc la masa de şedinţă, iar preşedintele
de şedinţă anunţă că cvorumul este de 24.
Se supune la vot propunerea Comisiei I şi se obţine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate.
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53. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de funcţionare a Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj pentru anul 2013.
Comisia II – Dl. cons. Moisin – preşedintele comisiei – propune amânarea
proiectului de hotărâre, din următoarele motive: nu este justificată propunerea de creştere a
cotizaţiei pe cap de locuitor, de la 0.15 lei la 0.25 lei, şi arată că există un excedent bugetar de
324.000 lei; referitor la cheltuieli, arată că este prevăzută, la salarii, suma de 335.000 lei, dar
nu se ştie cine sunt angajaţii, în afară de domnul director Septimiu Sămărghitean; solicită să
se aducă la cunoştinţă dacă mai sunt şi alţi angajaţi şi pe ce criterii au fost selectaţi; arată că
rolul acestei asociaţii era de a pregăti punerea în funcţiune a noii rampe ecologice de deşeuri,
care trebuia finalizată la sfârşitul anului 2012; întreabă cine se face responsabil pentru
întârzierea de peste şase luni a unui proiect din fonduri europene; solicită detalii privind
cererea de majorare a cotizaţiei, precum şi privind prevederea unor cheltuieli mari în acest an;
referitor la sumele care sunt solicitate ca şi cotizaţie, arată că nu există o concordanţă între
sumele datorate şi sumele alocate; sugerează să se ia în calcul numărul de cetăţeni şi când se
alocă sume (... se termină banda).
D-na cons. Anastase – arată că acest proiect este din iniţiativa primarului.
Dl. primar – susţine că, în democraţie, orice proiect trebuie dezbătut şi, dacă un
consilier solicită explicaţii referitoare la un proiect, acestea sunt bine-venite; susţine că nu
poate să dea explicaţii din partea acestei asociaţii, deoarece nu este în subordinea sa.
D-na cons. Anastase – arată, din nou, că acest proiect este din iniţiativa primarului;
„bugetarea despre care dumneavoastră vorbeaţi presupune prognoză; se vorbeşte despre o
speţă de viitor, ca să poţi să repari oricare din acele neajunsuri despre care dumneavoastră aţi
vorbit; nu poţi să stai cu un singur angajat, ca în vremea domnului Tişe, numai ca să apari în
presă cu Eco Metropolitan, grozav, extraordinar şi să nu faci nimic; dacă vrei cu adevărat să
faci ceva, mobilizezi toţi participanţii şi ieşi din statutul de proiect, şi faci cu adevărat ceva în
această structură funcţională”.
Dl. cons. Moisin – arată că Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca nu a putut
influenţa deciziile asociaţiei, fiind minoritar, din cauza sistemului de vot practicat la nivelul
asociaţiei; susţine că activitatea asociaţiei a fost gestionată cu personal din cadrul Consiliului
Judeţean Cluj, fără a fi plătit suplimentar; de asemenea, explică faptul că, pe vremea domnului
Tişe, s-au făcut economii privind cheltuielile de personal, pe vremea lui constituindu-se
asociaţia; întreabă când va fi pusă în funcţiune noua rampă ecologică.
Dl. cons. Popa A. – solicită un raport de activitate al asociaţiei, de la înfiinţare până în
prezent.
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D-na cons. Anastase – arată că domnul consilier a solicitat scoaterea de pe ordinea de
zi a proiectului iniţiat de primar.
Preşedintele de şedinţă – anunţă că s-a cerut amânarea.
D-na cons. Anastase – susţine că „vorbeşte despre un buget, e vorba despre o
prognoză, când justific de ce vreau să măresc taxele pe locuitor, de asta spune şi ce vrea să
facă cu banii; deci, a vorbi la modul trecut, are un singur angajat, ce vor oamenii ăştia să facă
din subcapitolul salarii, e o retorică populistă, credeţi-mă sincer că aşa este; când îţi faci o
prognoză, îţi dezvolţi plaja de aşteptări, pentru a putea rezolva toate problemele la care s-a
angajat; ce folos că vechea administraţie judeţeană i-a dat denumirea şi a creat-o? În sfârşit,
este îmbrăcată în sau are conţinut, despre asta este vorba şi, mai mult, domnule Radu Moisin,
noi doi eram parteneri, odată în viaţă am fost parteneri pe un subiect: raportul dintre banii
primiţi de municipiul Cluj-Napoca de la preşedintele Consiliului Judeţean, Tişe, raportul
dintre noi şi Ploscoş; poate vă amintiţi, noi primeam bani pentru plăcuţe egal cu Ploscoşul;
acolo a fost retorica pe subiectul Ploscoş, deci să nu facem paralelisme dureroase pentru o
activitate care ar putea evolua frumos”.
