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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

C L U J – N A P O C A 

 

P R O C E S – V E R B A L 

 

 Încheiat azi, 10 martie 2011, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local al 

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar. 

 La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali Anastase Claudia, El. 

Hayes Arthur Roland, Pântea Petru Iacob, Pop Ioan şi Suciu Marcelus.  

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

obţine unanimitate. 

 Se intonează Imnul de Stat al României. 

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

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea despăgubirii corespunzătoare valorii investiţiei 

efectuate de SC TENKO SRL, pentru construcţia situată în municipiul Cluj-Napoca, Splaiul 

Independenţei f.n.. 

 

 Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate. 

Dl. primar  – mulţumeşte pentru efortul depus de către comisia de negociere; susţine 

că propunerea comisiei este sub pragul tuturor expertizelor şi ca atare este convins de justeţea 

proiectului de hotărâre rezultat. 

Dl. cons. Chira – protestează faţă de situaţia medicinei din România şi din municipiul 

Cluj-Napoca, faţă de politica de la nivel naţional şi local vis-a-vis de subfinanţarea sistemului 

medical; susţine că Institutul Inimii „Niculae Stăncioiu” a primit finanţare pentru 200 de 

operaţii pe cord deschis pentru anul 2011, din care doar 16 pentru operaţiile efectuate la copii, 

în condiţiile în care în mod normal se efectuează 600-700 de operaţii pe an; prezintă un 

comunicat de protest al Colegiului Medicilor Cluj. 

Domnul consilier Chira Manuel părăseşte lucrările Consiliului local al municipiului 

Cluj-Napoca în semn de protest. 

Dl. primar  – afirmă că într-adevăr situaţia e gravă; Consiliul local al municipiului 

Cluj-Napoca a depus şi depune eforturi în acest sens, fiind singurul consiliu local care chiar şi 

anul trecut a făcut alocări de sume către spitalele din municipiu; arată că pe de altă parte, nu ar 

fi cinstit faţă de cetăţenii municipiului ca bugetul local să acopere toate cheltuielile spitalelor, 
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având în vedere că acestea nu tratează numai pacienţi din municipiul Cluj-Napoca, ci tratează 

pacienţi din toată ţara; propune domnului cons. Laszlo şi domnului cons. Chira  să redacteze 

o scrisoare din partea Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca adresată Ministerului 

Sănătăţii din România prin care să sesizeze toate aceste aspecte. 

 Dl. cons. Moisin – viceprimar – susţine că această scrisoare să fie adresată 

ministrului şi nu secretarului de stat; propune ca în textul acestei scrisori să se regăsescă şi 

solicitarea alocării unui elicopter pentru serviciul mobil de urgenţă. 

Dl. cons. Lăpuşan – solicită primarului să intervină pe lângă domnul prefect Florin 

Stamatian pentru rezolvarea tuturor acestor probleme la nivelul judeţului Cluj; de asemenea, 

aminteşte că primul-ministru este un fost coleg din cadrul Consiliului local al municipiului 

Cluj-Napoca şi că s-ar putea face o intervenţie din partea primarului sau a prefectului şi către 

acesta. 

Dl. cons. Vuşcan – „după cum bine ştiţi, în urmă cu ceva vreme s-a stabilit aici, la 

nivelul consiliului local, o comisie care să controleze activitatea de salubrizare din Cluj-

Napoca şi vreau să protestez ... după mai multe controale efectuate împreună cu viceprimarul 

