
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. 408.400/305/31.08.2018

Încheiat  cu  ocazia  şedinţei  extraordinare  a  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-

Napoca din data de 29 august 2018, şedinţă convocată de către primar.

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali:  Rareș Petru

Ferdean (absent motivat), Adrian Mureșan și Ovidiu Vasile Vișan. 

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

acesta este aprobat în unanimitate.

Se intonează Imnul de Stat al României.

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-

Napoca la data de 30.06.2018.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  înscriere,  repartizare,

departajare și transfer al copiilor în creșele administrate de către Centrul Bugetar de

Administrare Creșe Cluj-Napoca.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea

tronsoanelor de drum din Piața Avram Iancu din municipiul Cluj-Napoca în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară.

4. Proiect de hotărâre privind  însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea

funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Lucian Blaga

nr. 1-3.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  dreptului  de  folosință  gratuită  acordat

Asociației  Hans  Spalinger,  Filiala  Cluj-Napoca,  asupra  unor  spații  situate  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  înscriere  în  cartea

funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gării nr. 4.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2580

din  10.02.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
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municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  21  Decembrie  1989  nr.  108,  ap.  7,  încheiat  cu

Compania de Apă Someș S.A.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2098

din  2.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Iuliu  Coroianu  nr.  11,  încheiat  cu  Compania  de  Apă

Someș S.A.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2099/2.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 78, ap. 1, încheiat cu Compania de Apă

Someș S.A.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2615

din  14.09.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat

cu Asociația Luptărilor din Revoluția Română. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2401

din  20.10.2003,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 4-6, ap. 5, încheiat cu Fundația

Armonia.

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1744

din  1.09.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai János nr. 7, ap. 5, încheiat cu Muzeul de Artă.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1749

din  24.09.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Observatorului  nr.  1-3,  bl.  OS3,  ap.  93,  încheiat  cu

Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca.

14. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

404632 din 18.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 12, ap. 4, încheiat cu Cseh Gyoparka.

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2394

din data de 18.07.2003, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  Eroilor  nr.  2,  parte  din ap.  7,  încheiat  cu Consiliul

Național al Audiovizualului.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1874

din data de 29.12.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
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municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 35, ap. 2, încheiat cu Matiș Delia și Matiș

Horațiu.

17. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

306368 din 30.06.2017, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 18-20, ap. 46, încheiat cu Cadar Beniamin.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1970

din data de 22.03.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  Piața  Unirii  nr.  22,  ap.  11,  încheiat  cu  Club  Sportiv

Municipal.

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2259

din  25.06.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24, ap. 3, 4, 5, încheiat cu Teatrul Maghiar

de Stat Cluj-Napoca.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2258

din  25.06.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 22, ap. 1, încheiat cu Teatrul Maghiar de

Stat Cluj-Napoca.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2109

din  12.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri nr. 1, ap. 3, încheiat cu Școala Populară

de Arte Tudor Jarda.

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2140

din  14.11.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 5, încheiat cu Compania de Transport Public

Cluj-Napoca S.A.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2141

din  14.11.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 17, ap. 11, încheiat cu Compania de

Transport Public Cluj-Napoca S.A.

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 947

din  27.07.1995,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  Eroilor  nr.  38,  încheiat  cu  Regia  Autonomă  a

Domeniului Public Cluj-Napoca RA.

3



25. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2421/8.03.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca,  str.  Năvodari  nr.  2,  ap.  2,  3,  4,  6,  8,  încheiat  cu Direcția

Regională de Metrologie Legală Cluj-Napoca.

26. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

1725/27.07.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 21, ap. 1 și ap. 2, încheiat cu Uniunea

Studențească Maghiară din Cluj.

27. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

45285/16.02.2011,  pentru  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Miklos Zrinyi nr. 7, ap. 1, încheiat cu Patronatul Județean

al Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii Cluj.

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2549

din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  Eroilor  nr.  4,  parte  din  ap.  8,  încheiat  cu  Filiala

Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2548

din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Albac  nr.  25,  ap.  123-124,  încheiat  cu  Filiala

Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

30. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2553/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Sámuel nr. 7, încheiat cu Filiala Interjudețeană

Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2550

din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  Eroilor  nr.  4,  parte  din  ap.  8,  încheiat  cu  Filiala

Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2552

din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Ștefan  Octavian  Iosif  nr.  6,  ap.  1,  încheiat  cu  Filiala

Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

33. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2537/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
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municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Universității  nr.  1,  ap.  10,  încheiat  cu  Filiala

Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

34. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2557/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai Sámuel nr. 7, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a

Uniunii Artiștilor Plastici din România.

35. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2556/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 11, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca

a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2555

din  16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25, ap. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121,  122,  125,  126,  127,  128,  încheiat  cu Filiala  Cluj-Napoca  a  Uniunii  Artiștilor

Plastici din România.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2559

din  16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  George  Barițiu  nr.  30,  încheiat  cu  Uniunea  Artiștilor

Plastici din România – Filiala Cluj-Napoca.

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2631

din  11.02.2008,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 47, ap. 7, încheiat cu Uniunea

Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj.

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2288

din  2.11.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str.  Napoca nr. 27, ap. 6, încheiat cu Borș Felicia și Borș

Grigore-Andrei.

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2503

din  20.05.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 3, încheiat cu Asociația

pentru Protejarea Handicapaților Motori.

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2502

din  20.05.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
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municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Aviator  Bădescu  nr.  32,  încheiat  cu  Asociația  pentru

Protejarea Handicapaților Motori.

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2041

din  15.05.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Sigismund Toduță  nr.  13,  ap.  3,  încheiat  cu  Fundația

Sigismund Toduță.

43. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

1997/1.04.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 25-26, ap. 11, încheiat cu Asociația

Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Cluj.

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2002

din data de 11.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  Eroilor  nr.  2,  ap.  2,  încheiat  cu  Uniunea  Vatra

Românească.

45. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

233079 din 24.11.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Observatorului  nr.  1-3,  ap.  92,  încheiat  cu Consorțiul

Studenților din România.

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2302

din  30.11.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 5, bl. OS3, ap. 84 și ap. 86, încheiat cu

Asociația Provita.

47. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1899

din  31.12.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Regele Ferdinand nr.  29,  ap.  8,  încheiat  cu Asociația

Artiștilor Plastici Cluj-Napoca, Județul Cluj.

48. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2205

din  23.04.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4, încheiat cu Fundația Umanitară Rescue.

49. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2508

din data de 4.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, ap. 8, încheiat cu Asociația Română de

Prietenie cu Republica Populară Chineză – Filiala Cluj.
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50. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2178

din  19.04.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 23, parte din  ap. 1, încheiat cu Fundația

Umanitară Augustina.

51. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2307

din  12.12.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Tipografiei nr. 23, parte din  ap. 1, încheiat cu Asociația

Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

52. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

195683 din 3.06.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ap. 13, încheiat cu Fundația Estuar.

53. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1729

din  28.07.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 4-6, ap. 1, încheiat cu Gavrilaș

Gavril și Gavrilaș Florin.

54. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2597

din  29.09.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat

cu Asociația Partida Romilor Pro Europa.

55. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2410

din  7.01.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 8, încheiat cu Filiala

Cluj a Ligii Apărării Drepturilor Omului.

56. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2616

din  14.09.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat

cu Asociația 22 Decembrie 1989.

57. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1829

din  7.12.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 25, încheiat

cu Asociația Handicapaților Trauma Dum Spiro Spera.

58. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 47508

din data de 4.02.2016, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

7



municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 20, ap. 2, încheiat cu Fundația de Dezvoltare

a Popoarelor – Filiala Cluj-Napoca.

59. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2107

din data de 12.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 34, ap. 15, încheiat cu S.C. Utilart Import

Export S.R.L.

60. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2018

din data de 21.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 21, ap. 5A, încheiat cu Uniunea Elenă din

România.

61. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2640

din  16.02.2009,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, încheiat cu Fundația Creștină Salvarea.

62. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2593

din  26.05.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  21 Decembrie  1989 nr.  51,  ap.  1,  încheiat  cu  Kiss

Mihai.

63. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1934

din  12.01.2000,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 18, încheiat

cu Szekely Eugenia.

64. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2235

din  14.05.2001,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 24, încheiat

cu S.C. Tulconfex Croitorie S.R.L.

65. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1376

din  22.03.1996,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, încheiat

cu S.C. Super Rialda Import-Export S.R.L.

66. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2233

din  14.05.2001,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 25, încheiat

cu S.C. Mariana Mod S.R.L.
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67. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2223

din  14.05.2001,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 23, încheiat

cu Metalurgia S.C.M.

68. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1932

din  12.01.2000,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 19, încheiat

cu S.C. Ageram S.R.L.

69. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1404

din  18.04.1996,  pentru  cota  de  61,12% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 27, încheiat

cu S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

70. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2212

din  23.04.2001,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 26, încheiat

cu S.C. Muriderma Profi S.R.L.

71. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1405

din  18.04.1996,  pentru  cota  de  41,68% din  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de

locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 22, încheiat

cu Ciurea Gheorghe-Valentin.

72. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 4 din

18.11.1994, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul

Cluj-Napoca, str.  Memorandumului nr.  8, ap. 16, încheiat  cu Forumul Democrat al

Germanilor din România – Filiala Cluj.

73. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2136/14.11.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Brassai  Sámuel  nr.  7,  încheiat  cu  Artex  Societate

Cooperativa Meșteșugărească.

74. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

1801/11.11.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 2, încheiat cu Societatea Cultural-Patriotică

Avram Iancu.

75. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2048/15.05.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
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municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud nr. 10, ap. 2, încheiat cu Uniunea Creștină din

România.

76. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2278

din  5.10.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Samuil  Micu  nr.  2,  ap.  8,  încheiat  cu  S.C.  Electrica

Furnizare S.A.

77. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2160

din  4.01.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ap. 10, încheiat cu Aeroclubul

Traian Dârjan – Entitate Fără Personalitate Juridică.

78. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 883

din  18.04.1995,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Minerilor nr. 55, încheiat cu Parohia Reformată nr. V.

79. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1718

din  15.07.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Traian  Moșoiu  nr.  74,  ap.  6,  încheiat  cu  Asociația

Națională a Surzilor – Filiala Surzilor Cluj.

80. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2607

din  16.08.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Traian  Moșoiu  nr.  45,  ap.  7,  încheiat  cu  Asociația

Nevăzătorilor din România – Filiala Cluj.

81. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2227/14.05.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 94, ap. 1A, încheiat cu Societatea Cooperativa

Meșteșugărească Prestarea Cluj-Napoca.

82. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1976

din  23.03.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Regele  Ferdinand  nr.  4,  ap.  3,  încheiat  cu  Cotișel

Nicodim – persoană fizică autorizată.

83. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2363

din  22.02.2002,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4, încheiat cu S.C. Ciclop Comimpex S.R.L.

84. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2630

din  5.12.2007,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
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municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Decebal  nr.  33-35,  ap.  6,  încheiat  cu  Clubul  Sportiv

Voința.

85. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

201672 din 12.10.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  Piața  Mihai  Viteazu  nr.  25-26,  ap.  12,  încheiat  cu  S.C.

Mariflor Prodcom S.R.L.

86. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2185

din  9.04.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Goldiș nr. 1, ap. 8, încheiat cu Sigma Societate

Cooperativă Meșteșugărească.

87. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2116/15.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  I.C.  Brătianu  nr.  49,  ap.  3,  încheiat  cu  Ungureanu

Pompeiu Radu.

88. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 1740

din  31.08.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 9, ap. 4, încheiat cu Pop Mircea

Emil.

89. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2145

din  21.11.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Ștefan Octavian Iosif nr. 6, ap. 13, încheiat cu Andreea

Radu.

90. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2197

din  21.04.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca,  str.  Samuil Micu nr.  12A, ap.  2,  încheiat  cu S.C. Editura

Kriterion S.R.L.

91. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

175840 din 29.05.2013, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Traian  Vuia  nr.  41,  încheiat  cu  Telekom  România

Communications S.A.

92. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2359

din  14.02.2002,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 12A, ap. 3, încheiat cu Vlașin Maria-

Luminița.
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93. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

192312 din data de 2.06.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,

situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 22, parte din ap. 10, încheiat cu Liga

Scriitorilor Maghiari din Ardeal.

94. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 32995

din data de 7.02.2011, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  Piața  Unirii  nr.  1,  încheiat  cu  Asociația  Open  Bridge

Consortium-Asociația Culturală de Afaceri Cluj-Suwon.

95. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2097/2.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 81, ap. 14, încheiat cu Compania de Apă Someș

S.A.

96. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2588/25.04.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, parte din ap. 9, încheiat cu Uniunea

Scriitorilor din România.

97. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2627

din  3.05.2007,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Republicii  nr.  12,  ap.  17,  încheiat  cu  Asociația  de

Proprietari.

98. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  închiriere  nr.

2609/23.08.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Horea  nr.  10,  ap.  14,  încheiat  cu  Szekernyes  Peter-

Martin. 

99. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 407105

din  19.12.2012,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, ap. 193B, încheiat cu Arhiepiscopia

Vadului, Feleacului și Clujului.

100. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2618

din  25.10.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 21, încheiat cu Academia

Română – Filiala Cluj-Napoca.

101. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  comodat  nr.

2599/30.01.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
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municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, parte din ap. 9, încheiat cu Redacția

Tribuna.

102. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  comodat  nr.

2615/2.10.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 52, încheiat cu Asociația Patronilor și

Meseriașilor Cluj.

103. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  comodat  nr.

57490/28.02.2011,  pentru  spațiul  cu altă  destinație  decât  cea  de locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  I.C.  Brătianu  nr.  13-15,  parte  din  ap.  2,  încheiat  cu

Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj.

104. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  comodat  nr.

2600/30.01.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 8, încheiat cu Uniunea Scriitorilor

din România.

105. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  comodat  nr.

208131 din data de 15.09.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,

situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 7, încheiat cu Inspectoratul de

Poliție al Județului Cluj.

106. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2611

din  17.08.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Mihail  Kogălniceanu  nr.  8,  ap.  20,  încheiat  cu

Inspectoratul de Poliție al Județului Cluj – Arhivele Statului.

107. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  comodat  nr.

30577 din data de 11.02.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,

situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 16, încheiat cu Uniunea Generală a

Pensionarilor din România.

108. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2645

din  10.06.2009,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 3, parte din ap. 3, încheiat cu

Fundația Prison Fellowship România.

109. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  comodat  nr.

407091 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Ion  Meșter  nr.  10,  încheiat  cu  Fundația  Creștină  de

Ajutorare.
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110. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 2148

din  27.11.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 10, ap. 7, încheiat cu Asociația Invalizilor de

Război Nevăzători din România – Filiala Transilvania.

111. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 322

din  25.04.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Avram Iancu nr. 13-15, ap. 11, încheiat cu Bratu Anca

Cristina.

112. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  asociere  nr.

191054 din 30.05.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Observatorului  nr.  1-3,  ap.  85,  încheiat  cu  Asociația

Ferma de Zâne Cluj-Napoca.

113. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 154

din  15.09.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Nicolae Cristea nr. 1, ap. 1, încheiat cu Bonea Laurian

Ștefan.

114. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  asociere  nr.

222/28.05.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 2, ap. 1, încheiat cu S.C. Antilopa Prod

S.R.L.

115. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  Contractului  de  asociere  nr.

93/20.04.2000,  pentru spațiul  cu altă  destinație  decât cea de locuință,  din imobilul

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, ap. 12, încheiat cu S.C. Art

Impex S.R.L.

116. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 338

din  10.10.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, Piața Iris nr. 7-8, ap. 26B, încheiat cu Banca Transilvania

S.A.

117. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere nr. 324

din  26.04.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 7, încheiat cu Societatea Cooperativa

Meșteșugărească Foto Optica Cluj-Napoca.
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118. Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat Uniunii

Compozitorilor și Muzicologilor din România, Sucursala Cluj, asupra unor imobile

situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.

119. Proiect  de  hotărâre  privind  vânzarea  cotei  de  95,48%  din  locuința  situată  în

municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 20, ap. 5, în favoarea domnului Deiac Ioan.

120. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi Sandor nr.

6, identificat cu nr. cadastral 330538, înscris în C.F. nr. 330538 Cluj-Napoca.

121. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Câmpina nr. 5,

identificat cu nr. cadastral 328364, înscris în C.F. nr. 328364 Cluj-Napoca.

122. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 327443, înscris în C.F. nr.

327443 Cluj-Napoca.

123. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului

Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr.

62-64, identificat cu nr. cadastral 331170, înscris în C.F. nr. 331170 Cluj-Napoca.

124. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Anexei  1  la  Hotărârea  nr.  949/2017,

modificată și completată prin Hotătârile nr. 1033/2017, 10/2018, 53/2018, 146/2018,

448/2018  și  595/2018  (vânzarea  unor  locuințe  construite  din  fondurile  Agenției

Naționale pentru Locuințe).

125. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  576/2018  (însușirea

Documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cad. 272847 și 316343, situate

în municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15).

126. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 626/2018 (aprobarea constituirii

unui  drept de superficie  în favoarea Municipiului Cluj-Napoca,  asupra terenului în

suprafață de 40,52 m.p., situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața „Avram Iancu” nr.

20).

127. Proiect  de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire  locuință  semicolectivă cu

două  unități  locative  S+P+1,  str.  General  Eremia  Grigorescu  nr.  11;  beneficiari:

Szentmiklosy Andrei și Danciu Virginia.

128. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  imobil  cu  funcțiune  de

turism, spații comerciale și servicii, P+2E+R, str. David Prodan nr. 6-8; beneficiar:

Rusu Alexandru.
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129. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire sală de sport, extindere și

etajare  Seminarul  Teologic  Liceal  Ortodox,  str.  Meseriilor  nr.  18-20;  beneficiar:

Municipiul Cluj-Napoca.

130. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  și  etajare  imobil  existent,

Sparțial+P+E – str. Drapelului nr. 8; beneficiar: Cristea Maria-Adriana.

131. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  extindere  școală  cu  spații

administrative și amfiteatru, D+P+2E, str. Grigore Alexandrescu nr. 26A; beneficiară:

Fundația Creștină Pro-Deo Cluj.

132. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere, etajare și construire sală de

sport  Colegiul  Tehnic  Ana Aslan,  str.  Decebal  nr.  41;  beneficiar:  Municipiul  Cluj-

Napoca.

133. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. amplasarea statuii  Andrei Mureșanu,

Piața Timotei Cipariu; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

134. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  imobil  și  schimbare  de

destinație  din  locuință  în  imobil  cu  funcțiune  de  turism  –  str.  General  Eremia

Grigorescu nr. 22; beneficiar: Felezeu Dorel.

135. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective

S+P+E+R, str. Tăbăcarilor nr. 15C; beneficiari: Tătar Sergiu-Lucian și Tătar Cosmina-

Aurora.

136. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – construire imobil pentru alimentație

publică P și  amenajare terasă,  b-dul  21 Decembrie 1989 nr.  146; beneficiară:  S.C.

Compania  Națională  a  Imprimeriilor  Coresi  S.A.  –  Sucursala  Imprimeria  Ardealul

Cluj.

137. Proiect  de hotărâre privind aprobarea  P.U.Z.  de urbanizare str.  Mureșului  nr.  53;

beneficiari: Căpușan Violeta, Bodea Felix și Bodea Simona.

138. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. construire locuințe familiale – str. Valea

Chintăului; beneficiari: Porumb Ioan și Porumb Adriana.

139. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  Amenajare  cimitir  existent  –  Calea

Turzii nr. 154A; beneficiară: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

140. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator în Consiliul de administrație

al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

141. Proiect  de  hotărâre  privind  numirea  unui  administrator  neexecutiv  și  a  unui

administrator provizoriu în Consiliul  de administrație al  S.C. Cluj  Innovation Park

S.A.
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142. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta

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

Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 4.09.2018, ora 11.

143. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a

Parcului Industrial Cluj Innovation Park. 

144. Proiect  de hotărâre privind aprobarea unor  măsuri  de funcționare a  Asociației  de

Dezvoltare Intercomunitară Asociația Metropolitană de Transport Public Cluj, pentru

anul 2018.

145. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor unitare pentru activitățile

de  întreținere,  reparare,  mentenanță,  dezvoltare  și  modernizare  a  dispozitivului  de

semnalizare  rutieră  de  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca,  activități  încredințate  la

R.A.D.P. Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 747/2016.

146. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul

„Modernizare/automatizare proces de producere a energiei termice la cinci unități de

învățământ  din  municipiul  Cluj-Napoca  –  Colegiul  de  Muzică  Sigismund  Toduță,

Liceul  Teoretic  Avram  Iancu,  Colegiul  Tehnic  de  Comunicații  Augustin  Maior,

Grădinița  Mămăruța,  Grădinița  Căsuța  Poveștilor”,  din  cadrul  obiectivului  de

investiții „Alimentarea cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

147. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente pentru

obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal

Cluj-Napoca”,  în  vederea  atragerii  de  fonduri  nerambursabile  din  Programul

Operațional  Regional,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției  către  o economie cu

emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice,

a  gestionării  inteligente  a  energiei  și  a  utilizării  energiei  din  surse regenerabile  în

infrastructurile  publice,  inclusiv  în  clădirile  publice  și  în  sectorul  locuințelor,

Operațiunea  B  –  Clădiri  publice,  Apel  de  proiecte  nr.  POR/2016/3/3.1/B/1/7

REGIUNI.

148. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu în

sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au

împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.

149. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 25.000 lei de la bugetul local

pe  anul  2018,  pentru  organizarea  evenimentului  Zilele  Recoltei,  cu  sprijinul

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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150. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 35.400 lei de la bugetul local

pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „Concert aniversar – 150 de ani de la

înființare  a  corului  bărbătesc  din  orașul  înfrățit  Köln,  Germania”,  cu  sprijinul

Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

151. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Fărcășan  Ioana  Natalia,

înregistrată sub nr. 355821/3 din 25.07.2018.

152. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Rădulescu  Bogdan-Ioan,

înregistrată sub nr. 345998/1 din 19.07.2018.

153.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Gidro  Stanca  Ioana  și  S.C.

Compeador Invest S.R.L., înregistrată sub nr. 385885/3 din 14.08.2018.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 24.

Dl. primar – retrage punctul 115 de pe ordinea de zi și propune suplimentarea acesteia

cu punctul 153a.

 Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obține unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi,  cu suplimentarea aprobată și se obțin 24 de voturi

pentru. 

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului
Cluj-Napoca la data de 30.06.2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de înscriere, repartizare,
departajare  și  transfer  al  copiilor  în  creșele  administrate  de  către  Centrul  Bugetar  de
Administrare Creșe Cluj-Napoca.

