
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

C L U J – N A P O C A

P R O C E S – V E R B A L

Încheiat  azi,  29 mai 2014,  cu  ocazia  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  local  al

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează domnul Irimie Emil Popa. 

Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi se

obţine unanimitate.

Dl. cons. Ioan Pop – preşedintele de vârstă –  solicită propuneri pentru funcţia de

preşedinte de şedinţă.

Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul consilier Gliga.

D-na cons. Anastase – îl propune pe domnul consilier Oniga.

Preşedintele de vârstă supune la vot propunerea domnului consilier Moisin şi anunţă

că s-au obţinut 14 voturi pentru (a trecut).

Se intonează Imnul de Stat al României.

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

1. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a titlului de "Cetăţean de Onoare al

municipiului Cluj-Napoca" domnului Körössy János.

2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de "Cetăţean de Onoare al municipiului

Cluj-Napoca" domnului Prof. univ. dr. doc. Ioan Taloş. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului Cluj-

Napoca la data de 31.03.2014.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte având

ca obiect spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în care funcţionează cabinete

medicale.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2205/2001, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca,

str. Fabricii nr. 4.

6. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Cluj-Napoca cu Asociaţia  „Ferma

de Zâne Cluj-Napoca” în vederea realizării  în comun a proiectului „Cluj-Napoca –

Capitală Culturală Europeană”. 
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7. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu pentru sediu, în regim de închiriere,

în favoarea Fundaţiei „Estuar”.

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unui spaţiu pentru sediu, în regim de închiriere,

în favoarea Ligii Scriitorilor Maghiari din Ardeal.

9. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeţei atribuită prin Contractul de comodat

nr.  57490/2011,  cu suprafaţa  de 27,36 mp.,  parte  din apartamentul  nr.  2,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 13-15, şi cu suprafaţa de 15,77 mp., în

folosinţă comună.  

10. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 142/2014 (repartizarea

locuinţelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de priorităţi pentru

anul 2014, aprobată prin Hotărârea nr. 53/2014). 

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

1940/2000,  cu  doamna  doctor  Moldovan  Laura  Alina,  în  vederea  desfăşurării

activităţii de medicină dentară, în spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Emil

Isac nr. 24.

12. Proiect de hotărâre privind acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere nr.

1759/1999,  cu  doamna  doctor  stomatolog  Poraczky  Alina  Ioana,  în  vederea

desfăşurării  activităţii  de  medicină  dentară,  în  spaţiul  situat  în  municipiul  Cluj-

Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58. 

13. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra  terenului,

aferent spaţiului comercial nr. 65, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Mărăşti, Bl.

3, înscris în CF nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe hârtie

a CF nr. 139961 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXV.

14. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra  terenului,

aferent spaţiului comercial nr. 64B, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Mărăşti,

Bl. 3, înscris în CF nr. 250480-C1-U8 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe

hârtie a CF nr. 135725 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXIV/B.

15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca,

în domeniul privat al acestuia, demolarea şi radierea din CF a imobilului-depozit de

carburanţi, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3. 

16. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca

şi  darea  în  administrare,  Serviciul  Public  de  Interes  Local  pentru  Administrarea

Parcărilor, a unui imobil-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor

nr. 106.
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17. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  administrare,  Grădiniţei  „Universităţii  Babeş-

Bolyai”, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 18.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a terenului cu

nr. cadastral 298412, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb. 

19. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  457/1999

(concesionarea  terenului  situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Republicii  [fostă  G.

Bilaşcu] nr. 105), aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 267/2004.

20. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosinţă  gratuită,  Asociaţiei  de  Dezvoltare

Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, a unei părţi din imobilul situat în municipiul

Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 2, ap. 4.

21. Proiect  de hotărâre  privind prelungirea  termenului  de închiriere  al  Contractului  nr.

1718/1999, având ca obiect spaţiul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. G-ral Traian

Moşoiu nr. 74, ap. 6.

22. Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  documentaţiei  tehnice  de  înscriere  în  cartea

funciară a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni.  

23. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  565/2006

(asocierea  în  participaţiune  a  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  cu

persoane juridice în vederea realizării  unei reţele  municipale  de canalizaţii  pe raza

municipiului Cluj-Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii),  aşa cum a

fost modificată prin Hotărârea nr. 294/2013.

24. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  P.U.D.  construire  patru  locuinţe  unifamiliale

înşiruite, str. Azur nr. 3; beneficiar: Nedelea Cristian.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuinţă unifamilială D+P+M

şi garaj parter, str. Mierlei nr. 2; beneficiară: Macovescu Sanda Daniela.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere, etajare şi mansardare imobil

de locuit parter, str. Salcâmului nr. 15; beneficiare: Turoş Melinda şi Marchiş Dana

Mihaela.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Centru de Educaţie şi Cultură a Copiilor,

Calea Floreşti nr. 83A; beneficiară: Fundaţia Centrul de Educaţie şi Cultură a Copiilor.

28. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  P.U.D.  construire  patru  locuinţe  unifamiliale

înşiruite P-E, str. Ovidiu Iuliu Moldovan nr. 10; beneficiară: S.C. CONARH DESIGN

S.R.L.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. modificare P.U.Z. Bdul. Muncii – str.

Voroneţ; beneficiar: Mitre Viorel.
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Bună Ziua, pentru parcelare şi a

P.U.D. – construire ansamblu de locuinţe colective şi servicii (D)+P+2E, str.  Bună

Ziua nr. 9; beneficiari: Toth Gheorghe, Toth Ecaterina şi S.C. ESCADA IMOBILE

S.R.L.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Nicolae Drăganu – str. Fadrusz Janos

– str. Vasile Conta – str. Dimitrie Paciurea; beneficiare: S.C. SAF ADRIA IMPEX

S.R.L. şi S.C. TERASTAR S.R.L. 

32. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru

obiectivul de investiţii: „Pasarelă pietonală peste râul Someşul Mic, care face legătura

între cartierul Grigorescu şi cartierul Plopilor, în imediata apropiere a Parcului Iuliu

Haţieganu  din  municipiul  Cluj-Napoca,  grindă  metalică  tip  cheson  cu  placă  din

beton”.

33. Proiect  de  hotărâre  privind  ratificarea  hotărârii  Adunării  Generale  a  Acţionarilor

Companiei de Transport Cluj-Napoca privind aprobarea situaţiilor financiare, la data

de 31.12.2013.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare pe anul 2013 pentru regiile

autonome de subordonare locală: Regia Autonomă a Domeniului Public Cluj-Napoca

şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

35. Proiect  de hotărâre  privind actualizarea  tarifelor  practicate  de către  R.A.D.P. Cluj-

Napoca pentru activitatea de întreţinere a dispozitivului de semnalizare rutieră.

36. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  Planului  de  ocupare  a  funcţiilor  publice  din

aparatul de specialitate a primarului municipiului Cluj-Napoca şi din serviciile publice

subordonate Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2014.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a

Primăriei municipiului Cluj-Napoca.   

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, modificată prin

Hotărârile  nr.  406/2012,  nr.  30/2013,  nr.  536/2013  şi  nr.  13/2014  (repartizarea  şi

numirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale şcolilor de

stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, modificată prin

Hotărârile  nr.  407/2012,  nr.  29/2013,  nr.  537/2013  şi  nr.  12/2014  (repartizarea  şi

numirea reprezentanţilor Consiliului local în consiliile de administraţie ale grădiniţelor

de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). 
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40. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, modificată prin

Hotărârile  nr.  408/2012,  nr.  27/2013,  nr.  535/2013  şi  nr.  10/2014  (repartizarea

consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcolile de

stat şi particulare din municipiului Cluj-Napoca).

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, modificată prin

Hotărârile  nr.  409/2012,  nr.  28/2013,  nr.  538/2013  şi  nr.  11/2014  (repartizarea

consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din grădiniţele

de stat şi particulare din municipiului Cluj-Napoca).

