
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,  31 ianuarie 2017,  cu  ocazia  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  local  al

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Radu Mihai Constantea,

Rareș Petru Ferdean și Tothfalusi Andras (absent motivat).

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

obţine unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar – le urează consilierilor locali „La mulți ani” pentru intrarea în Noul An;

arată că le-a solicitat tuturor parlamentarilor clujeni să aibă în vedere, la elaborarea bugetului

de stat pentru 2017, includerea a două proiecte majore: centura metropolitană a Clujului și

spitalul regional de urgență;   propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 115a, 115b,

115c, 115d, 115e, 115f, 115g, 115h, 115i, 115j și 115k.

 

Președintele de ședință – supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  de  drept  a  mandatului  de  consilier  local  al

domnului  Csoma Botond, din partea U.D.M.R. şi  vacantarea mandatului de consilier

local.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 392/2016 (constituirea Comisiei

de validare a mandatelor consilierilor locali, aleşi la 5 iunie 2016, în Consiliul local al

municipiului Cluj-Napoca).

3. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  de  drept  a  mandatului  de  consilier  local  al

domnului  Vasile  Florin  Stamatian,  din  partea  P.N.L. şi  validarea  mandatului

consilierului local supleant, Ovidiu Vasile Vișan, din partea P.N.L. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 397/2016 (organizarea comisiilor

de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca), astfel cum a fost

modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016 și 652/2016.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  399/2016  (desemnarea  unor

consilieri  locali,  membri  și  membri  supleanți  în  Comisia  de  vânzare  a  spațiilor
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proprietate privată a statutului sau a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinația de

cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical,

precum și în Comisia de contestaţie).

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 404/2016 (constituirea Comisiei

mixte pentru spații cu altă destinație), modificată prin Hotărârea nr. 753/2016.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 424/2016 (constituirea Comisiei

pentru  aplicarea  Legii  nr.  34/1998 privind  acordarea  unor  subvenții  asociațiilor  și

fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de

asistență socială).

8. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetățean de onoare al municipiului

Cluj-Napoca” domnului Grigore Leșe.

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

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 5

din blocul 1B.

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

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 4

din blocul 1C și a garajului G13.

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

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 6

din blocul 1D și a garajului G12.

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

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 7

din blocul 1D și a garajului G2.

13. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere a suprafeței

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr. 20A).

14. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire și înscriere în

cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu f.n. și

atribuirea în proprietate a unui loc de veci.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Raportului  de  evaluare  a  imobilului  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 34-36 și aprobarea sistării,  cu sultă, a

stării de indiviziune asupra imobilului.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului identificat cu nr.

top.  21056,  înscris  în  C.F.  nr.  257478 Cluj-Napoca,  aferent  str.  Nicolae  Pătrașcu,
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situată în municipiul Cluj-Napoca, din domeniul public al Județului Cluj, în domeniul

public al Municipiului Cluj-Napoca.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad.

323072.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Fagului  nr.  28B,

identificat prin nr. cad. 323077.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad.

323379.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad.

322071, 323447 și 323464.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr.

18, identificat prin nr. cad. 323149.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad.

322660 și nr. cad. 287013.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr.

43, identificate prin nr. cad. 321119 și 6063/2/2.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voievodul Gelu nr.

44, identificat prin nr. cad. 321538.

25. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  271/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 19, identificat prin nr. cad.

320502).

26. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  156/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Romul Ladea nr. 8-10, identificate prin nr. cad.

318020 şi 316508).
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27. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  92/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  identificate  prin  nr.  cad.  319111,  319099  şi

319105).

28. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  93/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate  în municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Făgetului,  identificate  prin nr.  cad.  317725,

317749 şi 317733).

29. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  152/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318735 şi 318016).

30. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  208/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318793 şi 318857).

31. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  270/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 17, identificat prin nr. cad.

320497).

32. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  28/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-

teren cu nr. cadastral 317445, înscris în C.F. nr. 317445, situat în municipiul Cluj-

Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180).

33. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  151/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 1, identificat prin nr. cad. 318633).

34. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  232/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319257).

35. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  233/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Valea Chintăului nr. 90, identificat prin nr. cad.

319385).

36. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  234/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor
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situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Janos Zsigmond nr. 17A, identificate prin nr.

cad. 319719 și 311224).

37. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  295/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț f.n., identificat prin nr. cad. 319467).

38. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  296/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320552).

39. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  297/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 334, identificat prin nr. cad. 319249).

40. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  61/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-

teren cu nr. cadastral 315859, înscris în C.F. nr. 315859, situat în municipiul Cluj-

Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 19).

41. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  79/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 17 provizoriu, identificate prin nr.

cad. 316992, 307061 şi 307060).

42. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  272/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 88, identificat prin nr. cad. 320195).

43. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  230/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 316246).

44. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  231/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Borhanciului nr. 76G, identificate prin nr. cad.

306374 și 311088).

45. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  154/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Constantin Brâncuşi nr. 166, identificat prin nr.

cad. 319056).
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46. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  153/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319070).

47. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  183/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Antim Ivireanu nr. 1-3, identificate prin nr. cad.

318960 şi 319561).

48. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  223/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319411 și 319343).

49. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  225/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat prin nr. cad.

319764).

50. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  226/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii f.n., identificat prin nr. cad. 319767).

51. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  228/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320034 și 320383).

52. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  229/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320303 și 320274).

53. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  186/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318469).

54. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  204/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Bună  Ziua  f.n.,  identificate  prin  nr.  cad.

256920, 256915, 256924, 256939, 256934, 256929 şi 256912).

55. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  174/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cantonului f.n., identificat prin nr. cad. 319079).
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56. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  182/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Câmpului  nr.  230,  identificat  prin  nr.  cad.

316434).

57. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  173/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318920 şi 317882).

58. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  222/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr. cad. 318301 și

318302).

59. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  218/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319448 și 319451).

60. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  219/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 315780 și 319012).

61. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  220/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilelor

situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319458 și 319459).

62. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  221/2016

(aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Becaș nr. 13, identificat prin nr. cad.

319176).

63. Proiect  de hotărâre  privind  retragerea  dreptului  de folosință  gratuită  a  Cantinei  de

ajutor  social  și  pensiune,  asupra  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.

Avram Iancu nr. 5, ap. 32.

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei solicitanților, rezultată în urma departajării,

conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri, destinate închirierii,

în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin Agenția Națională pentru

Locuințe.

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2017, în

vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat.
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66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 360/2016 (acceptarea ofertei de

donație  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  identificat  prin  nr.  cad.

320931).

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare imobil S+P, str. Oașului nr.

36; beneficiară: Sabău Raveca.

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială D+P+M

– str. Oașului nr. 272F; beneficiari: Răduț-Taciu Ilie și Răduț-Taciu Ramona.

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. consolidare, extindere și etajare locuință

existentă, str. Rarău nr. 1; beneficiari: Kovacs Francisc-Kornel, Kovacs Teodora Oana

și Kovacs Aurora.

70. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,  str.

Eremia Grigorescu nr. 118 B; beneficiari: Kosztin Aron și Kosztin Daniela Florentina.

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere și etajare locuință unifamilială,

refacere dependință (anexă), str. Meseriilor nr. 13; beneficiară: Nagy Katalin-Emese.

72. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  tarifelor  pentru  ridicarea,  transportul  și

depozitarea  vehiculelor  staționate  neregulamentar  și  a  vehiculelor  fără  stăpân  sau

abandonate pe terenuri aparținând domeniului public/privat al statului sau al unității

administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca. 

73. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de soluții finalizat prin negociere

fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru „Amenajare Cetățuia –

Cluj-Napoca” și aprobarea cuantumului premiilor care urmează să fie acordate.

74. Proiect  de hotărâre  privind  aprobarea  pentru  anul  2017 a  costului  mediu  lunar  de

întreținere  și  a  contribuției  părinților/reprezentanților  legali  ai  copiilor  care

frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

75. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cuantumului  burselor  aferente  anului  2017

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat

și  particular  preuniversitar,  cu  structurile  aferente,  de  pe  raza  municipiului  Cluj-

Napoca, pentru anul școlar 2017-2018.

77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul

2017  pentru  sprijinirea  activității  Serviciului  Mobil  de  Urgență  Reanimare  și

Descarcerare,  constând  în  acordarea  a  două  mese/zi  (prânz  și  cină),  pentru  10

persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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78. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare

netă  de  câte  1.000 lei,  din  bugetul  local  pe  anul  2017,  cuplurilor  clujene  care  au

împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

79. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă de

2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2017, persoanelor care au împlinit vârsta de 100

de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul

Cluj-Napoca,  în  parteneriat  cu  Federația  Română  de  Gimnastică,  a  Campionatelor

Europene de Gimnastică 2017.

81. Proiect de hotărâre privind modificarea art. I al Hotărârii nr. 19/2016 (modificarea art.

I al Hotărârii nr. 30/2015; modificarea art. I al Hotărârii nr. 8/2014; modificarea art. I

al Hotărârii nr. 13/2013). 

82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moraru Eugenia, înregistrată sub

nr. 272720/43 din 21.06.2016.

83. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Turdean  Melania  Luminița  și

Turdean Alina Roxana, înregistrată sub nr. 276847/43 din 21.06.2016.

84. Informare  privind Plângerea prealabilă  formulată  de Săvâșcă Ioana Silvia  și  altele,

înregistrată sub nr. 276843/43 din 21.06.2016.

85. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Cipcigan  Traian  și  alții,

înregistrată sub nr. 273954/43 din 21.06.2016.

86. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fizeșan Iustinian Vasile și alții,

înregistrată sub nr. 415524/43 din 3.10.2016.

87. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Băieș Ana, înregistrată sub nr.

428083/43  din  11.10.2016,  Macavei  Maria,  înregistrată  sub  nr.  428086/43  din

11.10.2016, Neag Ioan, înregistrată sub nr. 428089/43 din 11.10.2016 și Neag Aurel,

înregistrată sub nr. 428072/43 din 11.10.2016.

88. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Cota Sergiu, înregistrată sub nr.

443033/1 din 20.10.2016.

89. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Asociația  pentru  Protecția

Urbanistică a Clujului, înregistrată sub nr. 511719/43 din 8.12.2016.

90. Informare  privind Plângerea prealabilă  formulată  de Rus Cosmin și  Rus Mihaeala,

înregistrată sub nr. 269513/43 din 16.06.2016.

91. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Șerban Elena Gabriela și Șerban

Mircea, înregistrată sub nr. 247894/3 din 6.06.2016.
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92. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  S.C.  Edox  Proiectare  S.R.L.

pentru Laszlo Ana, înregistrată sub nr. 257389/1 din 9.06.2016.

93. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Macra  Oșorhean  Gheorghe,

înregistrată sub nr. 263294/43 din 13.06.2016.

94. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Mocan Nicolae ș.a., înregistrată

sub nr. 266896/43 din 15.06.2016.

95. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Tușa  Adriana  și  Albu  Maria

Eugenia, înregistrată sub nr. 243201/43 din 2.06.2016.

96. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Socaciu Daniela și Socaciu Vlad,

înregistrată sub nr. 268070/43 din 15.06.2016.

97. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Tărău  Dorin  și  Tărău  Lidia,

înregistrată sub nr. 271190/43 din 17.06.2016.

98. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Stan  Alexandra  și  alții,

înregistrată sub nr. 386583/3 din 13.09.2016.

99. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vadan Sorin, înregistrată sub nr.

385090/3 din 12.09.2016.

100.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Juchi Luicuța, înregistrată sub

nr. 385090/3 din 12.09.2016.

101.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Barz Danel, înregistrată sub nr.

367537/43 din 30.08.2016.

102.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Cordoș  Mihaela  Adela,

înregistrată sub nr. 365271/1 din 29.08.2016.

103.  Informare privind Memoriul formulat de Ciunt Susana, înregistrat sub nr. 352176/3

din 17.08.2016.

104.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kis Julia, înregistrată sub nr.

349674/43 din 6.08.2016.

105.  Informare  privind Plângerea  prealabilă  formulată  de S.C.  Bughero Exim S.R.L.,

înregistrată sub nr. 346351/43 din 11.08.2016.

106.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Sabău  Marta  Adriana,

înregistrată sub nr. 335992/43 din 3.08.2016.

107.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Ioan, înregistrată sub nr.

300912/43 din 7.07.2016.

108.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Udrea  Florin  Ovidiu,

înregistrată sub nr. 296919/43 din 5.07.2016.
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109.  Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Sport Complex Transilvan

S.R.L.,  înregistrată  sub  nr.  247885/43  din  6.06.2016,  completată  prin  Adresa  nr.

250714/43 din 7.06.2016.

110.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  S.C.  Ceconi  S.R.L.  și  alții,

înregistrată sub nr. 434679/43 din 14.10.2016.

111.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Maxian  Ioan  și  Maxian

Domnița, înregistrată sub nr. 390652/3 din 15.09.2016.

112.  Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rethi Magdolna și

Rethi Zsolt, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 694/2016 privind majorarea cu 500%

a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6,

7, 9, 10 și 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 50, ca

urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

113.  Informare cu privire  la plângerea prealabilă  formulată  de către  Iancu Francesca-

Cristina și Iancu Vanessa, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 695/2016

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru

apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-

dul  21  Decembrie  1989  nr.  51,  ca  urmare  a  constatării  stării  tehnice  de  clădire

neîngrijită, cu privire la apartamentul nr. 14.

114.  Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-lea

al anului 2016.

115.  Diverse.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar, și se obțin 22

de voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată, și se obțin 22 de voturi

pentru. 

115 a – Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru

contribuabilii  bugetului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  care  beneficiază,  în  următorii

patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la impozitul/taxa pentru

clădirile  nerezidențiale  situate  în  parcurile  industriale  de pe raza municipiului,  care nu se

încadrează  în  prevederile  Ordinului  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și  Administrației

Publice  nr.  1451  din  7.08.2014  pentru  modificarea  anexelor  la  Ordinul  Ministerului
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Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de

acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

115 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni

publice  și  locuințe  sociale,  S+P+3E,  str.  Ghimeșului  nr.  1;  beneficiar:  Municipiul  Cluj-

Napoca.

115 c – Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii  nr. 659/2016 (majorarea cu

500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7, situat în str. Mihail

Kogălniceanu  nr.  7,  Cluj-Napoca,  proprietatea  d-nei  Sucală  Augusta-Maria,  ca  urmare  a

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

115 d – Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 711/2016, pentru

apartamentele nr. 1, 4B, 4C, 6, 13 și 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Baba Novac

nr. 8, proprietatea petenților Vladu Daniel și Vladu Daniela-Elena. 

115 e – Proiect de hotărâre privind revocarea în parte a Hotărârii nr. 685/2016 privind

majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 10, str.

Horea nr. 16, deținut în proprietate de către doamna Pop Mărioara-Emilia.

115 f – Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Bucur Mircea

Dorin, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 685/2016 privind majorarea cu 500% a

impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13,

14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ca urmare a constatării stării

tehnice de clădire neîngrijită.