Dl. primar –  arată că proiectul de hotărâre este rezultatul unei solicitări venite din

partea societății civile, solicitare care a fost exprimată, public, inclusiv în cadrul unei ședințe

anterioare  de consiliu;  arată  că a  fost  alcătuită  o  echipă  de lucru,  coordonată  de doamna

consilier  Oláh  –  viceprimar,  împreună  cu  conducerea  Centrului  Bugetar  de  Administrare

Creșe, la lucrările căreia au fost invitați să participe specialiști, persoane interesate, precum și

consilieri locali sau părinți; susține că, în urma acestor discuții, a fost conturat un proiect de

regulament, care a fost supus dezbaterii publice, fiind postat, timp de 30 de zile lucrătoare, pe
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siteul primăriei; precizează că dezbaterea publică a durat mai mult de trei ore, iar propunerile

rezultate au fost incluse în forma finală a regulamentului, cea supusă aprobării consilierilor

locali; arată că, de asemenea, proiectul a fost analizat și în cadrul comisiilor de specialitate ale

consiliului  local,  unde au  fost  propuse îmbunătățiri;  subliniază  că  a  fost  folosită  întreaga

expertiză avută la dispoziție pentru a întocmi un regulament viabil, care, dacă va fi aprobat, va

produce efecte pentru viitor; arată că, în continuare, primăria își menține angajamentul de a

construi creșe și grădinițe; susține că, dacă municipalitatea nu ar fi pierdut cei 28 de milioane

de euro, ar fi putut construi, cu acei bani, șapte creșe.

D-na Ramona Cotruș – cetățean –  arată că, acum zece luni, s-a întors acasă din

Spania și, de aceea, nu va vorbi în termeni juridic, deoarece nu este avocat, ci doar cetățean;

consideră că regulamentul este bazat pe criteriul discriminării, având în vedere că este luată în

considerare vechimea locuirii în Cluj-Napoca.

Dl.  cons.  Morar –  întreabă  care  au  fost  motivele  pentru  care  a  fost  ales  criteriul

vechimii locuirii în Cluj-Napoca. 

D-na cons. Oláh – viceprimar – răspunde că vechimea locuirii în Cluj-Napoca nu

este un criteriu de punctare, ci un criteriu de departajare; arată că un regulament nu poate fi

perfect și, prin urmare, nu poate mulțumi pe toată lumea, dar subliniază în schimb că există

preocupare pentru modificări semnificative și îmbunătățirea lui; susține că a fost propusă o

modificare  legislativă  de  subvenționare,  sprijinire  a  creșelor  private,  pentru  satisfacerea

cererilor.

D-na Ramona Cotruș – cetățean – arată că sunt 200 de persoane cu același punctaj.

Dl. cons. Morar – afirmă că, potrivit art. 14 din Constituția României, toți cetățenii

sunt egali în fața legii,  fără privilegii și fără discriminări,  principiu care consideră că este

încălcat de regulamentul supus dezbaterii; nu înțelege de ce un cetățean care locuiește de doi

ani în Cluj-Napoca are mai puține drepturi decât unul care locuiește de zece ani, ceea ce, în

opinia sa, constituie discriminare; consideră că unica soluție este construirea de creșe.

D-na cons. Oláh – viceprimar – subliniază că, potrivit Legii nr. 262/2017, creșele

sunt instituții publice sau private specializate, care au nu numai un caracter educațional sau

medical,  ci  și  un  caracter  social  ori  serviciile  sociale  sunt  legate  de  aria  unei  unități

administrativ-teritoriale și, prin urmare, poate fi avută în vedere o diferențiere între domiciliu

și flotant, precum și, mai mult – ținând cont de ușurința cu care poate fi obținut un buletin cu

domiciliul figurând în municipiul Cluj-Napoca – o diferențiere în baza vechimii locuirii în

municipiul Cluj-Napoca, însă nu ca un criteriu de punctare, ci ca un criteriu de balotaj.
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Dl.  cons.  Morar  –  consideră  că  un  criteriu  care  prespune  discriminare,  potrivit

Constituției României, nu poate fi votat.

Președintele de ședință –  îi transmite domnului consilier Morar că orice criteriu de

departajare poate fi considerat discriminatoriu; îi solicită domnului consilier să precizeze un

criteriu care nu este discriminatoriu și îl întreabă dacă are o propunere în acest sens.

Dl. cons. Morar – întreabă ce se întâmplă dacă este eliminat acest criteriu; consideră

că vechimea în calitatea de clujean nu poate fi un criteriu.

D-na cons. Horváth – arată că problema creșelor este discutată de foarte mult timp;

precizează că, în România, în 1990 erau 90.000 de locuri în creșe, iar în 2016 această cifră a

scăzut la 19.000 de locuri; susține că în Cluj-Napoca, în ultimii cinci ani, numărul locurilor în

creșe a crescut cu 50%, ajungând la peste 1.200; arată că orașul atrage familiile tinere, fiind

preferabil să fie gestionată o asemenea problemă, cum este asigurarea unui număr suficient de

locuri în creșe, decât ca orașul să se confrunte cu scăderea demografică abruptă care afectează

toată țara, însă nu pot fi realizate minuni de la un an la altul; afirmă că și-a pus foarte mari

speranțe  în  programul  de  guvernare,  în  cadrul  căruia  un capitol  a  fost  dedicat  construirii

creșelor, tocmai pentru a ușura situația administrațiilor locale, însă guvernul se confruntă cu

aceleași probleme la fel ca o administrație locală, deoarece pentru construirea unei creșe sunt

necesare  existența  unui  teren  potrivit,  o  situație  juridică  clară,  proiectare,  licitație  etc.;

consideră că acum se încearcă rezolvarea unei situații de criză, trebuind incluse criterii de

balotaj; îi solicită domnului consilier Morar să vină cu o propunere concretă; arată că, pentru

anul  viitor,  așa  cum  a  spus  și  doamna  consilier  Oláh  –  viceprimar,  soluția  ar  putea  fi

reprezentată de acel proiect de lege,  prin care se propune asigurarea finanțării  de bază în

creșe, inclusiv în cele private.

Președintele de ședință – referitor la programul de guvernare, prin care a fost propusă

realizarea câtorva sute  de  creșe,  precizează că,  până în  acest  moment,  a  fost  finalizată  o

singură creșă, undeva în sudul țării.

Dl. cons.  Florian –  îl  întreabă pe domnul consilier  Morar,  referitor  la  art.  14 din

Constituția României, de ce, în cazul alocărilor bugetare guvernamentale, la nivelul județului

Teleorman sunt alocate mai multe fonduri decât sunt încasate, iar în cazul județului Cluj, la

fiecare 100 de euro vărsați către bugetul de stat, se întorc doar 44 de euro.

Dl. cons.  Găbudean –  consideră că discursul domnului  consilier  Morar este  strict

politic și, dacă îl interesează cu adevărat acest subiect, ar fi dorit să audă aceste argumente din

partea domnului consilier Morar și atunci când au fost prezenți mai mulți părinți, la o ședință

de consiliu sau chiar în cadrul dezbaterii publice de săptămâna trecută; crede că, din moment
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ce nu a  intervenit,  domnul consilier  Morar  nu a avut  o  soluție  concretă;  subliniază că la

dezbaterea publică nu a fost prezent niciun consilier local al Partidului Social Democrat.

