
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,  6 iunie 2012,  cu  ocazia  şedinţei  ordinare  a  Consiliului  local  al 

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.

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

Anastase, Manuel Chira şi Nicoleta Niculescu.

Dl. consilier Moisin – primar interimar – anunţă că nu participă la vot. 

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

obţine unanimitate (domnul consilier Moisin – primar interimar, nu participă la vot).

Se intonează Imnul de Stat al României.

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

1. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  Diplomei  şi  medaliei  „Pro  Urbis”  pentru 

Excelenţă în sport sportivilor clujeni, legitimaţi  la cluburile din municipiu,  din alte 

localităţi din ţară, străinătate, precum şi antrenorilor clujeni.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire casă unifamilială,  D+P+E+M, 

str. Câmpului  nr. 313; beneficiar: Pop Ioan.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  –  str.  Porţile  de  Fier  nr.  52,  pentru 

construire  lăcaş  de  cult  ortodox;  beneficiară:  Parohia  Ortodoxă „Sf.  Ioan  Gură de 

Aur”.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2010 (vânzarea spaţiului cu 

altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, către 

S.C. Florina Import Export S.R.L., în baza Sentinţei civile nr. 1977/2009), aşa cum a 

fost completată prin Hotărârea nr. 170/2012.

5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi 

însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. 

Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 mp., în vederea extinderii şi etajării garajului.  

6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă şi 

însuşirea documentaţiei topografice, a terenului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. 

Câmpeni nr. 13, în suprafaţă de 18 mp., în vederea extinderii locuinţei.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  207/2000 

(atribuirea unui teren, str. Meteor nr. 6-8).
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8. Proiect  de  hotărâre  privind  decontarea  unor  sume  din  bugetul  local  în  vederea 

funcţionării  laboratorului  pilot  destinat  efectuării  analizelor  pentru  produsele 

susceptibile de a avea efecte psihoactive.

9. Diverse.

 Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate  (domnul consilier Moisin – 

primar interimar, nu participă la vot).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  Diplomei  şi  medaliei  „Pro  Urbis”  pentru   

Excelenţă  în  sport  sportivilor  clujeni,  legitimaţi  la  cluburile  din  municipiu,  din  alte 

localităţi din ţară, străinătate, precum şi antrenorilor clujeni.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil; propune ca proiectul de hotărâre să fie şi din iniţiativa tuturor 

consilierilor locali.

Dl. cons. Molnos –  ar dori să fie incluşi în proiectul de hotărâre şi sportivii şi antrenorii 

care vor participa la Olimpiada de la Londra, şi anume: Corina Caprioriu, Florin Bercean, Simona 

Richter, Bianca Razor, Ana Ile, Rareş Chintoan, Aurel Şuteu şi Vasile Vişan.

Dl.  cons.  Şurubaru –  precizează  că  sportivii  şi  antrenorii  menţionaţi  de către  domnul 

consilier Molnos sunt cuprinşi în proiectul de hotărâre.

Dl. cons. Adrian Popa –  anunţă că nu doreşte să figureze ca iniţiator al proiectului de 

hotărâre.

Preşedintele  de şedinţă  supune la  vot  amendamentul  Comisiei  V şi  anunţă  că  acesta  a 

trecut, cu un vot împotrivă (domnul consilier Moisin – primar interimar, nu participă la vot).

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

consilier Moisin – primar interimar, nu participă la vot).

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  casă  unifamilială,   

D+P+E+M, str. Câmpului  nr. 313; beneficiar: Pop Ioan.

Comisia III – aviz favorabil.

Dl.  cons.  Ioan  Pop –  doreşte  să  precizeze  că  nu  există  nicio  legătură  între  el  şi 

beneficiarul proiectului de hotărâre.
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Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (domnul consilier Moisin – primar 

interimar, nu participă la vot).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – str. Porţile de Fier nr. 52, pentru   

construire lăcaş de cult ortodox; beneficiară: Parohia Ortodoxă „Sf. Ioan Gură de  

Aur”.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (domnul consilier Moisin – primar 

interimar, nu participă la vot).

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 383/2010 (vânzarea spaţiului   

cu altă destinaţie situat în municipiul Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3,  

către S.C. Florina Import Export S.R.L., în baza Sentinţei civile nr. 1977/2009), aşa 

cum a fost completată prin Hotărârea nr. 170/2012.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (domnul consilier Moisin – primar 

interimar, nu participă la vot).

5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă   

şi  însuşirea  documentaţiei  topografice,  a  terenului  situat  în  municipiul  Cluj-

Napoca, str. Vişinilor nr. 1, în suprafaţă de 45 mp., în vederea extinderii şi etajării  

garajului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Vuşcan – solicită detalii suplimentare cu privire la proiectul de hotărâre.

