
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 ianuarie 2013,  cu  ocazia  şedinţei  de  îndată a  Consiliului  local  al 

municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali:  Ioana Sanda 

Borza, Ovidiu Valeriu Florian şi Dan Ioan Morar.

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

obţine unanimitate.

Dl. cons. Ioan Pop – preşedeintele de vârstă – solicită propuneri pentru funcţia de 

preşedinte de şedinţă.

D-na cons.  Horváth – viceprimar –  din partea grupului U.D.M.R.,  îl  propune pe 

domnul consilier Csoma Botond.

D-na cons. Anastase –  „grupurile noastre nu vor face nicio propunere; vom susţine 

propunerea U.D.M.R., conform înţelegerii noastre de acum trei luni de zile”.

Se supune la vot propunerea doamnei consilier Horváth, viceprimar, şi se obţin 21 de 

voturi pentru şi o abţinere.  

Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar –  le urează tuturor La mulţi ani; având în vedere că 10 ianuarie este un 

termen expres şi limitativ prevăzut de lege pentru aprobarea contului de execuţie bugetară 

pentru  anul  anterior,  în  acest  sens  trebuind  reglementată  o  operaţiune  de  natură  tehnică 

referitoare la excedentul bugetar, în vederea definitivării formei finale a execuţiei bugetare, 

care  trebuie  înaintată  Direcţiei  Generale  a Finanţelor  Publice,  iar  după aceea  Ministerului 

Finanţelor, subliniază faptul că, datorită acestor motive, a convocat această şedinţă de îndată; 

de asemenea, 13 ianuarie reprezintă termenul limită pentru depunerea proiectelor finanţate din 

fonduri elveţiene – fonduri nerambursabile, pentru susţinerea unor proiecte de infrastructură, 

respectivele proiecte de hotărâre au fost incluse pe ordinea de zi; arată că, în ceea ce priveşte 

blocurile  de locuinţe,  era necesară aprobarea contractelor  de mandat,  pentru ca acestea să 

poată fi trimise cât mai repede posibil, în vederea obţinerii aprobării şi finanţării din fonduri 

europene; nu în ultimul rând, exista şi promisiunea pe care a făcut-o încă de anul trecut, de a 

sprijini Serviciul Mobil de urgenţă, reanimare şi descarcerare, prin acordarea mesei de prânz, 

în  anul  2013,  pentru  zece  persoane;  mai  precizează  că  în  data  28  ianuarie  va  avea  loc 

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor  la Fotbal Club Universitatea Cluj, consiliul 
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local trebuind să-şi desemneze un reprezentant în acest sens; precizează că ar fi inclus pe 

ordinea de zi şi proiectele de hotărâre privind taxele locale, însă guvernul a aprobat ieri o 

ordonanţă simplă şi nu o ordonanţă de urgenţă; deosebirea constă în faptul că ordonanţa de 

urgenţă intră în vigoare imediat, în timp ce ordonanţa simplă intră în vigoare după legea de 

abilitare – conform art. 12 din Legea nr. 24/2000 –, la trei zile de la publicare; în consecinţă, 

luni  va avea loc o nouă şedinţă  de consiliu,  pentru aprobarea celor  două hotărâri  privind 

nivelul taxelor pentru 2013: o hotărâre prin care să fie indexate, conform H.G. nr. 1.309 din 

27 decembrie, cu 16% impozitele şi taxele locale şi o hotărâre, în baza ordonanţei de ieri a 

guvernului,  de a menţine,  pentru 2013, impozitele  şi taxele  locale  la nivelul  anului 2012, 

conform hotărârii din decembrie; propune ca următoarea şedinţă de consiliu să aibă loc luni, 

la  ora  9,  pentru  ca,  începând de  marţi,  să  poată  fi  plătite,  în  municipiu,  aceleaşi  taxe  şi 

impozite locale ca şi în 2012; solicită punctul de vedere al grupurilor de consilieri cu privire 

la  două  proiecte  importante  finanţate  din  fonduri  europene,  şi  anume  centura  de  sud  a 

municipiului Cluj-Napoca, a cărei realizare ar permite decongestionarea traficului atât în zona 

centrală,  cât şi în cartiere şi transformarea zonei centrale,  a zonei zero, în zonă pietonală, 

trebuind identificată însă o alternativă de trafic; propune realizarea acelui pasaj subteran, de 

pe Calea Moţilor până pe B-dul 21 Decembrie 1989, însă doreşte ca acesta să nu fie un simplu 

tunel, ci să aibă ramificaţii cu ieşiri înspre gară sau Calea Turzii, de exemplu, precum şi să 

beneficieze de un parking subteran.

