
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,  14 ianuarie 2013, cu ocazia şedinţei  extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Florin-Valentin 

Gliga, Dan Ioan Morar, Adrian Popa şi Irimie Emil Popa.

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

obţine unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

Preşedintele  de  şedinţă  –  îl  invită  pe  domnul  Dan Ştefan  Tarcea,  consilier  local 

supleant, să depună jurământul.

Dl. Dan Ştefan Tarcea – consilier  local  supleant –  dă citire  jurământului  clar  şi 

concis şi îl semnează.

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

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele 

şi taxele locale începând cu anul 2013.

2. Proiect de hotărâre privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi 

taxelor locale prevăzute în H.G. nr. 1309/2012.

3. Diverse.

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

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  nivelurilor  pentru  valorile  impozabile,   

impozitele şi taxele locale începând cu anul 2013.

Dl.  primar –  „domnule  preşedinte,  doamnelor  şi  domnilor  consilieri,  voi  fi  foarte 

scurt; aceste două proiecte de hotărâre pe care le-am înaintat spre aprobarea consiliului local 

urmează  să  reglementeze  regimul  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul  2013;  primul 

proiect,  conform  Hotărârii  de  Guvern  1309,  din  27  decembrie,  reglementează  nivelul 

impozitelor  şi  taxelor  locale,  stabilit  prin  hotărâre  de  guvern;  cel  de-al  doilea  proiect  de 
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hotărâre, în conformitate cu Ordonanţa nr. 1, din 2013, permite consiliilor locale, în măsura în 

care acceptă, să păstreze, pentru 2013, acelaşi nivel al impozitelor şi taxelor locale, la fel ca şi 

în anul 2012; având în vedere faptul că noi încă în luna decembrie am decis, în acelaşi for 

legislativ, al consiliului local,  menţinerea, pentru 2013, a aceluiaşi nivel, ca şi în 2012, vă 

propun ca,  astăzi,  să rămânem consecvenţi  cu decizia  noastră din luna decembrie  şi să le 

putem comunica clujenilor că, de azi înainte, pot să îşi plătească legal taxele locale, în acelaşi 

cuantum ca cel din anul 2012; dacă decizia va fi adoptată, putem încă de astăzi, fără să mai 

aşteptăm ziua de mâine,  ca cei  care  se prezintă  la ghişeu să poată  achita  acelaşi  nivel  al 

taxelor locale, ca şi în 2012; vă mulţumesc”.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

2. Proiect de hotărâre privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor şi   

taxelor locale prevăzute în H.G. nr. 1309/2012.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

3. Diverse.  

Dl.  Norbert-Eusebiu  Ilea-Ferenţ  –  reprezentant  al  Organizaţiei  Naţionale 

„Cercetaşii României” – Filiala Cluj-Napoca – propune ca, în data de 22 februarie, când se 

sărbătoresc o sută de ani de cercetăşie, toate statuile, monumente istorice din Cluj-Napoca, să 

poarte eşarfă de cercetaş.

Dl. cons. Ţăgorean – la şedinţa trecută a primit o informare, conform căreia cele două 

societăţi care se ocupă de deszăpezire au fost amendate cu o sumă cuprinsă între 2.000 şi 

2.500 de lei; consideră că amenda este prea mică; „mai bine încercam să dăm un avertisment 

înainte şi, după aia, să dăm o amendă serioasă, ca să ştie data viitoare cum să lucreze în Cluj; 

deci,  mă gândesc că nu sunt răutăcios, dar trebuie gândite alte modalităţi de atenţionare a 

firmelor respective; vă mulţumesc”.

Preşedintele de şedinţă –  „credeţi că un avertisment ar fi fost mai eficient decât o 

amendă?”.

Dl. cons. Ţăgorean –  „un avertisment şi, după aia, o amendă serioasă, mă gândesc, 

undeva de la 10.000 de lei în sus, nu 2.000 de lei, cât primeşte un student care a pus un afiş pe 

un gard”.

Preşedintele de şedinţă – „nu cunosc exact care sunt limitele prevăzute de lege”.
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Dl. cons. Ţăgorean – a vrut să facă doar o comparaţie.

Dl. primar – arată că partidele politice nu au fost amendate din cauza unui student, ci 

pentru 450 de afişe; din nefericire, doar U.D.M.R. şi P.R.M. au respectat legea; precizează că, 

în cazul firmelor de salubritate, au fost aplicate sancţiunile prevăzute de lege şi de hotărârile 

consiliului  local;  „vom  avea  în  vedere,  în  regulamentele  viitoare,  modificarea  acestor 

cuantumuri”.