D-na cons. Borza – arată că domnul primar Emil Boc nu doar că a introdus pe ordinea
de zi acest proiect, dar „a semnat şi decizia Consiliului Director al Asociaţiei de Dezvoltare
Eco Metropolitan, prin care aproba cuantumul cotizaţiei, aproba bugetul, raportul de
activitate”; astfel, consideră că poate să răspundă la unele întrebări ale domnului consilier
Moisin.
Dl. primar – susţine că numai Consiliul Judeţean Cluj şi U.S.L. pot da un răspuns;
arată că a primit un proiect pe care l-a supus dezbaterii, l-a aprobat, iar Consiliul local va
decide; dacă un consilier cere unele precizări, nu trebuie să fie acuzat; s-au cerut unele
explicaţii de la Consiliul Judeţean (... se suprapun vocile).
Dl. cons. Moisin – arată că alocările, în Consiliul Judeţean, la fel ca în cazul
Consiliului local, se fac de către deliberativ şi nu de către conducătorul instituţiei; viziunea
membrilor Consiliului Judeţean a fost să favorizeze mediul rural, iar viziunea Consiliului
local a fost să favorizeze municipiul Cluj-Napoca; îi răspunde doamnei consilier Borza, că
domnul primar, în calitate de membru în consiliul director al asociaţiei, a avut obligaţia de a
semna actul adoptat prin majoritate, indiferent de modul în care el însuşi a votat.
Dl. cons. Stoica – dă citire Deciziei nr. 1 a Consiliului Director al asociaţiei, pe care
domnul primar Emil Boc a semnat-o.
Dl. primar – susţine că nu deţine informaţiile solicitate de căre domnul consilier
Moisin şi sugerează să se supună la vot solicitarea de amânare, pentru a-i fi transmise
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informaţiile cerute; în ceea ce priveşte datele deţinute de Consiliul Judeţean, nu are de unde să
le obţină, decât de la Consiliul Judeţean.
Dl. cons. Popa Irimie – arată că nu s-a pus problema de a şti ceva de la Consiliul
Judeţean şi îl întreabă pe domnul primar dacă recunoaşte că a semnat.
Dl. primar – nu înţelege de ce sunt atâtea discuţii legate de faptul că se cere o
explicaţie cu privire la cheltuirea banului public într-o asociaţie unde majoritatea este deţinută
de U.S.L. şi, oricum ar fi votat, era acelaşi lucru.
D-na cons. Anastase – întreabă cum a putut semna domnul primar, dacă nu a avut
mandat din partea Consiliului local.
Dl. primar – susţine că dacă nu semna nu intra în dezbatere; hotărârea nu are
aplicabilitate dacă nu este aprobată de Consiliul local, aceasta este procedura.
Dl. cons. Moisin – arată că rampa ecologică nu a fost licitată de către asociaţie, ci de
către Consiliul Judeţean; contractul este semnat de către Consiliul Judeţean, care are obligaţia
de a monitoriza în ce măsură este pus în aplicare; referitor la ceea ce spunea doamna consilier
Anastase, afirmă următoarele: „doamna Anastase, cum vă explicaţi dumneavoastră, socialdemocrată fiind, că sunteţi de acord cu o creştere a unei contribuţii în Cluj-Napoca, cu o
previziune financiară modestă, să spunem; am înţeles că trebuie să creştem taxele şi
impozitele locale, că aşa a fost cadrul normativ naţional, dar aici ce ne mai obligă să creştem
contribuţia pe cap de locuitor în municipiu, care-i logica?”.
D-na cons. Borza – „eu consider că domnul primar, în calitate de reprezentant al
municipiului, şi mă reîntorc, este o chestiune de principiu: nu semnezi ceea ce nu cunoşti, nu
ai detalii..., pur şi simplu semnezi în numele municipiului, ba, mai mult decât atât, aduci un
H.C.L. în faţa Consiliului local”.