D-na cons. Anastase –  le urează tuturor La mulţi ani; este încântată că unul dintre 

proiectele expuse de către domnul primar se regăsea şi în programul de guvernare locală al 

U.S.L.; expune paşii care trebuie urmaţi în vederea materializării proiectelor susţinute de către 

primar; „dar, din punctul nostru de vedere, există toată deschiderea pentru aceste dialoguri şi, 

în mod cert, dacă în maniera aceasta veţi pune problema în dialogul cu opoziţia din consiliul 

local, nu vom avea cu toţii altceva de obţinut decât un real câştig”.   

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

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

doamnei Elena-Ramona Uioreanu  şi  al  doamnei  Steluţa Gustica  Cătăniciu,  din 

partea U.S.L. şi validarea mandatelor consilierilor locali supleanţi Dan Ştefan Tarcea 

şi Irimie Emil Popa, din partea U.S.L.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 271/2012 (organizarea comisiilor 

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

modificată prin Hotărârea nr. 356/2012.
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3. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea acoperirii  definitive din excedentul  bugetului 

local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012 cu suma de 32.036.886 lei.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă în 

cadrul  Programului  de  Cooperare  Elveţiano-Român  vizând  reducerea  disparităţilor 

economice  şi  sociale  în  cadrul  Uniunii  Europene extinse,  cu Obiectivul  I,  Aria  de 

concentrare tematică 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

5. Proiect de hotărâre privind exprimarea Angajamentului de a aloca resursele financiare 

pentru  cele  trei  schiţe  de  proiect  depuse  în  cadrul  Programului  de  Cooperare 

Elveţiano-Român  vizând  reducerea  disparităţilor  economice  şi  sociale  în  cadrul 

Uniunii  Europene  extinse,  cu  Obiectivul  I,  Aria  de  concentrare  tematică  4  – 

Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contractelor de mandat încheiate cu asociaţiile 

de  proprietari  pentru  reabilitarea  termică  a  blocurilor  de  locuit  prin  accesarea  de 

fonduri europene.

7. Proiect de hotărâre  privind alocarea sumei de 84.000 lei de la bugetul local pe anul 

2013  pentru  sprijinirea  activităţii  Serviciului  Mobil  de  Urgenţă  Reanimare  şi 

Descarcerare,  constând  în  acordarea  a  două  mese  pe  zi  (prânz  şi  cină)  pentru  10 

persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta 

interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale 

Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj, din data de 

28.01.2013, ora 12:00 şi, respectiv, ora 13:00.

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

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  de  drept  a  mandatului  de  

consilier  local  al  doamnei  Elena-Ramona  Uioreanu  şi  al  doamnei  Steluţa  Gustica  

Cătăniciu, din partea U.S.L. şi validarea mandatelor consilierilor locali supleanţi Dan 

Ştefan Tarcea şi Irimie Emil Popa, din partea U.S.L.

Preşedintele de şedinţă – având în vedere că este o şedinţă de îndată, nu există raportul 

Comisiei de validare, însă consideră că cele două mandate de consilier local pot fi validate de către 

plenul consiliului local.
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Se supune la vot validarea mandatului de consilier local supleant al domnului  Dan Ştefan 

Tarcea şi al domnului Irimie Emil Popa şi se obţine unanimitate.

Preşedintele  de şedinţă –  îl  invită  pe domnul  Irimie Emil Popa să depună jurământul, 

urmând ca domnul Dan Ştefan Tarcea, care nu este prezent şi al cărui mandat a fost validat, să 

depună jurământul în următoarea şedinţă de consiliu.

Dl. Irimie Emil Popa – dă citire jurământului clar şi concis şi îl semnează.

Preşedintele de şedinţă – îl invită pe domnul Irimie Emil Popa să ia loc la masă.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea    Hotărârii  nr.  271/2012  (organizarea   

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

cum a fost modificată prin Hotărârea nr. 356/2012.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

3. Proiect de hotărâre   privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului   

local a deficitului secţiunii de dezvoltare, pe anul 2012 cu suma de 32.036.886 lei.

