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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 

Nr. 265.441/305/31.05.2018  

 

 Încheiat cu ocazia convocării de îndată a Consiliului local al municipiului Cluj-

Napoca, în data de 31.05.2018, de către primar. 

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

Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean (absent motivat), Gergely Balázs, Horváth Anna, Dan Ioan 

Morar, Ioan Pop, Ioan Sabin Sărmaș și Tothfalusi Andras. 

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

acesta este aprobat în unanimitate. 

 Se intonează Imnul de Stat al României.  

 

 Dl. primar – le mulțumește consilierilor locali, inclusiv celor ai opoziției, pentru 

participarea la această convocare de îndată, precum și colegilor săi din primărie, care au 

îndeplinit toate procedurile și s-au asigurat de legalitatea proiectului de hotărâre și subliniază 

importanța acestuia. 

 Dl. cons. Adrian Mureșan – consideră că locuitorii din zona respectivă au așteptat 

destul pentru materializarea acestui proiect. 

 

            

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

 

 

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

și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru administrarea 

parcărilor, a imobilului „Parking suprateran”, situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea 

Negoiu f.n. 

 

            Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate (19 voturi pentru). 

  

 Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate: 
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1. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-

Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local pentru 

administrarea parcărilor, a imobilului „Parking suprateran”, situat în municipiul Cluj-

Napoca, Aleea Negoiu f.n. 

 

Comisia I – avizat favorabil și propune o cotă de 80% la bugetul muncipiului și 20%, 

serviciului în cauză. 

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

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (19  

voturi pentru). 

  

 

  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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de Diplomat în administrație Raul Pușcaș, consilier. 

 

Notă: Ședinţa a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relaţii cu 

consiliul şi administraţie locală, ea fiind mai apoi arhivată în condiţiile legii1. 

 

                                                           
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. 