Dl.  cons.  Morar –  îl  întreabă  pe  domnul  consilier  Găbudean  ce  amendamente  a

formulat în cadrul dezbaterii publice și dacă vreunul dintre ele a fost inclus în regulament;

este adevărat că nu are, în momentul de față, o propunere concretă referitoare la art. 20 din

regulament,  dar,  în  același  timp,  nu  poate  să  voteze  un  punct  pe  care  el  îl  consideră

discriminatoriu și solicită organizarea a încă unei dezbateri, în urma căreia să fie eliminată

ideea că un clujean ar fi mai bun decât altul, în funcție de numărul de ani de când locuiește în

oraș; referitor la intervenția doamnei consilier Horváth, consideră că din aceasta nu rezultă ce

anume a făcut primăria în ultimii zece ani și susține că ar trebui făcută o analiză, pe ultimii

zece ani, privind proiectele imobiliare aprobate, comparativ cu investițiile municipalității în

creșe  și  susține  că  aceste  cifre  nu  ar  avantaja  primăria;  în  ceea  ce  privește  intervenția

domnului consilier Florian, afirmă că sunt alocate resurse mai multe zonelor subdezvoltate ale

unei  țări  pentru  a  crea  o  economie  națională,  în  principiu,  la  același  nivel;  consideră  că

domnul consilier Florian are o gândire de feudal, de baron.

Dl. cons. Florian – precizează că, în intervenția sa, s-a referit la principiul egalității,

potrivit art. 14 din Constituția României.

Dl. cons. Morar –  întreabă câte creșe au fost construite în ultimii zece ani în Cluj-

Napoca.

Președintele de ședință –  răspunde că numărul locurilor în creșele din municipiul

Cluj-Napoca a crescut cu 50%, în condițiile în care guvernul pe care, astăzi, domnul consilier

Morar îl reprezintă a reușit să facă, la nivel național, o singură creșă.

D-na cons. Oláh – viceprimar – arată că, în ultimii cinci ani, din totalul de 1.240 de

locuri în creșe, au fost înființate 400, în sistemul public.

Dl. primar – precizează că doamna Oláh Emese și doamna Horváth Anna au susținut

crearea de noi locuri în creșe.

D-na Ramona Cotruș – cetățean – consideră că este vorba despre o discriminare în

funcție de locul nașterii sau de origine.

D-na cons. Oláh – viceprimar – arată că, din păcate, orice criteriu conține un dram de

discriminare, însă, având în vedere că există o suprasolicitare în ceea ce privește locurile în

creșe, sens în care trebuie să existe un regulament privind înscrierea și departajarea, nu poate

fi aplicată regula egalității.

D-na Ramona Cotruș – cetățean – susține că ar trebui acordată prioritate celor care

au mare nevoie de un loc în creșă.
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D-na cons. Oláh – viceprimar – precizează că situațiile excepționale din punct de

vedere social sunt tratate cu prioritate, pentru că regulamentul prevede că 5% din locurile în

creșe va fi acordat în baza unor criterii speciale, în urma unei anchete sociale; reiterează că

orice criteriu de punctare, din orice regulament, din țară sau din Uniunea Europeană, va fi

considerat de către unii ca fiind discriminatoriu; oferă exemplul criteriului referitor la numărul

de copii, care este discriminatoriu pentru cei care au un singur copil; de asemenea, criteriul

privind încadrarea în piața muncii este discriminatoriu pentru cei care nu au un loc de muncă.

D-na Ramona Cotruș – cetățean – consideră că în exemplele  oferite  de doamna

consilier Oláh, viceprimar, este vorba despre oameni care au o nevoie mai mare decât alții,

însă nu este de acord cu discriminarea în funcție de origine.

Dl. cons. Găbudean – arată că acel punctaj este suma a șapte parametri.

Dl. cons.  Moisin –  îi  citește domnului consilier  Morar un articol din presa locală:

„susțin întru-totul modificarea criteriilor de atribuire a punctajului, pentru că este normal ca

familiile  care  achită  taxe  și  impozite  în  municipiul  Cluj-Napoca  să  aibă  întâietate  la

repartizarea locurilor în creșe, respectându-se realmente și principiul proximității – se dă și

un exemplu;  de altfel, dacă pentru obținerea unui loc de parcare în municipiu se aplică un

punctaj diferențiat pentru cetățenii cu domiciliu și pentru cei cu reședință (flotant), atunci nu

văd de ce nu s-ar proceda la fel în acest caz. Mai mult decât atât, dacă soluţia se va dovedi

viabilă din punct de vedere legal,  voi susţine aplicarea ei  şi pentru înscrierea copiilor în

grădiniţe şi şcoli;  citatul este din ziarul Făclia, 19 iunie 2018, din colega dumneavoastră,

Corina Croitoru”.

D-na cons. Croitoru –  îl roagă pe domnul consilier Găbudean „să nu ne judece la

pachet și, în general, mi-ar plăcea dacă asta nu s-ar întâmpla, în ultima vreme, chiar și în

stradă, la fel”; arată că consilierii locali P.S.D. sunt foarte preocupați de acest subiect și, dacă

nu au fost la consultarea publică, au participat la ședințele comisiilor de specialitate de fiecare

dată, încercând să găsească soluțiile cele mai bune; „da, eu îmi mențin declarația; acesta este

motivul pentru care n-am luat astăzi cuvântul ca să susțin altceva, dar cred, așa cum am spus

și în comisie, că problema este în altă parte; sigur, este răul cel mai puțin rău din ce-am putut

găsi  ca  să  fie  bine,  însă  problema  creșelor  rămâne;  trebuie  să  găsim  variante  pentru

construirea de noi creșe; pentru mine e foarte frustrant să văd că, pe fiecare ordine de zi, cel

puțin trei sferturi din puncte se referă la domeniul imobiliar – e vorba de investiții;  poate

dumneavoastră, domnule consilier Moisin, n-ați observat, pentru că, uneori, ieșiți și nu votați

la proiectele imobiliare, din motivele dumneavoastră personale, dar eu le văd; mi-ar plăcea să
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votez și construirea de noi creșe, de noi grădinițe și de noi școli, pentru că, da, Clujul este un

magnet și pentru că toată lumea ar trebui să aibă un loc acolo; vă mulțumesc”.

Dl. cons. Moisin – „nu votez la unele proiecte de hotătâri de consiliu local nu pentru

că am un interes, n-am niciun interes în 99,99% dintre ele, în sensul pur legal, dar pentru că

colegii  dumneavoastră  de partid  sunt  obișnuiți  să-mi  facă plângeri  penale sau plângeri  la

Agenția Națională de Integritate și, tocmai pentru a evita orice urmă de întrebare, prefer, din

prevenție, să nu votez aceste proiecte; pot să vă dau cazuri concrete, de colegi de partid care

au făcut sesizări,  împotriva inclusiv a unor oameni aflați în această sală, inclusiv după ce

avuseseră câteva decese în familie – n-au avut nici cea mai mică problemă și nici cea mai

mică jenă în a face aceste sesizări, care s-au dovedit, după aceea, toate, fiind neîntemeiate”.

D-na cons. Croitoru – „îmi pare foarte rău, chiar nu știu despre ce vorbiți și nu cred

că face obiectul discuției noastre”.

Dl.  cons.  Morar – reiterează  că  nu este  de acord cu criteriul  vechimii  locuirii  în

municipiul Cluj-Napoca.

Dl. cons. Sărmaș – îl întreabă pe domnul consilier Morar dacă este de acord cu faptul

că e bună diferențierea între cei care au domiciliul din buletin în municipiul Cluj-Napoca și

cei care au viză de flotant.

Dl. cons. Morar – răspunde că depinde.

Dl. cons. Sărmaș – susține că, la ședința trecută, domnul consilier Morar era de acord

cu acest lucru; afirmă că, deși este imoral, cu aceeași viteză cu care poate fi obținută o viză de

flotant, poate fi obținut și un buletin cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca; îl întreabă pe

domnul consilier Morar dacă este de acord cu această afirmație.

Dl. cons. Morar – răspunde că nu știe.

Dl. cons. Sărmaș – susține că a demonstrat, logic, care au fost motivele pentru care s-

a recurs la acest criteriu de balotaj.