D-na cons. Anastase – solicită să i se acorde cuvântul doamnei Olimpia Moigrădan – 

directoare a Direcţiei economice.

D-na Olimpia Moigrădan – directoare a Direcţiei economice – „în cazul în care, în 

cursul anului 2012, am folosit  pentru secţiunea de dezvoltare  din excedentul  anului 2011, 

trebuie reîntregit acel excedent”.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

4. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Planului de Acţiune pentru Energie Durabilă   

în  cadrul  Programului  de  Cooperare  Elveţiano-Român  vizând  reducerea 

disparităţilor  economice  şi  sociale  în  cadrul  Uniunii  Europene  extinse,  cu 

Obiectivul I, Aria de concentrare tematică 4 – Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

D-na cons. Anastase – întreabă dacă este vorba despre depunerea proiectelor finanţate 

din fonduri europene până în data de 13 ianuarie.

Dl. primar – răspunde că trebuie trimisă hotărârea prin care consiliul local îşi exprimă 

intenţia de a participa la acest proiect finanţat din fonduri elveţiene, şi în baza angajamentelor 

anterioare, cu aceeaşi cotă de participare – 85% fonduri elveţiene şi 15%, cota de participare a 

consiliului local; este vorba despre proiecte referitoare la energii regenerabile, mediu, utilităţi 
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publice,  în  sensul  reabilitării  termice  a  şcolilor;  municipalităţii  îi  va  reveni  o  sumă  de 

aproximativ şapte milioane de euro, vor fi finanţate proiecte privind energiile regenerabile, cu 

impact asupra mediului; achiziţionarea de autobuze electrice este un proiect care corespunde 

cerinţelor finanţatorului, exigenţelor legate de mediu, precum şi nevoilor municipiului Cluj-

Napoca, de îmbunătăţire a reţelei de transport în comun; precizează că municipalitatea oricum 

avea planificată achiziţionarea de noi autobuze.

Se supune la vot proiectul şi se obţine unanimitate.

5. Proiect  de  hotărâre    privind  exprimarea  Angajamentului  de  a  aloca  resursele   

financiare  pentru  cele  trei  schiţe  de  proiect  depuse  în  cadrul  Programului  de 

Cooperare  Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în 

cadrul Uniunii Europene extinse, cu Obiectivul I, Aria de concentrare tematică 4 –  

Îmbunătăţirea mediului înconjurător.

Dl. cons. Stoica –  „unul din proiectele care sunt propuse de către municipalitate la 

acest punct este referitor la trecerea pe sistem de iluminat cu leduri, din câte am văzut; n-am 

apucat să studiez foarte mult mapa; vreau să vă rog să ne faceţi o informare pentru şedinţa 

următoare – cadrul contractului care a fost derulat cu Elin GmbH, din 2007 până acum, care 

au fost sumele plătite în cadrul proiectului, care este planul de investiţie, respectiv punctele 

care sunt vizate cel puţin pe anul acesta; şi, domnule primar, vă rog cu toată seriozitatea să 

reanalizaţi  acel  contract,  modalitatea  care...,  prin  ce  clauze  putem să obţinem un plus  de 

valoare pentru comunitatea locală, pentru că, la ora actuală, punctul nostru de vedere este că 

acel contract este un contract net defavorabil pentru clujeni; am înţeles, a fost semnat în 2001 

sau 2002 sau 2005, erau alte tehnologii, am înţeles orice argumente, dar banii care se aruncă 

prin acel contract pe iluminatul public sunt în defavoarea clujenilor; accesăm acum o finanţare 

pentru  trecerea  pe  led;  eu  cred  că  ar  trebui  să  le  gândim  împreună;  de  atâtea  ori 

municipalitatea clujeană a renegociat lucruri, mai ales când tehnologia a impus-o; deci, eu nu 

cred că puteţi să fiţi cu inima împăcată pentru investiţiile care se fac pe contractul semnat la 

acel moment, cu acele clauze; dorim acea informare, cu banii care au fost alocaţi până acum şi 

vrem să ştim şi care este punctul dumneavoastră de vedere privind acel contract şi cum se va 

implementa acest nou proiect de finanţare, în corelare cu acel contract”.