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului şi bugetului proiectului „Modernizare

spaţiul educaţional aferent demisolului Liceului Mihai Eminescu din Cluj-Napoca”, a

acordului  de  parteneriat  încheiat  între  Municipiul  Cluj-Napoca  şi  Liceul  Teoretic

„Mihai Eminescu”, în vederea implementării în comun a proiectului. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei Centrului

Bugetar de Administrare Creşe, prin înfiinţarea creşei pe str. Moţilor nr. 58.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Colaborare între municipiul Cluj-

Napoca şi municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză. 

45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 33.000 lei (sumă netă) de la bugetul

local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câştigători  ai Locului I la olimpiadele

şcolare, faza naţională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

46. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” şi a premiului în sumă netă de

1000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014, pentru fiecare

dintre cele 31 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au împlinit 50 de ani de

căsătorie neîntreruptă. 

47. Proiect de hotărâre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a spaţiilor cu altă destinaţie decât

cea de locuinţă, situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 31-33, ap. 4 şi 5, în

favoarea Universităţii de Artă şi Design Cluj.    

48. Diverse.

           Dl. primar – retrage punctul 42; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 48 a, b, c

şi d; prezintă şi susţine proiectele.

            D-na cons. Anastase – solicită învoirea, de la 15:20.

            Se supune la vot propunerea domnului primar şi se obţine unanimitate. 

Se supune la vot ordinea de zi, cu propunerea aprobată, şi se obţine unanimitate.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
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1. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  post-mortem  a  titlului  de  "Cetăţean  de

Onoare al municipiului Cluj-Napoca" domnului K  ö  r  ö  ssy J  á  nos.

Dl. primar – arată că, dintr-o regretabilă eroare, nu apar ca iniţiatori ai proiectului de

hotărâre şi consilierii locali U.D.M.R.; are rugămintea să fie trecuţi ca iniţiatori şi aceştia.

Dl. cons. Gliga – preşedintele de şedinţă –  îşi însuşeşte amendamentul domnului

primar.

Se  supune  la  vot  amendamentul  însuşit  de  preşedintele  de  şedinţă  şi  se  obţine

unanimitate.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

D-na cons. Anastase – dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în

urma votului secret de la punctele 1 şi 2, anunţând următoarele rezultate: la punctul 1, pentru

Körössy János, din totalul  de 26 de voturi  valabil  exprimate,  s-au înregistrat  25 de voturi

pentru şi unul împotrivă,  iar la punctul 2, pentru domnul Ioan Taloş, din totalul de 26 de

voturi valabil exprimate, s-au înregistrat 26 de voturi pentru.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  "Cetăţean  de  Onoare  al

municipiului Cluj-Napoca" domnului   Prof.   univ. dr. doc. Ioan Taloş.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

D-na cons. Anastase – dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în

urma votului secret de la punctele 1 şi 2, anunţând următoarele rezultate: la punctul 1, pentru

Körössy János, din totalul  de 26 de voturi  valabil  exprimate,  s-au înregistrat  25 de voturi

pentru şi unul împotrivă,  iar la punctul 2, pentru domnul Ioan Taloş, din totalul de 26 de

voturi valabil exprimate, s-au înregistrat 26 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului general al municipiului

Cluj-Napoca la data de 31.03.2014.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.
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4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locaţiune a unor contracte

având ca obiect spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, în care funcţionează

cabinete medicale.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr.

2205/2001,  având  ca  obiect  spaţiul  cu  altă  destinaţie  situat  în  municipiul  Cluj-

Napoca, str. Fabricii nr. 4.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  asocierea  Municipiului  Cluj-Napoca  cu  Asociaţia

„Ferma de Zâne Cluj-Napoca”, în vederea realizării în comun a proiectului „Cluj-

Napoca – Capitală Culturală Europeană”.