115 g – Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Vladu Daniel și

Vladu  Daniela-Elena,  referitoare  la  revocarea  parțială  a  Hotărârii  nr.  343/2016  privind

aprobarea Regulamentului de stabilire  a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor

neîngrijite situate în intravilanul municipiului Cluj-Napoca, în vederea aplicării prevederilor

art. 489 alin (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168 din HG nr.

1/2016 pentru aprobarea Normelor  Metodologice de aplicare a Legii  nr.  227/2015 privind

Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, respectiv a art. 1 alin. 2, art. 3

alin. 1 și art. 4 din Anexa la Hotărârea nr. 343/2016.

115 h –  Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Pop Floare,

referitoare la revocarea Hotărârii nr. 699/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe

clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C, 8, 10,

11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul Eroilor nr.

12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
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115 i – Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Clejan Lenuța

Margareta, referitoare la revocarea parțială Hotărârii nr. 660/2016 privind majorarea cu 500%

a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 2C, 6,

6A, 7-11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22A, 23, 24, 24, 24A, 24B,

25, 26, 27A, 27B, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,

46, 48, 49, 50 și 51, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității nr. 3, ca urmare a

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită, cu privire la apartamentul nr. 7-11.

115  j  –  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la

obiectivul de investiții „Reabilitare imobil situat pe Calea Dorobanților nr. 1, părțile aferente

ap. 1; C.F. nr. 302961-C1-U1”.

115 k –  Proiect de hotărâre privind finanțarea, de la bugetul local, pe anul 2017, a

Conferinței Open Innovation 2.0. și a Open Innovation Camp, în perioada 10-14 iunie 2017,

în municipiul Cluj-Napoca.

    

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotărâre privind î  ncetarea de drept a mandatului de consilier local al

domnului  Csoma  Botond,  din  partea  U.D.M.R.  şi    vacantarea  mandatului  de

consilier local.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.     392/2016  (constituirea

Comisiei  de validare  a mandatelor  consilierilor  locali,  aleşi  la  5 iunie 2016,  în

Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II – aviz favorabil.

D-na cons. Horváth – îl propune pe domnul consilier Gergely Balázs.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Horváth și se obțin 22 de voturi

pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 22 de voturi pentru.
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3. Proiect de hotărâre privind    încetarea de drept a mandatului de consilier local al

domnului  Vasile  Florin  Stamatian,  din  partea    P.N.L.   şi  validarea  mandatului

consilierului local supleant, Ovidiu Vasile Vișan, din partea   P.N.L.   

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin

Moisin nu participă la vot).

Președintele de ședință – îl invită pe domnul Ovidiu Vasile Vișan, consilier  local

supleant, să depună jurământul de credință. 

Dl. Ovidiu Vasile Vișan – citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc

la masă și primește mapa de ședință.

Președintele  de  ședință –  anunță  că,  din  acest  moment,  cvorumul  este  de  23  de

consilieri.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  397/2016  (organizarea

comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Cluj-Na  poca), astfel

cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 431/2016, 574/2016 și 652/2016.

 Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 399/2016 (desemnarea unor

consilieri  locali,  membri  și  membri  supleanți  în  Comisia de  vânzare a spațiilor

proprietate  privată  a  statutului  sau  a  unităţilor  administrativ-teritoriale  cu

destinația de cabinete medicale și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe

actului medical, precum și în Comisia de contestaţie).

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin – anunță că grupul consilierilor locali P.N.L. o propune pe doamna

consilier  Moldovan în această  comisie,  iar  în Comisia  de contestație,  pe domnul consilier

Florian.
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D-na cons.  Horváth –  îl  propune,  în  Comisia  de contestație,  pe domnul  consilier

Rácz.

Se supune la vot nominalizarea doamnei consilier Moldovan și se obțin 23 de voturi

pentru.

Se  supune  la  vot  nominalizarea  domnului  consilier  Florian  pentru  Comisia  de

contestație și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot nominalizarea domnului consilier Rácz pentru Comisia de contestație

și se obțin 23 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate, și se obțin 23 de voturi pentru.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  404/2016  (constituirea

Comisiei  mixte  pentru  spații  cu  altă  destinație),  modificată  prin  Hotărârea  nr.

753/2016.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

D-na cons. Horváth – o propune pe doamna consilier Oláh.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Horváth și se obțin 22 de voturi

pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  424/2016  (constituirea

Comisiei  pentru  aplicarea  Legii  nr.  34/1998  privind  acordarea  unor  subvenții

asociațiilor  și  fundațiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care  înființează  și

administrează unități de asistență socială).

Comisia V – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Morar – anunță că grupul consilierilor locali P.S.D.+A.L.D.E. îl propune pe

domnul consilier Mureșan.

Se supune la vot amendamentul  domnului consilier  Morar și se obțin 22 de voturi

pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.
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8. Proiect  de  hotărâre  privind  conferirea  titlului  de  „Cetățean  de  onoare  al

municipiului Cluj-Napoca” domnului Grigore Leșe.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

D-na cons. Croitoru – membră a Comisiei de validare – dă citire procesului-verbal

al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret de la punctul 8, anunțând următoarele

rezultate: din totalul de 23 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 23 de voturi pentru.

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

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului

nr. 5 din blocul 1B.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

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

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului

nr. 4 din blocul 1C și a garajului G13.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

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

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului

nr. 6 din blocul 1D și a garajului G12.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.
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12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului,

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului

nr. 7 din blocul 1D și a garajului G2.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

13. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  documentației  cadastrale  de  înscriere  a

suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Garibaldi nr. 22 (azi nr.

20A).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de dezlipire și înscriere

în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu

f.n. și atribuirea în proprietate a unui loc de veci.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare a imobilului situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Dorobanților nr. 34-36 și aprobarea sistării, cu sultă,

a stării de indiviziune asupra imobilului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Președintele de ședință –  anunță că trebuie mandatată o persoană pentru a semna

actul în formă autentică.

Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul consilier Tarcea – viceprimar.

Președintele de ședință – „supun la vot mandatarea viceprimarului: cine este pentru?

împotrivă? abțineri?; Dan Tarcea a fost mandatat cu 22 de voturi pentru și o abținere”. 
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Dl. cons. Moisin – „la 15 nu particip la vot, îmi cer scuze; am crezut că este 14; la 15

nu particip la vot și îl rog pe domnul Florian să-mi preia propunerea – cine dorește dumnealui;

nu particip la vot, am crezut că suntem la 14”.

Dl. cons. Florian – „deci, la 15, îl propun pe domnul viceprimar Dan Tarcea”.

Președintele de ședință – „având în vedere că s-a dat un vot pentru, nu mai repetăm

votul; se modifică: 21 de voturi pentru, o neparticipare la vot și o abținere”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 21 de voturi pentru și

o abținere (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de trecere a terenului identificat

cu nr.  top.  21056,  înscris  în C.F.  nr.  257478 Cluj-Napoca,  aferent  str.  Nicolae

Pătrașcu,  situată  în  municipiul  Cluj-Napoca,  din  domeniul  public  al  Județului

Cluj, în domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,

identificat prin nr. cad. 323072.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.

Fagului nr. 28B, identificat prin nr. cad. 323077.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

19. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,

identificat prin nr. cad. 323379.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

20. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,

identificate prin nr. cad. 322071, 323447 și 323464.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

21. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.

Corneliu Coposu nr. 18, identificat prin nr. cad. 323149.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

22. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,

identificate prin nr. cad. 322660 și nr. cad. 287013.

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

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.