Laszlo Attila, împreună cu Adi Popa, împreună cu cei ... domnu' Chira,  pe parcursul a trei 

sau patru controale care le-am efectuat, împotriva modului în care unii din colegii noştri şi 

mai precis domnu' viceprimar Moisin percepe această acţiune a noastră; deci, vreau să vă 

spun din start că acţiunea noastră este pentru şi în interesul cetăţenilor ori a veni şi a aduce 

discuţia la nivelul persoanelor şi a unor interese mi se pare destul de nepotrivit şi dacă vreţi 

josnic acest stil de dezinformare a cetăţenilor; toată lumea indiferent de culoarea politică tre 

să fim de aceeaşi parte a baricadei, nu avem partipriuri în cele două societăţi comerciale aşa 

cum lasă să întrevadă în ziarul de astăzi domnul Moisin şi cu ocazia asta am aflat şi eu că nu 

ştiu ce influenţă are pe acolo cu maşina aia, e treaba domniei sale; vreau să-l informez că 

cealaltă maşină de care vorbeşte îmi aparţine, deci trebuia să spuneţi explicit şi vă spun şi cum 

am obţinut-o ... am vândut pubele şi containere de la Brainer Vereş; dacă vreţi să aflaţi care a 

fost sursa veniturilor acelui autoturism; dacă conduceţi discuţia acolo, până acolo să faceţi 

atac la persoană la o acţiune pe care trebe să o susţineţi ... s-o susţinem cu toţii, nu trebe să 

dezinformăm cetăţenii şi am aici mai multe materiale cu poze, cu probe, cu contracte, cu 

declaraţii a cetăţenilor în această problemă ... şi indiferent, şi de o parte şi de cealaltă ... n-aş 

vrea, domnule viceprimar, că dumneavoastră mă adresez în mod special, să cred că ceea ce vi 

se întâmplă dumneavoastră în relaţiile cu o anume firmă ar putea să fie chiar adevărate, nu aş 

vrea să cred că se întâmplă acest lucru; imaginea mea profesională şi situaţia mea profesională  

şi materială prin poate cele 11 cărţi pe care le-am scris, şapte brevete de invenţie, peste 100 de 
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lucrări ştiinţifice, am acoperirea morală şi materială, dacă vreţi, să mi-o  justific, ca să am o 

asemenea posesie de autoturism, spre deosebire de dumneavoastră, care mă tem că sunteţi 

şeful de promoţie a universităţii de minciună şi demagogie de la Cluj, de aici din oraşul nostru 

”. 

 Dl. cons. Moisin – viceprimar – afirmă că îi pare rău dacă l-a supărat pe domnul 

Vuşcan şi precizează că activitatea colegilor din comisie este de lăudat; arată că retragerea de 

pe sector I a firmei Brantner Vereş din 1 martie nu a prins societatea Rosal la capacitatea 

maximă pentru a putea recupera zona care s-a eliberat; precizează că a cerut Poliţiei locale să 

efectueze acţiuni de verificare pe sectorul I, acţiuni în urma cărora s-au aplicat un număr de 

15 sancţiuni contravenţionale societăţii Rosal.  

Dl. primar  – precizează că în cadrul unei şedinţe fulger ce a avut loc în această 

dimineaţă, s-a hotărât că, dacă până la sfârşitul săptămânii nu se va reglementa această 

situaţie, se va trece la rezilierea contractelor.  

Dl. cons. Moisin – viceprimar – afirmă că, dacă situaţia se va menţine, va fi şi dânsul 

printre cei care vor susţine rezilierea contractelor de salubrizare. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea despăgubirii corespunzătoare valorii 

investiţiei efectuate de SC TENKO SRL, pentru construcţia situată în municipiul Cluj-

Napoca, Splaiul Independenţei f.n.. 

 

 

 Dna. cons. Cătăniciu – preşedintele comisiei de negociere – „suma la care s-a ajuns 

în urma negocierilor în comisie a fost 60.000, este 60.000 de EUR; da, domnu' primar, sunt 

aici în, sunt toate în mapă, e ok, au fost două expertize, este ... a apărut şi în presă în 

nenumărate rânduri ... în mapele fiecărui consilier există date cu privire la expertizele pe care 

comisia le-a avut în vedere la momentul negocierilor; nu vreau să spun eu mai multe lucruri 

pentru că nu vreau să îmi arog aceste merite pentru că a fost o comisie ... întâmplător sau nu, 

cineva trebuia să fie preşedinte de comisie, dar fiecare dintre cei patru membri am avut ... atât 

eu cât şi Remus, Csoma Botond şi colegul meu Radu Raţiu, am depus eforturi pentru a ajunge  

la această sumă”. 