Dl. primar – „pentru şedinţa ordinară a consiliului local voi pregăti această informare, 

cu siguranţă, solicitată de dumneavoastră, este un drept legal şi firesc; vreau să ştiţi că noi, şi 

domnul Moisin îşi aminteşte bine, am reziliat acel contract şi a fost un proces, până la urmă 

finalizat cu sentinţă definitivă, care a obligat consiliul local la încheierea contractului; deci, n-
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a fost produsul voinţei unuia sau altuia dintre noi, ci a fost produsul voinţei juridice a unei 

sentinţe care a rămas definitivă, executorie şi irevocabilă; evident că acest program elveţian 

vine să ne sprijine pe o componentă importantă, spun eu, pentru a utiliza sistemul de led, un 

sistem modern şi,  în  măsura în  care,  evident,  vom putea extinde şi  în cadrul  contractului 

existent, vom studia această posibilitate, cu cei care astăzi sunt titularii contractului”; arată că 

durata contractului este de 15 ani, până în 2020; vor fi purtate discuţii – în cadrul contractului, 

fără crearea unor complicaţii juridice majore, care să pună în pericol situaţia iluminatului în 

municipiul  Cluj-Napoca  –,  în  vederea  implementării  tehnologiilor  moderne;  crede  că  şi 

titularii contractului sunt interesaţi de acest aspect; „o să vă ţin la curent cu acest subiect”.

D-na cons. Mihaiu – „anexa la proiect, la pagina nr. 5, 6, face referire la reabilitarea 

Liceului de Muzică şi a Colegiului Pedagogic Gheorghe Lazăr; sigur, Liceul de Muzică...”.

Dl. primar – „Coşbuc a fost”.

D-na cons. Mihaiu – „este Gheorghe Lazăr trecut în anexa la proiect”.

Dl.  Adrian  Nicolae  Răulea  –  şeful  Serviciului  Strategie  şi  dezvoltare  locală, 

management proiecte – a fost o eroare materială.

Dl. primar –  „domnul Răulea... eroare materială...,  eroare materială e când scrii ce 

trebuie;  deci,  acolo  să  se  consemneze:  propunerea  executivului  a  fost  Liceul  Gheorghe 

Coşbuc”.

D-na cons. Mihaiu – „da, asta voiam să fac, amendament – dacă aţi fi de acord, în loc 

de Liceul Pedagogic, să includem...”.

Dl. primar – arată că şi Liceul Pedagogic va beneficia de fondurile primăriei pentru 

reabilitare, însă aici este vorba despre o greşeală tehnică a primăriei, solicitând să fie trecut 

Liceul George Coşbuc.

Se supune la vot amendamentul doamnei consilier Mihaiu şi se obţine unanimitate.

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

6. Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  contractelor  de  mandat  încheiate  cu   

asociaţiile  de  proprietari  pentru  reabilitarea  termică  a  blocurilor  de  locuit  prin 

accesarea de fonduri europene.

Dl. cons. Turdean – semnalează o eroare materială, proiectul de hotărâre având zece 

anexe.

 Se supune la vot proiectul, cu modificarea tacită a greşelii, şi se obţine unanimitate.
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7. Proiect de hotărâre   privind alocarea sumei de 84.000 lei de la bugetul local pe anul   

2013  pentru  sprijinirea  activităţii  Serviciului  Mobil  de  Urgenţă  Reanimare  şi  

Descarcerare, constând în acordarea a două mese pe zi (prânz şi cină) pentru 10 

persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Dl. cons. Gliga –  „ţinând cont că bugetul pe anul 2013 încă nu a fost aprobat,  aş 

propune completarea hotărârii cu plata sumelor în limită maximă de 1/12 din plafonul aprobat 

(nu se înţelege) pe bugetul din anul precedent, din 2012”.

Preşedintele de şedinţă – „deci, vă rog să formulaţi încă o dată atunci amendamentul, 

să-l putem nota”.

Dl. cons. Gliga – „deci, completarea hotărârii cu alocarea sumelor respective în limită 

maximă lunară de 1/12 din bugetul anului 2012, aşa cum prevede legea, de fapt”.

D-na cons. Anastase –  întreabă dacă precedenta susţinere financiară pentru această 

activitate a avut caracter limitativ în timp.

Dl. primar – răspunde că aceasta durează un an, trebuind făcută în fiecare an.

D-na cons. Anastase – „nu-mi aminteam, aveam senzaţia că are caracter permanent şi 

mergea cu 1/12, cum merg şi...”.

Dl. cons. Gliga – „nu, am aprobat şi anul trecut limită maximă pe buget”.