Antonio Gaudi nr. 43, identificate prin nr. cad. 321119 și 6063/2/2.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.

Voievodul Gelu nr. 44, identificat prin nr. cad. 321538.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

25. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  271/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 19, identificat

prin nr. cad. 320502).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

26. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  156/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a
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imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Romul  Ladea  nr.  8-10,

identificate prin nr. cad. 318020 şi 316508).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

27. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  92/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  identificate  prin  nr.  cad.  319111,

319099 şi 319105).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

28. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  93/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Făgetului, identificate prin nr.

cad. 317725, 317749 şi 317733).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

29. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  152/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318735 şi

318016).

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

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

30. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  208/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318793 şi

318857).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

31. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  270/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Antonio Gaudi nr. 17, identificat

prin nr. cad. 320497).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

32. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  28/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca,  a

imobilului-teren  cu  nr.  cadastral  317445,  înscris  în  C.F.  nr.  317445,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 180).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.
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33. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  151/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Soporului nr. 1, identificat prin

nr. cad. 318633).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin

Moisin nu participă la vot).

34. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  232/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319257).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

35. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  233/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Valea  Chintăului  nr.  90,

identificat prin nr. cad. 319385).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

36. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  234/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a
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imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Janos  Zsigmond  nr.  17A,

identificate prin nr. cad. 319719 și 311224).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

37. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  295/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Voroneț f.n., identificat prin nr.

cad. 319467).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

38. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  296/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 320552).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

39. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  297/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca,  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 334, identificat prin

nr. cad. 319249).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

40. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  61/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca,  a

imobilului-teren  cu  nr.  cadastral  315859,  înscris  în  C.F.  nr.  315859,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Corneliu Coposu nr. 19).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

41. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  79/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Soporului  nr.  17  provizoriu,

identificate prin nr. cad. 316992, 307061 şi 307060).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

42. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  272/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fagului nr. 88, identificat prin nr.

cad. 320195).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.
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43. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  230/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 316246).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

44. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  231/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Borhanciului  nr.  76G,

identificate prin nr. cad. 306374 și 311088).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

D-na cons. Horváth – anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierul local Horváth

Anna nu participă la vot).

45. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  154/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Constantin  Brâncuşi  nr.  166,

identificat prin nr. cad. 319056).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

46. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  153/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 319070).
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

47. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  183/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Antim  Ivireanu  nr.  1-3,

identificate prin nr. cad. 318960 şi 319561).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

48. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  223/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319411 și

319343).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

49. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  225/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Radu Tudoran nr. 24A, identificat

prin nr. cad. 319764).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

50. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  226/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul Muncii f.n., identificat prin nr.

cad. 319767).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

51. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  228/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320034 și

320383).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

52. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  229/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 320303 și

320274).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.
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53. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  186/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad. 318469).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

54. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  204/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Bună Ziua f.n., identificate prin

nr. cad. 256920, 256915, 256924, 256939, 256934, 256929 şi 256912).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

55. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  174/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Cantonului f.n., identificat prin

nr. cad. 319079).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

56. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  182/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpului nr. 230, identificat prin

nr. cad. 316434).
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

57. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  173/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 318920 şi

317882).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

58. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  222/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Calea Turzii, identificate prin nr.

cad. 318301 și 318302).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

59. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  218/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319448 și

319451).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.
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60. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  219/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 315780 și

319012).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

61. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  220/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, identificate prin nr. cad. 319458 și

319459).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

62. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  221/2016

(aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca  a

imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Colonia Becaș nr. 13, identificat

prin nr. cad. 319176).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

63. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosință gratuită a Cantinei de

ajutor social și pensiune, asupra imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.

Avram Iancu nr. 5, ap. 32.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

64. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  listei  solicitanților,  rezultată  în  urma

departajării,  conform Criteriilor-cadru, care au acces la locuințele pentru tineri,

destinate închirierii, în vederea repartizării locuințelor disponibile construite prin

Agenția Națională pentru Locuințe.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale de priorități pentru anul 2017,

în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de

stat.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

66. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 360/2016 (acceptarea ofertei

de donație a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, identificat prin nr. cad.

320931).

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul consilier Tarcea – viceprimar.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Moisin și se obține unanimitate

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. mansardare imobil S+P, str. Oașului

nr. 36; beneficiară: Sabău Raveca.
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Comisia III – aviz favorabil.

Secretarul  municipiului  –  „având în vedere  modificările  legislative  intervenite  la

Legea  urbanismului,  toate  proiectele  prin  care  se  aprobă  sau  se  resping  documentații  de

urbanism  trebuie  motivate  de  către  consilierii  locali  în  scris  și  aceste  motivări  ale

dumneavoastră  vor  fi  anexă  la  procesul-verbal  al  ședinței;  ele  se  predau președintelui  de

ședință și se vor constitui în anexă la procesul-verbal al ședinței; astfel că, pe masă, veți găsi

fiecare șase formulare tipizate, în care veți completa: numărul proiectului de hotărâre, votul

exprimat  și  motivația,  și  se  va  semna;  la  finalul  fiecărui  vot,  le  vom  prelua  de  la

dumneavoastră și ele se vor constitui în anexă la procesul-verbal; mulțumesc”.

Președintele de ședință – „o să vă rog să votați fiecare pe bilețelul pe care îl aveți,

după care o să votați și cu mâna ridicată, după care adunăm buletinele de vot”; anunță că

„după fiecare punct predăm buletinele de vot”.

Dl. cons. Moisin –  sesizează, referitor la proiectul de hotărâre, că există o retragere

mai  mică  față  de parcela  nordică și  întreabă  dacă proprietarul  acesteia  ar  trebui  să-și  dea

acordul.

D-na  Ligia  Subțirică  –  reprezentantă  a  Direcției  Generale  de  Urbanism  –  la

început nu vorbește la microfon; „... este vorba despre o mansardare, care se face pe conturul

parterului existent; distanța este cea din Codul civil – 60 de cm.”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință – „o să vă rog să luați loc și o să vină colegul nostru pe la

fiecare să ridice voturile; până când adună colegul meu voturile, aș propune să mergem la

proiectul de hotărâre nr. 8, cel cu Cetățean de onoare; doamna consilier Croitoru, o să vă rog

să-mi spuneți care este situația votului la punctul nr. 8”.

D-na cons. Croitoru – membră a Comisiei de validare – dă citire procesului-verbal

al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret de la punctul 8, anunțând următoarele

rezultate: din totalul de 23 de voturi valabil exprimate, au fost înregistrate 23 de voturi pentru.

Președintele de ședință –  revenind la punctul 67 de pe ordinea de zi, reiterează că

„aceste voturi vor fi constituite anexă la procesul-verbal de ședință și vor fi anexate la fiecare

punct și afișate pe siteul primăriei”; anunță că „proiectul de hotărâre nr. 67 a trecut cu 23 de

voturi”.
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68. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială

D+P+M  –  str.  Oașului  nr.  272F;  beneficiari:  Răduț-Taciu  Ilie  și  Răduț-Taciu

Ramona.

Comisia III – aviz favorabil.

Președintele de ședință – îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

(... se termină banda)...

69. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  consolidare,  extindere  și  etajare

locuință existentă, str. Rarău nr. 1; beneficiari: Kovacs Francisc-Kornel, Kovacs

Teodora Oana și Kovacs Aurora.

Comisia III – aviz favorabil.

Președintele de ședință – îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, str.

Eremia  Grigorescu  nr.  118  B;  beneficiari:  Kosztin  Aron  și  Kosztin  Daniela

Florentina.

Comisia III – aviz favorabil.