 

 Se supune la vot propunerea comisiei de negociere ca suma să fie 60.000 EUR şi se 

obţine unanimitate.  



4 

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

  

 Dl. cons. Moisin – viceprimar – mulţumeşte comisiei şi afirmă că se bucură că în 

urma intervenţiei sale din ultima şedinţă de consiliu local, lucrurile s-au grăbit şi astăzi s-a 

aprobat această hotărâre.  

 Dl. cons. Lăpuşan – afirmă că întâlnirile comisiei nu au fost în urma interveţiei 

domnului Moisin, comisia făcându-şi treaba independent de acea ieşire deplasată; aduce la 

cunoştinţă primarului situaţia creată pe str. Calea Floreşti nr. 81 scara 10, unde se construieşte 

ilegal un bloc. 

 Dl. primar  – solicită Poliţiei locale să verifice cele sesizate de către domnul 

Lăpuşan; invită consilieri locali, ca în cadrul conferinţei de presă care urmează imediat 

şedinţei de consiliu local să rămână la prezentarea proiectului sălii polivalente. 

 Dna. cons. Cătăniciu – preşedintele comisiei de negociere – „îmi pare rău că trebuie 

să intervin da, exact aşa cum spunea şi Remus ... comisia asta nu s-a grăbit pentru că ni s-a 

cerut în ultima şedinţă de către domnul viceprimar şi nu înţeleg de ce trebuie să devină 

neapărat penibil dacă nu este cazul ... vreau să vă spun că această şedinţă s-a întrunit şi sînt de 

faţă, inclusiv doamna secretar a municipilui, s-a întrunit a doua zi după şedinţa în care ea s-a 

constituit; am încercat să găsim o soluţie pentru că era vorba de un proiect foarte important 

pentru municipiul nostru şi un proiect în jurul căruia la acel moment existau anumite discuţii 

şi anumite controverse cu privire la care eu mi-am spus punctul de vedere în acea şedinţă şi nu 

am considerat că datorită acelor controverse era cazul ca acest proiect să se amâne; a durat 

aceste 3-4 luni pentru că s-au afectuat expertize, fiind vorba de bani publici nimeni nu putea 

să-şi permită să avanseze o sumă de bani în cadrul comisiei, plenului respectiv ... deci noi 

practic, am încercat să ne protejăm colegii care fac parte din acest plen, în aceste luni de zile 

încercând împreună cu executivul primăriei, căruia doresc să-i mulţumesc pentru informaţiile 

şi pentru ajutorul pe care ni l-au furnizat în permanenţă ... aşa că domnu' primar, dacă nu aveţi 

merite, nu vă arogaţi anumite merite ... ”. 

 Dl. primar  – „vă referiţi la mine?”. 

 Dna. cons. Cătăniciu – preşedintele comisiei de negociere – „domnu viceprimar ... 

îmi cer scuze, domnu viceprimar Moisin ... degeaba zâmbiţi pentru că să ştiţi că proiectul ăsta 

a fost prea important ca să încercaţi dumneavoastră să-l duceţi  în derizoriu cu laude la adresa 

dumneavoastră şi cu autoaprecieri nemaipomenite”. 

 Dl. cons. Vuşcan – informează suplimentar consilierii locali cu privire la problema 

colectării deşeurilor menajere. 
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Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară 

lucrările închise. 

 

Preşedintele de şedinţă,                                                            Secretarul municipiului,  

   Ing. Horea Florea                                                                            Jr. Aurora Ţărmure  

 