Dl. primar – „încă o dată, repet: decizia e în Consiliul local; ca să ajungem să
dezbatem, a fost o propunere de doi din trei; propunerea a venit din partea celor doi membri
U.S.L., majoritari în asociaţie”; susţine că nu a fost atunci când asociaţia s-a înfiinţat, şi a
crezut în experienţa acestor membri.
D-na cons. Horváth – viceprimar – „tot în acest consiliu, atunci când s-a înfiinţat
asociaţia eco-metropolitană, s-a aprobat statutul şi actul constitutiv şi toate regulile pe baza
cărora astăzi discutăm, toate regulile pe care funcţionează această asociaţie; oricine putea,
înainte, să se uite, să vadă că, mai întâi, nici domnul preşedinte Uioreanu, nici domnul primar
din Dej, nu a avut mandat din partea consiliului, atunci când i s-a pus, din partea unui director
executiv, în faţă..., chiar am participat la şedinţă... , bugetul, raportul de activitate; acuma că,
în acel moment, nici primarul, nici altcineva care a participat acolo, nu a putut intui toate
întrebările care se pot naşte în capul dumneavoastră, al meu, al dumneavoastră, se pot naşte
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nişte întrebări, nişte clarificări; scuze că nu ne mai aducem aminte de toate aceste întrebări şi
că îndrăznim, în urma unei semnături care înseamnă o acceptare, nu a fost nimic în neregulă
sau nu a apărut şi, poate, nici acuma nu este în neregulă, dar se solicită nişte informaţii
suplimentare vizavi de acel buget şi raport de activitate pe anul 2012, din 15 rânduri, atât”.
Dl. cons. Tomoş – solicită să se pună capăt discuţiilor; consideră că fiecare consilier
poate să solicite lămuriri, indiferent din ce partid face parte.
Se supune la vot propunerea de amânare şi se obţin 15 voturi pentru (proiectul a fost
amânat).
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a cimitirelor administrate de către Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca.
Proiectul a fost discutat ca punctul 1''.
55. Informare privind solicitarea preluării de către municipalitate a terenurilor folosite
ca drumuri de acces, care deservesc zona Mănăştur Sud, aflate în proprietatea S.C.
Mănăştur Holding S.R.L .
Informarea a fost luată la cunoştinţă.
56. Informare privind activitarea asistenţilor personali desfăşurată în semestru al II-lea
al anului 2012.
Informarea a fost luată la cunoştinţă.
57. Informare privind stadiul litigiilor în care Consiliul local al municipiului ClujNapoca este parte.
Informarea a fost luată la cunoştinţă.
Dl. cons. Stoica – solicită ca, la următorul raport, să fie o coloană în care să se treacă
daunele cerute Consiliului local.
58. Diverse.
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Dl. cons. Stoica – „dacă nu sunt alte subiecte la Diverse, vreau să ne ţinem de cuvânt;
în şedinţa trecută, au fost nişte nelămuriri cu privire la nişte termeni gastronomici; din partea
colegilor de la U.S.L., vă facem cadou un dicţionar gastronomic”.
Domnnul Stoica înmânează un exemplar din dicţionarul gastronomic preşedintelui de
şedinţă.
58 a. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. şi a P.U.D. ansamblu cu clădire
multifuncţională, clădire de locuinţe colective şi spaţiu comercial, str. Aurel Vlaicu nr.
182; beneficiară: S.C. Grup 4 Instalaţii S.A
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
Mapa preşedintelui de şedinţă
1. Adresa nr. 392/31.01.2013 a Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie „Leon
Daniello” Cluj-Napoca, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 36.969/3, în
data de 31 ianuarie 2013, prin care solicită 200.000 lei pentru repararea gardului exterior al
spitalului, situat pe str. B. P. Haşdeu nr. 6.
Adresa a fost luată la cunoştinţă şi repartizată Comisiei V.
2. Memoriul Asociaţiei „Şepcile Roşii 1919” Cluj-Napoca, înregistrat la Primăria
municipiului Cluj-Napoca sub nr. 39.206/1, în data de 1 februarie 2013, prin care solicită
implicarea directă a domnului Emil Boc, primar şi a Consiliului local al municipiului ClujNapoca în rezolvarea, în regim de urgenţă, a situaţiei juridice a siglei, culorilor şi
palmaresului echipei de fotbal F.C. „Universitatea” Cluj.
Memoriul a fost luat la cunoştinţă şi repartizat Comisiei V.
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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