Comisia  I  –  „aviz  favorabil,  cu  o  completare  la  Anexă  la  proiectul  de  hotărâre,

respectiv,  la art.  5 alin. 5 pct.  1 din contract,  va fi menţionat:  cu până la 31.12.2016, cu

posibilitate de prelungire”.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se  supune  la  vot  amendamentul  Comisiei  I  şi  se  obţin  25  de  voturi  pentru  şi  o

abţinere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţin 25 de voturi pentru

şi o abţinere.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  unui  spaţiu  pentru  sediu,  în  regim  de

închiriere, în favoarea Fundaţiei „Estuar”.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  atribuirea  unui  spaţiu  pentru  sediu,  în  regim  de

închiriere, în favoarea Ligii Scriitorilor Maghiari din Ardeal.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  extinderea  suprafeţei  atribuită  prin  Contractul  de

comodat nr. 57490/2011, cu suprafaţa de 27,36 mp., parte din apartamentul nr. 2,

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. I. C. Brătianu nr. 13-15, şi cu suprafaţa de

15,77 mp., în folosinţă comună.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

10. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Anexei  la  Hotărârea  nr.  142/2014

(repartizarea locuinţelor sociale, prin închiriere, persoanelor aflate în lista finală de

priorităţi pentru anul 2014, aprobată prin Hotărârea nr. 53/2014).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

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

nr. 1940/2000, cu doamna doctor Moldovan Laura Alina, în vederea desfăşurării

activităţii  de  medicină  dentară,  în  spaţiul  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.

Emil Isac nr. 24.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

12. Proiect de hotărâre privind acordul asocierii titularilor Contractului de închiriere

nr.  1759/1999,  cu  doamna doctor  stomatolog Poraczky  Alina  Ioana,  în  vederea

desfăşurării  activităţii  de medicină dentară,  în  spaţiul  situat  în municipiul  Cluj-

Napoca, str. Louis Pasteur nr. 58.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului,

aferent spaţiului comercial nr. 65, situat în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Mărăşti,

Bl. 3, înscris în CF nr. 256277-C1-U15 Cluj-Napoca (provenită din conversia de pe

hârtie a CF nr. 139961 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXV.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului,

aferent  spaţiului  comercial  nr.  64B,  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  P-ţa.

Mărăşti,  Bl.  3,  înscris  în  CF  nr.  250480-C1-U8  Cluj-Napoca  (provenită  din

conversia de pe hârtie a CF nr. 135725 Cluj), sub nr. topo 23708/2/LXIV/B.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  public  al  municipiului  Cluj-

Napoca, în domeniul privat al acestuia, demolarea şi radierea din CF a imobilului-

depozit de carburanţi, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Taberei nr. 3.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

16. 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 imobil-teren situat în municipiul  Cluj-Napoca,

Calea Dorobanţilor nr. 106.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia  I  –  aviz  favorabil;  propune  ca,  din  veniturile  încasate,  50%  să  revină

Serviciului Public de Interes Local pentru Administrarea Parcărilor şi 50% bugetului local.

Se supune la vot amendamentul Comisiei I şi se obţine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate.

17. Proiect de hotărâre privind darea în administrare, Grădiniţei „Universităţii Babeş-

Bolyai”, a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 18.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

18. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de dezlipire a terenului

cu nr. cadastral 298412, situat în municipiul Cluj-Napoca, zona Lomb.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

19. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  457/1999

(concesionarea terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii [fostă G.

Bilaşcu] nr. 105), aşa cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 267/2004.
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Comisia I – aviz favorabil.

Dl. cons. Adrian Popa – anunţă că nu participă la vot.

Dl. cons. Turdean – anunţă că nu participă la vot.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (domnul consilier Adrian Popa şi

domnul consilier Turdean nu participă la vot).

20. Proiect  de  hotărâre  privind darea în  folosinţă  gratuită,  Asociaţiei  de Dezvoltare

Intercomunitară  Zona  Metropolitană  Cluj,  a  unei  părţi  din  imobilul  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 2, ap. 4.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de închiriere al Contractului nr.