Președintele de ședință – îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

71. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  și  etajare  locuință

unifamilială, refacere dependință (anexă), str. Meseriilor nr. 13; beneficiară: Nagy

Katalin-Emese.

Comisia III – aviz favorabil.

Președintele de ședință – îi roagă pe consilierii locali să completeze formularele.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.
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72. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  tarifelor  pentru  ridicarea,  transportul  și

depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau

abandonate  pe  terenuri  aparținând  domeniului  public/privat  al  statului  sau  al

unității administrativ-teritoriale Municipiul Cluj-Napoca. 

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. Târnăveanu – cetățean – susține că, în ceea ce privește ridicarea, transportul și

depozitarea vehiculelor staționate neregulamentar și a vehiculelor fără stăpân sau abandonate,

tarifele și sancțiunile sunt prea mari; solicită să fie reanalizate tarifele, astfel încât acestea să

reflecte cheltuielile reale, efective.

D-na Olimpia Moigrădan – director executiv Direcția economică – arată că tarifele

propuse  au  la  bază  o  fișă  de fundamentare,  care  conține,  potrivit  legii:  cheltuieli  privind

materiale, combustibil, piese de schimb, cheltuieli cu salariile, cu asigurări, cu amortizarea.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.  

73. Proiect  de  hotărâre  privind  organizarea  concursului  de  soluții  finalizat  prin

negociere  fără  publicarea  prealabilă  a  unui  anunț  de  participare  pentru

„Amenajare  Cetățuia  –  Cluj-Napoca” și  aprobarea cuantumului  premiilor  care

urmează să fie acordate.

Comisia III – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.  

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2017 a costului mediu lunar de

întreținere  și  a  contribuției  părinților/reprezentanților  legali  ai  copiilor  care

frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru. 
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75. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului 2017

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de

stat și particular preuniversitar,  cu structurile aferente, de pe raza municipiului

Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2017-2018.

Comisia IV – propune, ca amendament, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean,

modificarea denumirii Școlii Gimnaziale „Waldorf” în Liceul „Waldorf”.

Președintele de ședință – întreabă dacă există avizul necesar.

D-na cons. Suciu – secretarul Comisiei IV – răspunde că da.

Dl. primar – precizează că o astfel de modificare nu poate fi operată decât cu avizul

Inspectoratului Școlar Județean.

D-na cons. Suciu – secretarul Comisiei IV – reiterează că avizul respectiv există.

Dl.  primar  –  solicită  să  vadă  respectivul  aviz;  anunță  că  avizul  există  și  că

amendamentul poate fi supus votului.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obține unanimitate.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat, și se obțin 23 de voturi pentru.

Dl. cons. Morar –  solicită să vadă și el avizul care a stat la baza amendamentului

Comisiei IV.

Președintele  de  ședință  –  solicită  ca  avizul  respectiv  să-i  fie  pus  la  dispoziție

domnului consilier Morar.

77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe

anul 2017 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență Reanimare și

Descarcerare,  constând în acordarea a două mese/zi  (prânz și  cină),  pentru 10

persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

78. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  „diplomei  de  aur”  și  a  unui  premiu  în

valoare netă de câte 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2017, cuplurilor clujene

care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

79. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă netă

de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2017, persoanelor care au împlinit vârsta

de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

80. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  cheltuielilor  pentru  organizarea  în

municipiul  Cluj-Napoca,  în  parteneriat  cu Federația  Română de  Gimnastică,  a

Campionatelor Europene de Gimnastică 2017.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

81. Proiect de hotărâre privind modificarea art. I al Hotărârii nr. 19/2016 (  modificarea

art.  I  al  Hotărârii  nr.  30/2015;  modificarea  art.  I  al  Hotărârii  nr.  8/2014;

modificarea art. I al Hotărârii nr. 13/2013).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

82. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Moraru Eugenia, înregistrată

sub nr. 272720/43 din 21.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22

de voturi pentru și o abținere.

83. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Turdean Melania Luminița și

Turdean Alina Roxana, înregistrată sub nr. 276847/43 din 21.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

84. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Săvâșcă Ioana Silvia și altele,

înregistrată sub nr. 276843/43 din 21.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22

de voturi pentru și o abținere.

85. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Cipcigan  Traian  și  alții,

înregistrată sub nr. 273954/43 din 21.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 21

de voturi pentru și o abținere (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

86. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Fizeșan Iustinian Vasile și

alții, înregistrată sub nr. 415524/43 din 3.10.2016.
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Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

87. Informare privind Plângerile prealabile formulate de Băieș Ana, înregistrată sub

nr. 428083/43 din 11.10.2016, Macavei Maria, înregistrată sub nr. 428086/43 din

11.10.2016,  Neag  Ioan,  înregistrată  sub  nr.  428089/43  din  11.10.2016  și  Neag

Aurel, înregistrată sub nr. 428072/43 din 11.10.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22

de voturi pentru și o abținere.

88. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Cota Sergiu, înregistrată sub

nr. 443033/1 din 20.10.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

D-na cons. Loredana Pop – anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22

de voturi pentru (consilierul local Loredana Pop nu participă la vot).

89. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Asociația  pentru Protecția

Urbanistică a Clujului, înregistrată sub nr. 511719/43 din 8.12.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22

de voturi pentru și o abținere.

90. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Rus Cosmin și Rus Mihaeala,

înregistrată sub nr. 269513/43 din 16.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.
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91. Informare  privind Plângerea  prealabilă  formulată  de  Șerban Elena Gabriela  și

Șerban Mircea, înregistrată sub nr. 247894/3 din 6.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

92. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Edox Proiectare S.R.L.

pentru Laszlo Ana, înregistrată sub nr. 257389/1 din 9.06.2016.

Comisia III – „propune admiterea plângerii prealabile, înscris în C.F. nr. 308146, din

U.T.R.  ULiu în U.T.R. Liu,  această  admitere urmând să producă efecte  juridice odată cu

aprobarea modificării documentației P.U.G. – actualizare P.U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

D-na cons. Croitoru – întreabă în cât timp vor fi operate modificările în P.U.G.

Dl.  primar  –  răspunde  că,  potrivit  prevederilor  legale  recent  intrate  în  vigoare,

valabilitatea unui P.U.G. poate  fi  prelungită  cu maxim cinci ani;  de asemenea,  un P.U.G.

poate fi actualizat după minim doi ani, pe baza unei proceduri inițiate și aprobată de consiliul

local, cu respectarea tuturor cerințelor specifice aprobării unui P.U.G.; prezintă modificările

legislative  survenite  în  domeniul  urbanismului,  care  vizează  inclusiv  stabilirea  unei  noi

componențe  a  Comisiei  tehnice  de  urbanism  și  de  amenajare  a  teritoriului;  arată  că,  în

februarie sau martie, va fi supusă aprobării consiliului local procedura de inițiere a revizuirii

P.U.G.; arată că P.U.G.-ul nu poate fi modificat direct prin plângerile prealabile admise, ci

doar printr-o hotărâre de consiliu,  respectând procedura urmată atunci când a fost  aprobat

P.U.G.-ul;  reiterează  că în  februarie,  cel  târziu  în  martie,  va  fi  prezentat  consiliului  local

proiectul de hotărâre centralizator, care va include și noile strategii ale municipiului.

 

93. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Macra Oșorhean Gheorghe,

înregistrată sub nr. 263294/43 din 13.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
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Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

94. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Mocan  Nicolae  ș.a.,

înregistrată sub nr. 266896/43 din 15.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

95. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tușa Adriana și Albu Maria

Eugenia, înregistrată sub nr. 243201/43 din 2.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

96. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Socaciu Daniela și Socaciu

Vlad, înregistrată sub nr. 268070/43 din 15.06.2016.