D-na cons. Anastase – „asta ştiu, dar nu ştiam dacă doar pentru anul 2012 sau avea 

caracter permanent”.

Dl. cons. Moisin –  „a fost pentru perioada 1 martie-31 decembrie, deci s-a mers pe 

zece luni de zile, pentru că solicitarea a venit undeva în luna februarie a anului trecut”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Gliga şi se obţine unanimitate.

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

8. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta   

interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale  

Extraordinare şi Ordinare a Acţionarilor la Fotbal Club Universitatea Cluj, din data de  

28.01.2013, ora 12:  00   şi, respectiv, ora 13:  00.  

Dl. cons. Moisin – îl propune pe domnul consilier Constantea.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Moisin şi se obţin 22 de voturi pentru 

şi o abţinere.
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Dl. cons. Moisin – propune ca mandatul să fie unul „pentru şi, aşa cum foarte bine se 

scrie în proiect, cu excepţia celorlalte două puncte, referitoare la comitetul director; deci, 

mandat pentru”.

Se  supune  la  vot  a  doua  propunere  a  domnului  consilier  Moisin  şi  se  obţine 

unanimitate.

Se supune la vot proiectul, cu propunerile aprobate şi se obţine unanimitate.

Dl. cons. Stoica – „astăzi am asistat la încheierea mandatului de preşedinte de şedinţă 

al domnului Moisin şi, din partea... sau data trecută, şi avem un nou preşedinte de şedinţă; 

din partea grupului U.S.L. vrem să facem un cadou, şi dumneavoastră, domnule primar, şi 

domnului Moisin, şi o să vă explic un pic în ce constă cadoul nostru; noi ne-am hotărât... 

aţi  avut, într-una din şedinţe, o şedinţă care, din punctul nostru de vedere, n-a fost nici 

democratică şi n-a fost nici un bun exemplu de dezbatere; vrem să dăm un semnal foarte 

clar că consiliul local trebuie să fie un forum de dezbatere şi ne dorim dezbaterea din 

partea dumneavoastră, şi noi ne-am hotărât să sancţionăm de fiecare dată acest gen de 

şedinţe care nu sunt, din punctul nostru de vedere, O.K., făcându-vă cadou câte o carte; 

sperăm să aveţi o bibliotecă mare, dar nu cu cărţi din partea noastră; e o carte; prima carte 

pe  care  v-o  dăm  este  o  carte  despre  sistemul  de  dezbatere  din  Marea  Britanie,  din 

Parlamentul britanic; o să vedeţi ce înseamnă relaţia dintre opoziţie şi putere, o să vedeţi 

ce înseamnă dezbatere; v-o recomandăm, e o carte mai uşor de citit ca şi Levantul, şi este 

cadoul nostru de început de an”.

Dl. cons. Moisin –  „eu vă urez La mulţi ani, în primul rând, tuturor; vă mulţumesc 

pentru acest  cadou şi,  la  fel  cum am trimis  solicitarea către  Guvernul  României,  anul 

trecut,  referitoare la alocarea de sume către bugetul local,  în acest  an voi trimite,  prin 

colet,  această  carte  –  mulţumesc...  –  voi  trimite  această  carte,  prin  colet,  la  şeful 

dumneavoastră de partid, domnul Crin Antonescu, pentru a nu uita că există opoziţie în 

România, chiar dacă avem 15% sau 16%, dar vă mulţumesc şi, sunt convins, după ce o 

citesc, i-o voi trimite domnului Antonescu, deci vom avea o lectură comună; mulţumesc”.

D-na  cons.  Mihaiu  –  „din  păcate,  în  perioada  scurtă  care  a  trecut  de  la  ultima 

întâlnire,  am  fost  supusă  unor  încercări  mai  grele;  vreau  să  le  mulţumesc  domnului 

primar,  colegilor din consiliul  local,  doamnelor şi domnilor consilieri  şi, nu în ultimul 

rând,  colegilor  mei  din  executivul  primăriei;  mi-au  fost  alături  şi  m-au  sprijinit 

necondiţionat; vă mulţumesc şi vă urez un an frumos şi cu întâmplări fericite”.
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Dl. primar – anunţă că va convoca chiar astăzi o şedinţă extraordinară pentru luni, de 

la ora 9, cu două puncte pe ordinea de zi, cele care vizează taxele locale.

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

         Jr. Csoma Botond                                                        Jr. Aurora Ţărmure
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