1718/1999,  având  ca  obiect  spaţiul  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  G-ral

Traian Moşoiu nr. 74, ap. 6.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

22. Proiect de hotărâre privind însuşirea documentaţiei tehnice de înscriere în cartea

funciară a unui teren situat în municipiul Cluj-Napoca, zona lac I Gheorgheni.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

23. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  565/2006

(asocierea  în  participaţiune  a  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  cu

persoane juridice în vederea realizării unei reţele municipale de canalizaţii pe raza

11



municipiului Cluj-Napoca, pentru pozarea cablurilor de telecomunicaţii), aşa cum a

fost modificată prin Hotărârea nr. 294/2013.

Comisia II – aviz favorabil.

D-na cons. Anastase – anunţă că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul  şi se obţine unanimitate  (doamna consilier  Anastase nu

participă la vot).

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire patru locuinţe unifamiliale

înşiruite, str. Azur nr. 3; beneficiar: Nedelea Cristian.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

25. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuinţă  unifamilială

D+P+M şi garaj parter, str. Mierlei nr. 2; beneficiară: Macovescu Sanda Daniela.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

26. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere,  etajare  şi  mansardare

imobil  de  locuit  parter,  str.  Salcâmului  nr.  15;  beneficiare:  Turoş  Melinda  şi

Marchiş Dana Mihaela.

Comisia III – aviz negativ; propune amânarea şi retrimiterea proiectului la Comisia

tehnică de urbanism.

Se supune la vot propunerea Comisiei III şi se obţine unanimitate. 

27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  Centru  de  Educaţie  şi  Cultură  a

Copiilor,  Calea  Floreşti  nr.  83A;  beneficiară:  Fundaţia  Centrul  de  Educaţie  şi

Cultură a Copiilor.

Comisia III – aviz negativ; propune amânarea şi retrimiterea proiectului la Comisia

tehnică de urbanism.
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Se supune la vot propunerea Comisiei III şi se obţine unanimitate. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire patru locuinţe unifamiliale

înşiruite  P-E,  str.  Ovidiu  Iuliu  Moldovan  nr.  10;  beneficiară:  S.C.  CONARH

DESIGN S.R.L.

Comisia III – „aviz favorabil,  cu următorul amendament:  drumul,  inclusiv zona de

întoarcere, va fi cu acces public nelimitat”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III şi se obţine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. modificare P.U.Z. Bdul. Muncii – str.

Voroneţ; beneficiar: Mitre Viorel.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Bună Ziua, pentru parcelare şi a

P.U.D. – construire ansamblu de locuinţe colective şi servicii (D)+P+2E, str. Bună

Ziua nr. 9; beneficiari: Toth Gheorghe, Toth Ecaterina şi S.C. ESCADA IMOBILE

S.R.L.

Comisia III – „aviz favorabil, cu următorul amendament: înălţimea maximă la cornişă,

de 8,30 metri, va fi calculată faţă de cota terenului natural”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III şi se obţine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate.

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. str. Nicolae Drăganu – str. Fadrusz

Janos – str. Vasile Conta – str. Dimitrie Paciurea; beneficiare: S.C. SAF ADRIA

IMPEX S.R.L. şi S.C. TERASTAR S.R.L.

Comisia III – aviz negativ; propune amânarea şi retrimiterea proiectului la Comisia

tehnică de urbanism.

Se supune la vot propunerea Comisiei III şi se obţin 25 de voturi pentru şi o abţinere.
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32. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru

obiectivul  de  investiţii:  „Pasarelă  pietonală  peste  râul  Someşul  Mic,  care  face

legătura între cartierul  Grigorescu şi  cartierul  Plopilor,  în  imediata  apropiere a

Parcului Iuliu Haţieganu din municipiul Cluj-Napoca, grindă metalică tip cheson

cu placă din beton”.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

33. Proiect de hotărâre privind ratificarea hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor

Companiei  de Transport Cluj-Napoca privind aprobarea situaţiilor  financiare,  la

data de 31.12.2013.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

34. Proiect  de hotărâre privind aprobarea situaţiilor  financiare pe anul 2013 pentru

regiile  autonome de  subordonare locală:  Regia  Autonomă a Domeniului  Public

Cluj-Napoca şi Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

35. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor practicate de către R.A.D.P. Cluj-