Mapa preşedintelui de şedinţă

1. Notificarea nr. 2/07.01.2013, înregistrată la Primăria  municipiului  Cluj-Napoca 

sub nr. 5.827/3, în data de 7 ianuarie 2013, prin care S.C. Autotrust Corporation S.R.L., având 

ca obiect principal de activitate transportul de persoane, reclamă că i se refuză dreptul de a 

îmbarca şi debarca pasageri în staţiile publice de pe raza municipiului Cluj-Napoca.

Preşedintele  de  şedinţă  –  repartizează  adresa  Direcţiei  tehnice  şi  Serviciului 

Juridic-contencios,  în  vederea  întocmirii,  pentru  următoarea  şedinţă  de  consiliu,  a  unei 

informări.

2. Adresa nr. 7/07.01.2013, înregistrată la Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 

5.834/3, în data de 7 ianuarie 2013, prin care S.C. Autotrust Corporation S.R.L., având ca 

obiect principal de activitate transportul de persoane, solicită să i se comunice data la care 

expiră  contractul  de  delegare  a  gestiunii  serviciului  de  transport  public  local  către  Regia 

Autonomă de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca, precum şi care este procedura avută 

în vedere pentru delegarea gestiunii  serviciului de transport public local de persoane,  prin 

curse regulate, pentru perioada ulterioară expirării contractului de delegare aflat în vigoare.

Preşedintele  de  şedinţă  –  repartizează  adresa  Direcţiei  tehnice  şi  Serviciului 

Juridic-contencios,  în  vederea  întocmirii,  pentru  următoarea  şedinţă  de  consiliu,  a  unei 

informări.

3. Înştiinţarea nr. 33/07.01.2013 a Societăţii Profesionale Expert Insolvenţă S.P.R.L., 

înregistrată la Primăria  municipiului  Cluj-Napoca sub nr. 10.110/1,  în data de 10 ianuarie 

2013, privind intenţia de vânzare a imobilului „Hotel Continental”.
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Preşedintele  de  şedinţă  –  repartizează  adresa  Serviciului  Juridic-contencios  şi 

Direcţiei  Patrimoniul  municipiului  şi  evidenţa  proprietăţii,  în  vederea  întocmirii,  pentru 

următoarea şedinţă de consiliu, a unei informări.

D-na  cons.  Anastase  –  îi  solicită  preşedintelui  de  şedinţă  să  citească,  din  Mapa 

preşedintelui de şedinţă, înştiinţarea privind intenţia de vânzare a Hotelului „Continental”.

Preşedintele  de  şedinţă  –  dă  citire  Înştiinţării  nr.  33/07.01.2013  a  Societăţii 

Profesionale  Expert  Insolvenţă  S.P.R.L.,  înregistrată  la  Primăria  municipiului  Cluj-

Napoca  sub  nr.  10.110/1,  în  data  de  10  ianuarie  2013,  privind  intenţia  de  vânzare  a 

imobilului  „Hotel  Continental”  (anexă  la  dosarul  de  şedinţă);  arată  că  a  fost  reluată 

aceeaşi  procedură ca şi anul trecut;  dacă Ministerul Culturii  nu îşi  exercită  dreptul de 

preemţiune,  consiliul  local  trebuie  să  stabilească  dacă  doreşte  să  achiziţioneze  acest 

imobil.

Dl. cons. Stoica – îi solicită preşedintelui de şedinţă să prezinte notificarea formulată 

de către S.C. Autotrust Corporation S.R.L.

Preşedintele  de  şedinţă  –  dă  citire  Notificării  nr.  2/07.01.2013,  înregistrată  la 

Primăria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 5.827/3, în data de 7 ianuarie 2013, prin care 

S.C. Autotrust Corporation S.R.L., având ca obiect principal de activitate transportul de 

persoane, reclamă că i se refuză dreptul de a îmbarca şi debarca pasageri în staţiile publice 

de pe raza municipiului Cluj-Napoca (anexă la dosarul de şedinţă).

Dl.  primar –  anunţă că următoarea  şedinţă  de consiliu  va avea loc în  data  de 31 

ianuarie 2013. 

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

declară lucrările închise. 

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

         Jr. Csoma Botond                                                        Jr. Aurora Ţărmure
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