Comisia III – „propune admiterea plângerii prealabile, în sensul acordării posibilității

de a construi, prin modificarea reglementărilor de construire în U.T.R. A, astfel încât zonele

cu destinație agricolă să poată fi urbanizate prin P.U.Z.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

97. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Tărău Dorin și Tărău Lidia,

înregistrată sub nr. 271190/43 din 17.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

98. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Stan  Alexandra  și  alții,

înregistrată sub nr. 386583/3 din 13.09.2016.
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Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

99. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Vadan Sorin, înregistrată sub

nr. 385090/3 din 12.09.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

100. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Juchi Luicuța, înregistrată

sub nr. 385090/3 din 12.09.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

101. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Barz Danel, înregistrată sub

nr. 367537/43 din 30.08.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

102. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Cordoș  Mihaela  Adela,

înregistrată sub nr. 365271/1 din 29.08.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

103. Informare  privind  Memoriul  formulat  de  Ciunt  Susana,  înregistrat  sub  nr.

352176/3 din 17.08.2016.
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Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

104. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Kis Julia, înregistrată sub

nr. 349674/43 din 6.08.2016.

Comisia  III  – „propune  respingerea  plângerii  prealabile  și  menținerea  hotărârii;

Regulamentul P.U.G. permite funcțiunea solicitată”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

105. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Bughero Exim S.R.L.,

înregistrată sub nr. 346351/43 din 11.08.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

106. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Sabău  Marta  Adriana,

înregistrată sub nr. 335992/43 din 3.08.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

107.   Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Oprea Ioan, înregistrată sub

nr. 300912/43 din 7.07.2016.

Președintele de ședință – „având în vedere că eu nu voi participa la vot, o să-l rog

pe decanul de vârstă să preia conducerea acestui punct de pe ordinea de zi; punctul este 107”.

Dl. cons. Ioan Pop – președintele de vârstă – „Comisia de urbanism?”.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
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Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 22

de voturi pentru (consilierul local Dan Ștefan Tarcea, președintele de ședință, nu participă la

vot).

108. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Udrea  Florin  Ovidiu,

înregistrată sub nr. 296919/43 din 5.07.2016.

Comisia III – propune „admiterea în parte a plângerii prealabile, în sensul modificării

limitei  intravilanului,  conform  vechiului  P.U.G.,  pentru  parcela  cu  nr.  cadastral  277556;

aceasta își va face efectele juridice după actualizarea P.U.G.”.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

109. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  S.C.  Sport  Complex

Transilvan S.R.L., înregistrată sub nr. 247885/43 din 6.06.2016, completată prin

Adresa nr. 250714/43 din 7.06.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

110. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. Ceconi S.R.L. și alții,

înregistrată sub nr. 434679/43 din 14.10.2016.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 23

de voturi pentru.

111. Informare privind Plângerea prealabilă  formulată de Maxian Ioan și  Maxian

Domnița, înregistrată sub nr. 390652/3 din 15.09.2016.

Comisia  III  –  „propune  admiterea  plângerii  prealabile,  respectiv  modificarea

încadrării funcționale și acordarea posibilității de a construi, prin modificarea reglementărilor

de construire în U.T.R. A, astfel încât zonele cu destinația agricolă să poată fi urbanizate prin

P.U.Z., avizat și aprobat conform prevederilor legale”.
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Dl.  Irimie  Dan  –  avocat  –  solicită  admiterea  plângerii  prealabile;  susține  că

problemele invocate prin plângerea prealabilă nu au survenit în urma aprobării noului P.U.G.,

în 2014, ci reprezintă „chestiuni de nelegalitate” care au fost invocate, respectiv reclamă că nu

a existat un studiu sau acte care să justifice rămânerea acestor terenuri în zone neurbanizabile.

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru.

112. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Rethi Magdolna

și Rethi Zsolt, referitoare la revocarea Hotărârii nr. 694/2016 privind majorarea cu

500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1,

2, 3, 5, 6, 7, 9, 10 și 11, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie

1989 nr. 50, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

D-na cons. Oláh – anunță că nu participă la vot.

Comisia  II  – „propune  respingerea  ca  neîntemeiată  a  plângerii  prealabile  și

menținerea hotărârii”.

Dl.  cons.  Morar  –  arată  că,  la  ultima  ședință,  grupul  consilierilor  locali  P.S.D.

+A.L.D.E. s-a abținut la vot în cazul proiectelor de hotărâre privind majorarea impozitelor; în

consecință, și astăzi vor vota pentru admiterea plângerilor prealabile, din rațiunile expuse în

cadrul ședinței anterioare de consiliu.

Dl. cons. Moisin – „aș dori să fac mențiunea că ați votat o treime și la două treimi v-

ați abținut, ca să fim corecți”.

Dl. cons. Morar – „nu pot să nu remarc a doua intervenție a dumneavoastră pe tema

asta: să perseverezi într-o eroare e ceva ce nu se spune într-o ședință de consiliu local”.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 18 voturi pentru și patru

voturi împotrivă (consilierul local Oláh Emese nu participă la vot). 

113. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Iancu Francesca-

Cristina  și  Iancu  Vanessa,  referitoare  la  revocarea  parțială  a  Hotărârii  nr.

695/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul

2017, pentru apartamentele nr. 2, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12 și 14, din clădirea situată în

Cluj-Napoca,  B-dul  21  Decembrie  1989  nr.  51,  ca  urmare  a  constatării  stării

tehnice de clădire neîngrijită, cu privire la apartamentul nr. 14.

Comisia  II  –  „propune  respingerea  ca  neîntemeiată  a  plângerii  prealabile  și

menținerea hotărârii”.
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D-na Liliana Iancu – cetățean – informează că fiicele sale sunt proprietarele ap. nr.

14 din imobilul situat pe B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51; susține că pentru ap. nr. 14 există o

autorizație de renovare, lucrarea fiind efectuată, astfel că ea împreună cu fiicele sale nu ar

trebui să plătească un impozit majorat cu 500%; afirmă că în clădirea respectivă există cinci

apartamente  aflate  în  proprietatea  Statului  Român,  dintre  care  patru  sunt  în  proprietatea

Primăriei  municipiului  Cluj-Napoca,  iar  unul,  în proprietatea  Loteriei  Române,  cu care se

învecinează apartamentul fiicelor sale; susține că vecinii săi, care dețin spații comerciale la

stradă, pe B-dul 21 Decembrie 1989, au refăcut fațada, însă „nu este dată culoarea finală”;

precizează că apartementele respective, împreună cu apartamentul fiicelor sale, sunt refăcute.

Dl. Victor Rădoi – director executiv Direcția Impozite și taxe locale –  arată că,

prin fișa tehnică întocmită, acestui imobil i-a fost acordat calificativul „nesatisfăcător”.

D-na Liliana Iancu – cetățean – îi invită pe domnul primar și pe consilierii locali să

meargă la fața locului și să vadă cum arată fațada imobilului, despre care susține că nu este

lăsată în paragină, „este finisată, doar ultima culoare nu este dată” (... se termină banda)...

„...ne învecinăm cu Loteria Română; noi, ceilalți proprietari, trebuie să suportăm hotărârea pe

care ați dat-o dumneavoastră, ca consiliu local, ceea ce mie mi se pare normal, din moment ce

cineva nu are o proprietate, unde este la stradă, unde este vizibilă, nu și-o întreține; deci, eu

sunt de acord, dar nu toată lumea intră în aceeași categorie”.