Napoca pentru activitatea de întreţinere a dispozitivului de semnalizare rutieră.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din

aparatul  de specialitate  al  primarului  municipiului  Cluj-Napoca şi  din serviciile

publice  subordonate  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  pentru  anul

2014.
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Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare

a Primăriei municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

38. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 331/2012, modificată

prin Hotărârile nr. 406/2012, nr. 30/2013, nr. 536/2013 şi nr. 13/2014 (repartizarea

şi  numirea  reprezentanţilor  Consiliului  local  în  consiliile  de  administraţie  ale

şcolilor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Turdean – propune, la Învăţământ preuniversitar, poziţia 1, realizarea unei

rocade între punctul 51, ocupat de el, şi punctul 52, ocupat de doamna consilier Bocşe; „eu o

să trec la poziţia 52 şi dânsa la poziţia 51”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Turdean şi se obţine unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, şi se obţine unanimitate.

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 332/2012, modificată

prin Hotărârile nr. 407/2012, nr. 29/2013, nr. 537/2013 şi nr. 12/2014 (repartizarea

şi  numirea  reprezentanţilor  Consiliului  local  în  consiliile  de  administraţie  ale

grădiniţelor de stat şi particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia IV – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 333/2012, modificată

prin Hotărârile nr. 408/2012, nr. 27/2013, nr. 535/2013 şi nr. 10/2014 (repartizarea
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consilierilor locali în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din şcolile

de stat şi particulare din municipiului Cluj-Napoca).

Comisia IV – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 334/2012, modificată

prin Hotărârile nr. 409/2012, nr. 28/2013, nr. 538/2013 şi nr. 11/2014 (repartizarea

consilierilor  locali  în  Comisia  pentru  Evaluarea  şi  Asigurarea  Calităţii  din

grădiniţele de stat şi particulare din municipiului Cluj-Napoca).

Comisia IV – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

42. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  şi  bugetului  proiectului

„Modernizare spaţiul educaţional aferent demisolului Liceului Mihai Eminescu din

Cluj-Napoca”, a acordului de parteneriat încheiat între Municipiul Cluj-Napoca şi

Liceul  Teoretic  „Mihai  Eminescu”,  în  vederea  implementării  în  comun  a

proiectului.

Retras.

43. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Statului  de  funcţii  şi  a  Organigramei

Centrului Bugetar de Administrare Creşe, prin înfiinţarea creşei pe str. Moţilor nr.

58.

Comisia IV – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii  de Colaborare între municipiul

Cluj-Napoca şi municipiul Ningbo din Republica Populară Chineză.
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Comisia II – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 33.000 lei (sumă netă) de la bugetul

local pe anul 2014 pentru premierea elevilor câştigători ai Locului I la olimpiadele

şcolare, faza naţională, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil

D-na cons. Anastase – îl felicită pe iniţiatorul proiectului de hotărâre.

Dl. cons. Bîldea –  propune ca profesorilor care îi pregătesc pe aceşti elevi să le fie

acordată reducere pe mijloacele de transport în comun.

Dl. primar –  arată că, dacă bugetul va permite, profesorii, alături de elevii care au

obţinut locul II,  III sau menţiuni,  vor fi avuţi în vedere până la sfârşitul  anului; îl  bucură

numărul mare de elevi care au câştigat premiul I la olimpiadele naţionale. 

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

46. Proiect de hotărâre privind acordarea „  diplomei de aur  ” şi a premiului în sumă

netă de 1000 lei, din bugetul local pe anul 2014, conform Hotărârii nr. 19/2014,

pentru fiecare dintre cele 31 de cupluri clujene care, la data depunerii cererii, au

împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

47. Proiect de hotărâre privind atribuirea, cu titlu gratuit, a spaţiilor cu altă destinaţie

decât cea de locuinţă, situate în municipiul Cluj-Napoca, P-ţa. Unirii nr. 31-33, ap.