D-na  Iulia  Ardeuş  –  director  Direcţia  Patrimoniul  municipiului  şi  evidenţa 

proprietăţii –  arată că, pentru acel garaj, care este proprietate tabulară a solicitanţilor, s-au 

obţinut toate avizele necesare, în vederea extinderii lui pe verticală, pentru construirea unei 

locuinţe; având în vedere că terenul de sub garaj era în proprietatea statului român, pentru a se 

obţine autorizaţia  de construire  este necesară reglementarea  situaţiei  terenului,  ceea ce,  în 
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condiţiile prevăzute de către Legea nr. 50, se poate face prin concesionare, cu încredinţare 

directă; urmează ca plenul consiliului local să stabilească şi taxa de concesiune.

Dl. cons. Somogyi – afirmă că, în urmă cu două sau trei şedinţe, consiliul local a decis 

ca următorul deliberativ local să hotărască în ceea ce priveşte concesionarea sau vânzarea 

acestor  terenuri;  consideră  că  taxa  de  concesiune,  de  228  lei,  este  prea  mică;  propune 

amânarea proiectului de hotărâre; dacă această propunere nu va trece, solicită instituirea unei 

taxe de concesiune de 800 lei.

D-na cons. Cătăniciu – susţine iniţiativa domnului consilier Somogyi, considerând că 

ceea ce a spus acesta este corect şi pertinent.

Preşedintele de şedinţă supupune la vot propunerea de amânare a proiectului şi anunţă 

că s-au obţinut şase abţineri, precum şi că proiectul a fost amânat (domnul consilier Moisin – 

primar interimar, nu participă la vot).

6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea, concesionarea prin încredinţare directă   

şi  însuşirea  documentaţiei  topografice,  a  terenului  situat  în  municipiul  Cluj-

Napoca, str. Câmpeni nr. 13, în suprafaţă de 18 mp., în vederea extinderii locuinţei.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Somogyi – propune amânarea proiectului de hotărâre.

Preşedintele de şedinţă supune la vot amânarea proiectului şi anunţă că s-au obţinut 

zece  abţineri,  precum  şi  că  proiectul  a  fost  amânat  (domnul  consilier  Moisin  –  primar 

interimar, nu participă la vot).

7. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  şi  completarea  Hotărârii  nr.  207/2000   

(atribuirea unui teren, str. Meteor nr. 6-8).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se  supune  la  vot  proiectul  şi  se  obţin  22  de  voturi  pentru  şi  o  abţinere  (domnul 

consilier Moisin – primar interimar, nu participă la vot).
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8. Proiect  de  hotărâre  privind  decontarea  unor  sume din  bugetul  local  în  vederea   

funcţionării  laboratorului  pilot  destinat  efectuării  analizelor  pentru  produsele  

susceptibile de a avea efecte psihoactive.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Dl. cons. Vuşcan – consideră că este foarte binevenit acest contract de colaborare, la 

Facultatea  de Chimie  existând baza materială  necesară  efectuării  acestor  analize;  întreabă 

dacă pot fi estimate costurile acestor analize.

Dl. cons. Moisin – primar interimar –  răspunde că, fiind vorba despre un proiect- 

pilot, costurile nu pot fi estimate.

D-na  cons.  Cătăniciu  –  susţine,  de  asemenea,  că  acest  proiect-pilot  este  foarte 

binevenit, suma alocată pentru acesta, de 40.000 de lei, nefiind mare, dimpotrivă, având în 

vedere efectele pe care poate să le aibă un asemenea proiect.

Dl.  cons.  Vuşcan –  întreabă  dacă  nu ar  trebui  –  chiar  dacă  este  vorba despre un 

proiect-pilot – prevăzută o sumă mai importantă chiar în buget, o sumă mult mai mare, pentru 

a combate eficient acest flagel.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate (domnul consilier Moisin – primar 

interimar, nu participă la vot).

9. Diverse.  

Dl. cons. Moisin – primar interimar – îi invită pe cei prezenţi la şedinţă, prin amabilitatea 

domnului consilier Suciu, la Cantina primăriei; le mulţumeşte consilierilor locali pentru contribuţia 

pe care şi-au adus-o, în interesul cetăţenilor, timp de patru ani, care nu fost uşori; consideră că 

marile proiecte au întrunit consensul tuturor consilierilor locali, indiferent de formaţiunea politică; 

în semn de apreciere şi mulţumire, a pregătit câteva diplome de recunoştinţă, care vor fi acordate 

tuturor consilierilor locali; „eu vă mulţumesc încă o dată pentru tot ceea ce aţi făcut pentru Cluj-

Napoca”.

Le  sunt  înmânate  diplomele  consilierilor  locali,  precum  şi  doamnei  Aurora  Ţărmure, 

secretarul  municipiului  şi  domnului  Dumitru  Bobină – şeful  Serviciului  Relaţii  cu consiliul  şi 

administraţie locală.
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   Mapa preşedintelui de şedinţă

1.  Nota  internă  nr.  170.353/451/06.06.2012  a  Direcţiei  Patrimoniul  municipiului  şi 

evidenţa proprietăţii – Serviciul Administrare spaţii, terenuri.

Nota internă a fost luată la cunoştinţă şi repartizată Comisiilor I şi II.  

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

declară lucrările închise. 

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

      Ec. Florin-Valentin Gliga                                              Jr. Aurora Ţărmure
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