Președintele de ședință – arată că este vorba despre un raport al unui inspector, care

și-a asumat punctajul acordat, iar doamna Liliana Iancu are la dispoziție toate căile legale

pentru a întreprinde ceea ce crede că este mai bine; având în vedere că doamna Liliana Iancu a

afirmat că deține o autorizație pentru apartamentul nr. 14, precum și că fațada este făcută în

dreptul  apartamentului  respectiv,  arată  că  este  vorba  despre  cote-indivize  comune,

refațadizarea reprezentând obligația întregii asociații de proprietari sau a întregului grup de

proprietari;  „de  aceea,  nu  vă  puteți  prevala  de  faptul  că  aveți  o  autorizație  pentru  un

apartament ci, cu siguranță, autorizația dumneavoastră este pentru alte tipuri de lucrări din

interiorul apartamentului, nu pentru partea de fațadă”.

D-na Liliana Iancu – cetățean – afirmă că, în momentul în care municipalitatea i-a

eliberat autorizația de construire, nu i-a pus în vedere că are cote-indivize comune, precum și

că ceilalți vecini trebuie să întreprindă aceleași demersuri; susține că cotele-indivize comune

se referă la apartamentele din curtea imobilului, dintre care primăria deține patru.

Președintele  de  ședință  –  arată  că  și  municipalitatea  are  aceleași  obligații,

manifestându-și disponibilitatea de a plăti potrivit cotelor-părți pe care le deține; precizează că

autorizația  de  construire  pe  care  doamna  Liliana  Iancu  a  solicitat-o  a  avut  ca  obiect
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reamenajare acces în spațiu comercial,  din B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 14, și nu

reabilitare/renovare clădire.

D-na  Liliana  Iancu  –  cetățean –  „n-am  ce  să  reabilitez  clădirea,  că  eu  prin

reabilitare înțeleg, efectiv, toată structura clădirii s-o reabilitez”.

Președintele de ședință – „legea spune foarte clar ce anume trebuie să faceți, care

sunt drepturile și care sunt obligațiile dumneavoastră; vă mulțumesc”.

Se supune la vot respingerea plângerii  prealabile și se obțin 18 voturi pentru, trei

împotrivă și două abțineri. 

114. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-

lea al anului 2016.

Informarea a fost luată la cunoștință.

115. a. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru

contribuabilii  bugetului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca,  care  beneficiază,  în

următorii patru ani fiscali (2017-2020), de cota minimă de impozitare (0.20%) la

impozitul/taxa pentru clădirile nerezidențiale situate în parcurile industriale de pe

raza  municipiului,  care  nu se  încadrează în  prevederile  Ordinului  Ministerului

Dezvoltării  Regionale  și  Administrației  Publice  nr.  1451  din  7.08.2014  pentru

modificarea  anexelor  la  Ordinul  Ministerului  Dezvoltării  Regionale  și

Administrației Publice nr. 2980/2013 privind aprobarea condițiilor de acordare a

măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

115 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiuni

publice și locuințe sociale,  S+P+3E, str. Ghimeșului nr. 1; beneficiar: Municipiul Cluj-

Napoca.

Comisia III – aviz favorabil.

Președintele  de ședință –  anunță  că au fost  exprimate  23 de voturi;  îi  roagă pe

consilierii locali să completeze formularele.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

115 c. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 659/2016 (majorarea cu

500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru ap. nr. 7, situat în str. Mihail

Kogălniceanu nr. 7, Cluj-Napoca, proprietatea d-nei Sucală Augusta-Maria, ca urmare a

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

115 d.  Proiect  de  hotărâre privind revocarea în parte  a Hotărârii  nr.  711/2016,

pentru apartamentele nr. 1, 4B, 4C, 6, 13 și 23, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str.

Baba Novac nr. 8, proprietatea petenților Vladu Daniel și Vladu Daniela-Elena. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

Dl. cons. Morar – întreabă dacă au fost verificate toate spețele în cazul cărora au fost

majorate impozitele.

Dl. primar – răspunde că, până în acest moment, au fost făcute verificări doar în cazul

sesizărilor depuse.

Dl. cons. Morar – întreabă ce se va întâmpla cu celelalte cazuri.

Dl. primar – răspunde că pot fi depuse plângeri prealabile în termen de 30 de zile de

la comunicare.

Dl. cons. Morar – „ce alt mijloc am avea prin care să-i anunțăm înc-o dată pe toți că

primăria se află în eroare posibilă pe câteva din spețele din acest calup?”.

Dl. primar – „eu sunt convins că dezbaterea publică pe marginea acestui subiect a fost

extrem de consistentă, atât în decembrie, cât și în luna ianuarie; evident, și această ședință

publică, din nou, ridică acest subiect și cred că atunci când cineva primește acasă o informare

cu privire la majorarea unui impozit își pune această întrebare, dacă, într-adevăr, îl contestă

sau nu; evident că vom sta la dispoziție cu orice altă informație sau informare suplimentară

pentru cei în cauză”.
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Dl. cons. Morar – „și unicul instrument este plângerea prealabilă, nu este suficient să

facă o adresă prin care să spună că nu este de acord”.

Dl. primar – arată că procedura se numește, generic, plângere prealabilă. 

115  e.  Proiect  de  hotărâre  privind  revocarea  în  parte  a  Hotărârii  nr.  685/2016

privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2017, pentru ap. nr.

10, str. Horea nr. 16, deținut în proprietate de către doamna Pop Mărioara-Emilia.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

115  f. Informare  cu  privire  la  plângerea  prealabilă  formulată  de  către  Bucur

Mircea Dorin, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 685/2016 privind majorarea

cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 3, 4, 5,

7, 10, 11, 13, 14, 16, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 16, ca urmare a

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia II – „propune respingerea plângerii ca neîntemeiată și menținerea hotărârii de

consiliu local”.

Comisia I – are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la  vot  respingerea plângerii  prealabile  și  se  obțin 19 voturi  pentru,  trei

împotrivă și o abținere.

115 g. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Vladu Daniel

și Vladu Daniela-Elena, referitoare la revocarea parțială a Hotărârii nr. 343/2016 privind

aprobarea Regulamentului de stabilire a criteriilor de identificare a clădirilor și terenurilor

neîngrijite  situate  în  intravilanul  municipiului  Cluj-Napoca,  în  vederea  aplicării

prevederilor art. 489 alin (5) - (8) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal și pct. 168

din  HG  nr.  1/2016  pentru  aprobarea  Normelor  Metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.

227/2015 privind Codul fiscal și a formularelor tipizate pentru aplicarea acestuia, respectiv

a art. 1 alin. 2, art. 3 alin. 1 și art. 4 din Anexa la Hotărârea nr. 343/2016.

Comisia II – „propune respingerea plângerii și menținerea hotărârii de consiliu local”.

Comisia I – are aceeași propunere ca și Comisia II.
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Se supune la  vot  respingerea plângerii  prealabile  și  se  obțin 19 voturi  pentru,  trei

împotrivă și o abținere.

115 h. Informare cu privire la plângerea prealabilă formulată de către Pop Floare,

referitoare la revocarea Hotărârii nr. 699/2016 privind majorarea cu 500% a impozitului

pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele nr. 1, 2A, 2B, 3, 4, 5, 7A, 7B, 7C,

8, 10, 11, 11C, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20 și 21, din clădirea situată în Cluj-Napoca, B-dul

Eroilor nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

Comisia  II  –  „propune  respingerea  plângerii  ca  fiind  neîntemeiată  și  menținerea

hotărârii de consiliu local”.

Comisia I – are aceeași propunere ca și Comisia II.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și se obțin 19 voturi pentru și patru

împotrivă.