Dl. cons. Morar – arată că nu s-a referit la problema reședinței versus domiciliu, ci la

vechimea domiciliului în municipiul Cluj-Napoca 

Dl. cons. Sărmaș – afirmă că, din păcate, fenomenul privind obținerea vizei de flotant

poate fi repetat.

Dl. cons. Tomoș –  arată că, din câte a înțeles, în ultimii cinci ani, municipalitatea a

creat 400 de locuri în creșe și îi întreabă pe colegii săi din opoziție ce a făcut guvernul actual,

în ultimii doi ani, pentru a rezolva această problemă, la nivel național, în condițiile în care, în

acest interval de timp, a reușit să construiască o singură creșă; consideră că problema poate fi

rezolvată, însă nu doar prin eforturile administrației locale, ci și cu sprijinul guvernanților.
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Președintele de ședință – precizează că, în ultimele două ședințe de consiliu local, au

fost  aprobate  două P.U.Z.-uri,  care  au avut,  ca  o  condiționalitate,  realizarea  de  creșe  sau

grădinițe, înaintea emiterii autorizației de construire pentru imobilele respective.

Dl. cons. Morar – întreabă câte cereri a depus primăria în cadrul Planului Național de

Dezvoltare Locală și câte au fost aprobate.

Dl. primar – răspunde că a fost depus tot ceea ce a fost posibil să fie depus. 

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia  IV  –  aviz  favorabil,  cu  amendamentele  pe  care  la  va  prezenta  doamna

consilier Oláh, viceprimar.

D-na cons. Oláh – viceprimar –  formulează următoarele amendamente: la familia

biparentală, art. 16. alin. 2 lit. a): pentru fiecare părinte/reprezentant legal care lucrează sau își

reia activitatea până la 31 august a anului în care se face înscrierea pentru anul școlar următor,

se vor aloca cinci puncte; lit. b): pentru părintele/reprezentantul legal care până în 31 august a

anului  în  care  se  face  înscrierea  beneficiază  de  concediu  pentru  creșterea  copilului,  dar

urmează să își reia activitatea după această dată, punctarea se va face după cum urmează:

pentru perioada 1 septembrie-31 decembrie  – patru puncte;  pentru perioada 1 ianuarie-31

august (anul următor) – două puncte; art. 16 alin. 3 lit. a) va avea următorul conținut: pentru

fiecare  alt  copil  minor  aflat  în  întreținere,  antepreșcolar,  preșcolar  sau  școlar  până  la

finalizarea  învățământului  primar,  se  vor  aloca  două  puncte;  se  va  depune  copie  după

certificatul de naștere al fratelui/fraților minori și/sau adeverință de la unitatea de învățământ

frecventată, dacă este cazul. 

Se supune la vot primul amendament al doamnei consilier Oláh, viceprimar și se obțin

22 de voturi pentru și două abțineri.

Se supune la vot al doilea amendament al doamnei consilier Oláh, viceprimar și se

obțin 22 de voturi pentru și două abțineri.

            Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 22 de voturi pentru

și două abțineri.

3.   Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea
tronsoanelor  de  drum  din  Piața  Avram  Iancu  din  municipiul  Cluj-Napoca  în  sistemul
integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

           Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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4.   Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în
cartea funciară a suprafeței  imobilului  situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  Piața Lucian
Blaga nr. 1-3.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

           Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

5.   Proiect de hotărâre privind prelungirea dreptului de folosință gratuită acordat
Asociației Hans Spalinger, Filiala Cluj-Napoca, asupra unor spații situate în municipiul
Cluj-Napoca, str. Albac nr. 21.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

           Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

6.   Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Gării nr. 4.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl.  cons.  Moisin –  președintele  Comisiei  II –  anunță  următorul  amendament:

introducerea în articolul unu a sintagmei „domeniu public”. 

Se supune la vot amendamentul Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

7.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr.
2580  din  10.02.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 7, încheiat cu Compania de
Apă Someș S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

8.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr.
2098  din  2.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Coroianu nr. 11, încheiat cu Compania de Apă Someș
S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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9.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr.
2099/2.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în municipiul
Cluj-Napoca, str. Aurel Vlaicu nr. 78, ap. 1, încheiat cu Compania de Apă Someș S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

10.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2615 din 14.09.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat cu
Asociația Luptărilor din Revoluția Română.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

11.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2401 din 20.10.2003, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 4-6,  ap. 5,  încheiat cu Fundația
Armonia.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

12.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1744 din 1.09.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Bolyai J  á  nos nr. 7, ap. 5, încheiat cu Muzeul de Artă.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot. 

        Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot).

13.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1749 din 24.09.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Observatorului  nr.  1-3,  bl.  OS3,  ap.  93,  încheiat  cu
Universitatea de Artă și Design Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

14.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 404632 din 18.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Andrei Șaguna nr. 12, ap. 4, încheiat cu Cseh Gyoparka.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

15.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2394 din data de 18.07.2003, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, parte din ap. 7, încheiat cu Consiliul
Național al Audiovizualului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

16.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1874 din data de 29.12.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 35, ap. 2, încheiat cu Matiș Delia și
Matiș Horațiu.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

           Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

17.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 306368 din 30.06.2017, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Cuza Vodă nr. 18-20, ap. 46, încheiat cu Cadar Beniamin.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

18.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1970 din data de 22.03.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  Piața Unirii  nr.  22,  ap.  11,  încheiat  cu Club Sportiv
Municipal.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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Dl. cons. Morar – anunță că nu participă la vot.

         Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Dan Ioan

Morar nu participă la vot).

19.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2259 din 25.06.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 24, ap. 3, 4, 5, încheiat cu Teatrul Maghiar de
Stat Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Rácz – anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot.

         Se supune la  vot  proiectul  și  se  obțin  22 de voturi  pentru  (consilierii  locali  Rácz

Levente Zsolt și  Gergely Balázs nu participă la vot).

20.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2258 din 25.06.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Emil Isac nr. 22, ap. 1, încheiat cu Teatrul Maghiar de Stat
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Rácz – anunță că nu participă la vot.

    Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot.

          Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Rácz

Levente Zsolt și  Gergely Balázs nu participă la vot).

21.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2109 din 12.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Vasile Alecsandri nr. 1, ap. 3, încheiat cu Școala Populară de
Arte Tudor Jarda.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

22.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2140 din 14.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 5, încheiat cu Compania de Transport Public Cluj-
Napoca S.A.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

23.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2141 din 14.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, Piața Ștefan cel Mare nr. 17, ap. 11, încheiat cu Compania de
Transport Public Cluj-Napoca S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

24.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 947 din 27.07.1995, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 38, încheiat cu Regia Autonomă a Domeniului
Public Cluj-Napoca RA.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

25.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2421/8.03.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Năvodari nr. 2, ap. 2, 3, 4, 6, 8, încheiat cu Direcția Regională
de Metrologie Legală Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

26.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  1725/27.07.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Avram Iancu nr.  21,  ap.  1  și  ap.  2,  încheiat  cu  Uniunea
Studențească Maghiară din Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

D-na cons. Horváth – anunță că nu participă la vot.

D-ra cons. Oláh –  anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot.
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Dl. cons. Rácz – anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Nistor – anunță că nu participă la vot.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierii locali Horváth Anna,

Oláh Emese, Gergely Balázs, Rácz Levente Zsolt și Nistor Dániel nu participă la vot).