4 şi 5, în favoarea Universităţii de Artă şi Design Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

48 a. P  roiect de hotărâre privind mandatarea unui consilier local pentru a reprezenta

interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării  Generale

Ordinare şi Extraordinare a Acţionarilor, în data de 23.06.2014, ora 12 şi, respectiv, ora

14, la sediul profesional al administratorului judiciar A  &  A CONSULTANTS IPURL, din

Bucureşti, B-dul Carol I nr. 12, etaj  1, camera 5.

Comisia II – aviz favorabil; îl propune pe domnul consilier Constantea, cu următorul

mandat:  la  toate  cele  patru  puncte  de  pe  ordinea  de  zi  a  Adunării  Generale  Ordinare  –

abţinere, iar în ceea ce priveşte ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare, pentru la

primele  două puncte,  care  vizează  situaţia  mărcii,  care tocmai  a  fost  deblocată,  în  ultima

şedinţă de consiliu local, respectiv împotrivă la punctele c şi d şi abţinere la punctul e; voturile

împotrivă sunt pentru schimbarea sediului social, consiliul local nefiind de acord ca acesta să

fie în Bucureşti.

Se supun la vot amendamentele Comisiei II şi se obţine unanimitate.

Se supune al vot proiectul, cu amendamentele aprobate, şi se obţine unanimitate.

48  b. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  art.  1  al  Hotărârii  nr.  195/2014

(mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta  interesele  Consiliului  local  al

municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării  Generale  Ordinare  şi  Extraordinare  a

Acţionarilor S.C. TETAROM S.A., din data de 29.05.2014).

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

48  c.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la

obiectivul de investiţii „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Aleea Stadion,

prin trecerea în subteran a reţelei de alimentare aferente”.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. cons. Stoica – felicită Direcţia tehnică pentru proiect; speră ca, pe viitor, să fie

găsite soluţii ca acest sistem de iluminat public cu leduri să fie implementat şi în alte locuri.
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Dl. primar – arată că este vorba despre o sponzorizare.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

 

 48  d. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la

obiectivul  de investiţii  „Modernizarea sistemului de iluminat public de pe Calea Turzii,

între intersecţiile cu străzile Avram Iancu şi Observatorului, prin trecerea în subteran a

reţelei de alimentare aferente”. 

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

D-na cons. Anastase – dă citire procesului-verbal al Comisiei de validare, întocmit în

urma votului secret de la punctele 1 şi 2, anunţând următoarele rezultate: la punctul 1, pentru

Körössy János, din totalul  de 26 de voturi  valabil  exprimate,  s-au înregistrat  25 de voturi

pentru şi unul împotrivă,  iar la punctul 2, pentru domnul Ioan Taloş, din totalul de 26 de

voturi valabil exprimate, s-au înregistrat 26 de voturi pentru.

 

48. Diverse.

Dl. Marius Vasile Pop –  solicită limitarea programului Grădiinii de vară „Boema”,

care în acest moment este deschisă până dimineaţa.

Dl. primar –  are să verifice situaţia,  împreună cu departamentul de specialitate al

primăriei, „cu menţiunea că, ca student, şi eu mi-am petrecut studenţia la Boema şi nu voi fi

niciodată  pentru  închiderea  restaurantului  Boema,  evident,  cu  respectarea  legalităţii  –

categoric, da –, şi voi fi unul dintre susţinătorii respectării legalităţii”.

D-na cons. Anastase – îl întreabă pe domnul Marius Vasile Pop care ar fi programul

pe care şi l-ar dori.

Dl. Marius Vasile Pop – răspunde că şi-ar dori ca grădina de vară să aibă programul

până la ora 22.

Dl. cons. Florian – solicită montarea unor băncuţe pe aleea din Cimitirul Mănăştur.

Dl. primar – consideră că este o propunere rezonabilă, care va fi realizată.

Dl. cons. Bîldea – întreabă ce planuri există în legătură cu pasajul de pe Calea Floreşti

şi solicită restaurarea sau măcar conservarea statuii cunoscută ca  „Sfânta Maria a ciumei”,
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din spatele bisericii de pe B-dul 21 Decembrie 1989; întreabă ce s-a mai întâmplat în legătură

cu înfiinţarea unui sediu al Poliţiei locale în zona Gării.