115  i. Informare  cu  privire  la  plângerea  prealabilă  formulată  de  către  Clejan

Lenuța  Margareta,  referitoare  la  revocarea  parțială  Hotărârii  nr.  660/2016  privind

majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, începând cu anul 2017, pentru apartamentele

nr. 1, 2A, 2B, 2C, 6, 6A, 7-11, 12, 12A, 13, 13A, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 22A,

23, 24, 24, 24A, 24B, 25, 26, 27A, 27B, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34, 35, 36, 37, 38, 39,

40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, 49, 50 și 51, din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Universității

nr.  3,  ca  urmare  a  constatării  stării  tehnice  de  clădire  neîngrijită,  cu  privire  la

apartamentul nr. 7-11.

Comisia  II – „propune respingerea plângerii  ca neîntemeiată  și  menținerea H.C.L.-

ului”.

Comisia I – are aceeași propunere ca și Comisia II.

Președintele  de  ședință  supune  la  vot  propunerea  Comisiilor  I  și  II  și  anunță  la

microfon că s-au obținut 22 de voturi pentru și două împotrivă.

115  j. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la

obiectivul  de  investiții  „Reabilitare  imobil  situat  pe  Calea  Dorobanților  nr.  1,  părțile

aferente ap. 1; C.F. nr. 302961-C1-U1”.

Comisia I – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

115 k. Proiect de hotărâre privind finanțarea, de la bugetul local, pe anul 2017, a

Conferinței  Open Innovation 2.0.  și a Open Innovation Camp, în perioada 10-14 iunie

2017, în municipiul Cluj-Napoca.

Comisia VII – aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul  și se obțin 22 de voturi  pentru (consilierul local Radu

Marin Moisin nu participă la vot).

115. Diverse.

D-na Corina Bica – cetățean – ridică problema persoanelor cu handicap din zona în

care locuiește, unde sunt numeroase firme, propunând modificarea P.U.Z.-ului.

Dl. Matei  Mocean – cetățean –  arată  că i-a fost  respins dosarul  depus pentru o

autorizație  care presupunea o reparație  capitală  și transformarea podului existent  în spațiu

locativ, însă, casa aflându-i-se într-o stare foarte proastă, a efectuat lucrări de consolidare a

acesteia, fapt care i-a generat un dosar penal; afirmă că, în acest sens, a depus o petiție la

Primăria municipiului Cluj-Napoca, neprimind niciun răspuns; susține că, acum, încearcă, din

nou, să-și întocmească dosarul.

Dl. primar – precizează că, din nefericire, domnul Matei Mocean a generat această

situație, efectuând lucrări fără autorizație și, în consecință, funcționarii primăriei au trebuit să

aplice legea; afirmă că domnul Matei Mocean trebuie să reia legătura cu arhitectul său, care

trebuia să-l prevină să nu efectueze lucrări fără autorizație.

Dl. Matei Mocean – cetățean –  reiterează că locuința sa se află într-o stare foarte

proastă, riscând ca acoperișul să se prăbușească pe proprietatea vecinului.

 Dl. primar – consideră că domnul Matei Mocean putea să solicite o autorizație de

urgență sau putea notifica Inspectoratul pentru Situații de Urgență sau serviciul de urgență din

cadrul primăriei, care, pe baza unui proces-verbal, puteau să înlăture elementele care pun în

pericol viața, dar, în rest, nimeni nu are voie, în oraș, să efectueze lucrări fără autorizație; îl

roagă pe domnul consilier Tarcea, viceprimar, ca mâine, la ora 12, să-l primească în audiență

pe domnul Matei Mocean.

Dl. Matei Mocean – cetățean – reclamă că în cimitire nu există toalete.
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Președintele de ședință – îi mulțumește pentru intervenție domnului Matei Mocean

și  îi  transmite  că  îl  așteaptă  mâine,  la  ora  12,  în  audiență,  notându-și  și  cea  de-a  doua

problemă pe care a ridicat-o.

Dl. cons. Mureșan – referitor la proiectele privind majorarea impozitului pe clădiri,

afirmă că l-a auzit pe domnul primar spunând că proprietarii vor plăti de cinci ori impozitul,

dacă nu își vor renova fațadele; dorește să știe cum vor fi puse în aplicare aceste hotărâri de

consiliu, deoarece, din câte și-a dat seama, fiind vorba de o majorare cu 500%, proprietarii vor

plăti de șase ori impozitul.

Dl. Gavril Pașca – cetățean, reprezentant al Asociației B-dul Nicolae Titulescu

nr. 11-15 – sesizează că în cadrul asociației sunt 54 de apartamente, și doar cinci locuri de

parcare; arată că lângă bloc există un teren proprietate privată, obținut în urma unei sentințe

judecătorești,  și propune ca terenul respectiv, pe care acum proprietarul îi lasă pe membrii

asociației să parcheze, să fie transformat în locuri de parcare.

Dl. primar – afirmă că mai există astfel de situații în municipiu; are rugămintea ca

asociația să înainteze un memoriu primăriei, semnat de mai mulți administratori din zonă, care

să conțină numărul locatarilor, numărul parcărilor existente și numărul mașinilor, astfel încât

municipalitatea să poată  decide eventualitatea unei  investiții  care să conste  în cumpărarea

terenului respectiv în vederea amenajării unor locuri de parcare.

D-na cons. Croitoru – arată că, în urmă cu două luni, a depus o sesizare, la care nu a

primit niciun răspuns, cu privire la șase autoturisme abandonate în zona Liceului „Nicolae

Bălcescu” Cluj-Napoca; solicită ca autoturismele să fie ridicate.

Dl. primar –  îi  mulțumește  doamnei  consilier  Croitoru pentru intervenție;  are  să

verifice  această  situație;  precizează  că  domnul  Marcel  Bonțidean  (directorul  general  al

Direcției  Generale  poliția  locală,  n.n.)  are  o  echipă  care  se  ocupă  în  permanență  de

inventarierea vehiculelor fără stăpân.

D-na cons. Croitoru – arată că a atașat sesizării inclusiv fotografii.

Dl.  primar  –  informează  că,  din  păcate,  în  cazul  ridicării  mașinilor,  există  o

procedură care poate dura până la șase luni; este convins că domnul Marcel Bonțidean îi va

oferi doamnei consilier Croitoru un răspuns, atât în scris, cât și telefonic, săptămâna viitoare.
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Mapa președintelui de ședință

1.  Raport  de  evaluare  a  performanțelor  profesionale  individuale  ale  doamnei  Jr.

Aurora Roșca, secretarul municipiului.

Președintele de ședință – prezintă raportul și o felicită pe doamna Jr. Aurora Roșca

pentru punctajul maxim obținut.

Raportul a fost luat la cunoștință.

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

lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

      Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                                             Jr. Aurora Roşca

Acest proces-verbal a fost întocmit de către Consilier Raul Pușcaș.

Notă: 1. Ședinţa a fost înregistrată pe două casete audio, care pot fi ascultate/consultate la

sediul Serviciului Relaţii cu consiliul şi administraţie locală, ele fiind mai apoi arhivate în

condiţiile legii1.

2.  Fișele  cu  motivația  votului  la  proiectele  de  urbanism  sunt  anexe  și  fac  parte

integrantă  din  prezentul  proces-verbal,  conform art.  56  alin.  7ˆ1  din  Legea  nr.  350/2001

privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare.

1 Legea  nr.  16/1996  privind  Arhivele  Naţionale,  republicată,  Legea  nr.  358/2002  pentru  modificarea  şi
completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi Dispoziţia primarului nr. 309/2015 privind
aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca şi de aparatul de specialitate al primarului.
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