Dl. primar –  răspunde că au fost demarate lucrările la pasajul gării, urmând ca, în

toamnă să fie modernizat, igienizat, reparat şi pasajul de pe Calea Floreşti; este luată în calcul

posibilitatea montării unor scări rulante acolo, pentru a încuraja oamenii să folosească pasajul

(... se termină banda).   

 Dl. primar –  referitor la statuie, propunerea municipalităţii,  bazată pe propunerea

Ordinului Arhitecţilor, este ca, odată „pietonalizarea” str. Mihail Kogălniceanu, statuia să fie

adusă în faţa Bisericii Piariştilor; până atunci, o să fie realizate lucrări de întreţinere a statuii.

Dl. cons. Stoica – având în vedere că se lucrează foarte mult pe căile de acces în oraş,

pe Calea Turzii şi în alte zone, solicită să le fie stabilit un program constructorilor, astfel încât

să lucreze cu preponderenţă noaptea, pentru a nu bloca circulaţia; solicită ca cei care lucrează

pe  Calea  Turzii  să  repare  zonele  unde  intervin;  doreşte  realizarea  unui  program  de

decongestionare a traficului, pentru perioada în care sunt realizate aceste lucrări.

 Dl.  primar  –  precizează  că  pe  Calea  Turzii  a  lucrat  Electrica;  arată  că

municipalitatea  nu  are  atribuţii  de  dirijare  a  traficului,  acest  domeniu  aparţinând  Poliţiei

municipiului, care dispune de un număr insuficient de angajaţi; „dar am să discut cu domnul

Bonţidean şi, în măsura în care ne putem corela, să mărim numărul de personal acolo”.

D-na cons. Anastase – solicită luarea unor măsuri pentru descurajarea cerşetoriei în

zona sensului giratoriu din Mărăşti.

Dl. primar – are să verifice această situaţie, cu atât mai mult cu cât există locuri la

Centrul social de urgenţă, unde cerşetorii, oamenii străzii primesc un pat şi o mâncare caldă.

Dl. Chifor –  solicită repararea trotuarului din faţa catedralei  ortodoxe din cartierul

Mănăştur; de asemenea, revine cu solicitarea instalării unui sistem integrat de aer condiţionat

în clădirea primăriei.

Dl. primar – susţine că nici el nu are aer condiţionat în birou.

Dl. Chifor – afirmă că, pe timpul verii, nu se poate sta în birouri, din cauza căldurii.

Dl. primar –  „e treaba primăriei  să-şi facă ordine; dacă ei nu-s în stare să-şi facă

ordine,  înseamnă că o duc bine”;  arată  că nu i-a  fost  ridicată  această  problemă în cadrul

şedinţelor organizatorice; o să analizeze luni dimineaţă această sesizare; în ceea ce priveşte

catedrala din Mănăştur, trotuarul „este prins în asfaltare pe trama stradală; deja s-au început

lucrările, cu Calea Baciului şi cu Grigore Ignat; când vine din Mănăştur, inclusiv trotuarul

este  prins  în  asfaltare  finală,  pe  proiectul  european  despre  care  am  vorbit”;  anunţă  că

următoarea şedinţă ordinară va avea loc în data de 19 iunie 2014.   
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Mapa preşedintelui de şedinţă

1.  Adresa  Asociaţiei  Organizaţia  Generală  Voluntară  pentru  Prevenirea  Faptelor

Antisociale, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 148.165/3, în data de

28 aprilie 2014, conex cu nr. 157.034/305/06.05.2014 şi 183.683/305/26.05.2014.

 

Adresa,  împreună  cu  nr.  conexe,  a  fost  luată  la  cunoştinţă  şi  distribuită  Direcţiei

tehnice.

2. Adresa domnului Radu Felecan, înregistrată la  Primăria municipiului Cluj-Napoca

sub nr. 184.762/3, în data de 26 mai 2014.

Adresa a fost luată la cunoştinţă şi repartizată Comisiei II.

Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară

lucrările închise. 

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

Ec. Florin-Valentin Gliga                                                                Jr. Aurora Roşca
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