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  45285/16.02.2011,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Miklos Zrinyi nr. 7, ap. 1, încheiat cu Patronatul Județean al
Femeilor de Afaceri din Întreprinderile Mici și Mijlocii Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

28.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2549 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 4, parte din ap. 8, încheiat cu Filiala
Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

29.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2548 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Albac  nr.  25,  ap.  123-124,  încheiat  cu  Filiala
Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

30.  Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2553/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai S  á  muel nr. 7, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-
Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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31. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2550 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 4, parte din ap. 8, încheiat cu Filiala
Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2552 din data de 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ștefan Octavian Iosif nr. 6, ap. 1, încheiat cu Filiala
Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2537/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 10, încheiat cu Filiala Interjudețeană
Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2557/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Brassai  S  á  muel  nr.  7,  încheiat  cu  Filiala  Cluj-Napoca  a
Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2556/16.11.2004,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 11, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a
Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2555 din 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Albac nr. 25, ap. 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
122, 125, 126, 127, 128, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din
România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2559 din 16.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 30, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici
din România – Filiala Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2631 din 11.02.2008, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  21  Decembrie  1989 nr.  47,  ap.  7,  încheiat  cu  Uniunea
Democrată Maghiară din România – Organizația Județeană Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Dl. cons. Rácz – anunță că nu participă la vot.

            Dl. cons. Nistor – anunță că nu participă la vot.

            D-na cons. Horváth – anunță că nu participă la vot.

          Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierii locali Rácz

Levente Zsolt, Nistor Dániel și Horváth Anna nu participă la vot).

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2288 din 2.11.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Napoca nr. 27, ap. 6, încheiat cu Borș Felicia și Borș Grigore-
Andrei.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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40. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2503 din 20.05.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 3, încheiat cu Asociația pentru
Protejarea Handicapaților Motori.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2502 din 20.05.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Aviator  Bădescu  nr.  32,  încheiat  cu  Asociația  pentru
Protejarea Handicapaților Motori.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2041 din 15.05.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Sigismund  Toduță  nr.  13,  ap.  3,  încheiat  cu  Fundația
Sigismund Toduță.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  1997/1.04.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  Piața  Mihai  Viteazu  nr.  25-26,  ap.  11,  încheiat  cu  Asociația
Organizația Națională Cercetașii României – Filiala Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2002 din data de 11.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, ap. 2, încheiat cu Uniunea Vatra
Românească.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

45. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 233079 din 24.11.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Observatorului  nr.  1-3,  ap.  92,  încheiat  cu  Consorțiul
Studenților din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2302 din 30.11.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 5, bl. OS3, ap. 84 și ap. 86, încheiat cu
Asociația Provita.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

47. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1899 din 31.12.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 29, ap. 8, încheiat cu Asociația Artiștilor
Plastici Cluj-Napoca, Județul Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

48. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2205 din 23.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4, încheiat cu Fundația Umanitară Rescue.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

49. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2508 din data de 4.11.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat
în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 2, ap. 8, încheiat cu Asociația Română de
Prietenie cu Republica Populară Chineză – Filiala Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

50. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2178 din 19.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Tipografiei  nr.  23,  parte  din  ap.  1,  încheiat  cu Fundația
Umanitară Augustina.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

51. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2307 din 12.12.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Tipografiei  nr.  23,  parte  din  ap.  1,  încheiat  cu Asociația
Societatea Femeilor Ortodoxe din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

52. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 195683 din 3.06.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. George Barițiu nr. 22, ap. 13, încheiat cu Fundația Estuar.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

53. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1729 din 28.07.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  21 Decembrie  1989 nr.  4-6,  ap.  1,  încheiat  cu Gavrilaș
Gavril și Gavrilaș Florin.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

54. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2597 din 29.09.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat cu
Asociația Partida Romilor Pro Europa.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

55. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2410 din 7.01.2004, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, ap. 8, încheiat cu Filiala Cluj a
Ligii Apărării Drepturilor Omului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

56. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2616 din 14.09.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 28, încheiat cu
Asociația 22 Decembrie 1989.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

57. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1829 din 7.12.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 108, parte din ap. 25, încheiat cu
Asociația Handicapaților Trauma Dum Spiro Spera.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

58. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 47508 din data de 4.02.2016, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  Eroilor  nr.  20,  ap.  2,  încheiat  cu Fundația de
Dezvoltare a Popoarelor – Filiala Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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59. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2107 din data de 12.06.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat  în municipiul  Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr.  34,  ap.  15,  încheiat cu S.C. Utilart
Import Export S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

60. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2018 din data de 21.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 21, ap. 5A, încheiat cu Uniunea Elenă
din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

61. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2640 din 16.02.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Ion Meșter nr. 10, încheiat cu Fundația Creștină Salvarea.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

62. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2593 din 26.05.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 51, ap. 1, încheiat cu Kiss Mihai.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

63. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1934 din 12.01.2000, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 18, încheiat cu
Szekely Eugenia.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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64. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2235 din 14.05.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 24, încheiat cu
S.C. Tulconfex Croitorie S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

65. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1376 din 22.03.1996, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 21, încheiat cu
S.C. Super Rialda Import-Export S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

66. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2233 din 14.05.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 25, încheiat cu
S.C. Mariana Mod S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

67. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2223 din 14.05.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 23, încheiat cu
Metalurgia S.C.M.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

68. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1932 din 12.01.2000, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 19, încheiat cu
S.C. Ageram S.R.L.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

69. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1404 din 18.04.1996, pentru cota de 61,12% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 27, încheiat cu
S.C. Matei Corvin Restaurant S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

70. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2212 din 23.04.2001, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 26, încheiat cu
S.C. Muriderma Profi S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

71. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1405 din 18.04.1996, pentru cota de 41,68% din spațiul cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Memorandumului nr. 2, ap. 22, încheiat cu
Ciurea Gheorghe-Valentin.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

72. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  4  din  18.11.1994,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Memorandumului  nr.  8,  ap.  16,  încheiat  cu  Forumul
Democrat al Germanilor din România – Filiala Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

73. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2136/14.11.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
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municipiul Cluj-Napoca, str. Brassai S  á  muel nr. 7, încheiat cu Artex Societate Cooperativa
Meșteșugărească.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

74. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  1801/11.11.1999,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Năsăud  nr.  2,  încheiat  cu  Societatea  Cultural-Patriotică
Avram Iancu.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

75. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2048/15.05.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Năsăud  nr.  10,  ap.  2,  încheiat  cu  Uniunea  Creștină  din
România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

76. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2278 din 5.10.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 2, ap. 8, încheiat cu S.C. Electrica Furnizare
S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Dl. cons. Morar – anunță că nu participă la vot.

         Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Dan Ioan

Morar nu participă la vot).

77. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2160 din 4.01.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Regele  Ferdinand  nr.  29,  ap.  10,  încheiat  cu  Aeroclubul
Traian Dârjan – Entitate Fără Personalitate Juridică.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

78. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 883 din 18.04.1995, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Minerilor nr. 55, încheiat cu Parohia Reformată nr. V.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot.

D-na cons. Horváth – anunță că nu participă la vot.

        Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Gergely

Balázs și Horváth Anna nu participă la vot).

79. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1718 din 15.07.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Moșoiu nr. 74, ap. 6, încheiat cu Asociația Națională a
Surzilor – Filiala Surzilor Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

80. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2607 din 16.08.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Traian  Moșoiu  nr.  45,  ap.  7,  încheiat  cu  Asociația
Nevăzătorilor din România – Filiala Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

81. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2227/14.05.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Horea  nr.  94,  ap.  1A,  încheiat  cu  Societatea  Cooperativa
Meșteșugărească Prestarea Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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82. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1976 din 23.03.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Regele Ferdinand nr. 4, ap. 3, încheiat cu Cotișel Nicodim –
persoană fizică autorizată.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

83. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2363 din 22.02.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 4, încheiat cu S.C. Ciclop Comimpex S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

84. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2630 din 5.12.2007, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Decebal nr. 33-35, ap. 6, încheiat cu Clubul Sportiv Voința.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

             Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

85. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 201672 din 12.10.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, Piața Mihai Viteazu nr. 25-26, ap. 12, încheiat cu S.C. Mariflor
Prodcom S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

86. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2185 din 9.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Vasile  Goldiș  nr.  1,  ap.  8,  încheiat  cu  Sigma  Societate
Cooperativă Meșteșugărească.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

87. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2116/15.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. I.C. Brătianu nr. 49, ap. 3, încheiat cu Ungureanu Pompeiu
Radu.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

88. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 1740 din 31.08.1999, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Episcop Ioan Bob nr. 9, ap. 4, încheiat cu Pop Mircea Emil.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

89. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2145 din 21.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Ștefan Octavian Iosif nr. 6, ap. 13, încheiat cu Andreea Radu.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

90. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2197 din 21.04.2001, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Samuil Micu nr. 12A, ap. 2, încheiat cu S.C. Editura Kriterion
S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot.

        Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot).

91. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 175840 din 29.05.2013, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
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municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Traian  Vuia  nr.  41,  încheiat  cu  Telekom  România
Communications S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

92. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2359 din 14.02.2002, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Samuil  Micu  nr.  12A,  ap.  3,  încheiat  cu  Vlașin  Maria-
Luminița.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

93. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 192312 din data de 2.06.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 22, parte din ap. 10, încheiat cu Liga
Scriitorilor Maghiari din Ardeal.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

94. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 32995 din data de 7.02.2011, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, încheiat cu Asociația Open Bridge
Consortium-Asociația Culturală de Afaceri Cluj-Suwon.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

95. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2097/2.06.2000,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 81, ap. 14, încheiat cu Compania de Apă Someș
S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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96. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2588/25.04.2005,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Universității  nr.  1,  parte  din  ap.  9,  încheiat  cu  Uniunea
Scriitorilor din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

97. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr. 2627 din 3.05.2007, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Republicii nr. 12, ap. 17, încheiat cu Asociația de Proprietari.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

98. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere
nr.  2609/23.08.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 10, ap. 14, încheiat cu Szekernyes Peter-Martin.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

99. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr.
407105 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Ion  Meșter  nr.  10,  ap.  193B,  încheiat  cu  Arhiepiscopia
Vadului, Feleacului și Clujului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

100. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr. 2618 din 25.10.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Mihail  Kogălniceanu nr.  8,  ap.  21,  încheiat  cu Academia
Română – Filiala Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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101. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr.  2599/30.01.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Universității  nr.  1,  parte  din  ap.  9,  încheiat  cu  Redacția
Tribuna.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

102. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr.  2615/2.10.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Avram  Iancu  nr.  52,  încheiat  cu  Asociația  Patronilor  și
Meseriașilor Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

103. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr.  57490/28.02.2011,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  I.C.  Brătianu  nr.  13-15,  parte  din  ap.  2,  încheiat  cu
Inspectoratul Teritorial de Muncă Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

104. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr.  2600/30.01.2006,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. Universității nr. 1, ap. 8, încheiat cu Uniunea Scriitorilor din
România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

105. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr. 208131 din data de 15.09.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 1, ap. 7, încheiat cu Inspectoratul de
Poliție al Județului Cluj.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

106. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr. 2611 din 17.08.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu nr. 8, ap. 20, încheiat cu Inspectoratul
de Poliție al Județului Cluj – Arhivele Statului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

107. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr. 30577 din data de 11.02.2010, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, b-dul Eroilor nr. 16, încheiat cu Uniunea Generală a
Pensionarilor din România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

108. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr. 2645 din 10.06.2009, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  b-dul  21  Decembrie  1989  nr.  3,  parte  din  ap.  3,  încheiat  cu
Fundația Prison Fellowship România.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Dl. cons. Gergely – anunță că nu participă la vot.

        Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Gergely

Balázs nu participă la vot).

109. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr. 407091 din 19.12.2012, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Ion  Meșter  nr.  10,  încheiat  cu  Fundația  Creștină  de
Ajutorare.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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110. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat
nr. 2148 din 27.11.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Decebal  nr.  10,  ap.  7,  încheiat  cu Asociația  Invalizilor de
Război Nevăzători din România – Filiala Transilvania.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

111. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere
nr. 322 din 25.04.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Avram  Iancu  nr.  13-15,  ap.  11,  încheiat  cu  Bratu  Anca
Cristina.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

112. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere
nr. 191054 din 30.05.2014, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Observatorului nr. 1-3, ap. 85, încheiat cu Asociația Ferma de
Zâne Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

113. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere
nr. 154 din 15.09.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Nicolae  Cristea  nr.  1,  ap.  1,  încheiat  cu  Bonea  Laurian
Ștefan.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

114. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere
nr.  222/28.05.2001,  pentru  spațiul  cu  altă  destinație  decât  cea  de  locuință,  situat  în
municipiul Cluj-Napoca, str. B.P. Hasdeu nr. 2, ap. 1, încheiat cu S.C. Antilopa Prod S.R.L.

Comisia I – aviz favorabil.

48



Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

115. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere
nr. 93/20.04.2000, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, din imobilul situat
în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3, ap. 12, încheiat cu S.C. Art Impex S.R.L.

A fost retras de pe ordinea de zi. 

116. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere
nr. 338 din 10.10.2006, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul Cluj-Napoca, Piața Iris nr. 7-8, ap. 26B, încheiat cu Banca Transilvania S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl. cons. Constantea – anunță că nu participă la vot.

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Radu Mihai

Constantea și Radu Marin Moisin).

117. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de asociere
nr. 324 din 26.04.2005, pentru spațiul cu altă destinație decât cea de locuință, situat în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Napoca  nr.  27,  ap.  7,  încheiat  cu  Societatea  Cooperativa
Meșteșugărească Foto Optica Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

118.  Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  dreptului  de  folosință  gratuită
acordat  Uniunii  Compozitorilor  și  Muzicologilor  din  România,  Sucursala  Cluj,  asupra
unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

119. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 95,48% din locuința situată în
municipiul Cluj-Napoca, str. Livezii nr. 20, ap. 5, în favoarea domnului Deiac Ioan.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

120. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea preluării  în proprietatea publică a
municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Petofi
Sandor nr. 6, identificat cu nr. cadastral 330538, înscris în C.F. nr. 330538 Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

121. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea preluării  în proprietatea publică a
municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului-teren  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.
Câmpina nr. 5, identificat cu nr. cadastral 328364, înscris în C.F. nr. 328364 Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

122. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea preluării  în proprietatea publică a
municipiului Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 327443, înscris în
C.F. nr. 327443 Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

123.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea preluării  în  proprietatea  publică  a
municipiului  Cluj-Napoca  a  imobilului-teren  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  Calea
Baciului nr.  62-64, identificat cu nr.  cadastral 331170,  înscris  în C.F. nr.  331170 Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.
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            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

124. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei 1 la Hotărârea nr. 949/2017,
modificată  și  completată  prin  Hotătârile  nr.  1033/2017,  10/2018,  53/2018,  146/2018,
448/2018 și 595/2018 (vânzarea unor locuințe construite din fondurile Agenției Naționale
pentru Locuințe).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

125.  Proiect  de  hotărâre privind modificarea Hotărârii  nr.  576/2018 (însușirea
Documentației cadastrale de alipire a imobilelor cu nr. cad. 272847 și 316343, situate în
municipiul Cluj-Napoca, str. Cireșilor nr. 15).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

126. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 626/2018 (aprobarea
constituirii  unui  drept  de  superficie  în  favoarea  Municipiului  Cluj-Napoca,  asupra
terenului  în  suprafață  de  40,52  m.p.,  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  Piața  „Avram
Iancu” nr. 20).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

127.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință
semicolectivă  cu  două  unități  locative  S+P+1,  str.  General  Eremia  Grigorescu  nr.  11;
beneficiari: Szentmiklosy Andrei și Danciu Virginia.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

128. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil cu funcțiune
de turism, spații  comerciale  și  servicii,  P+2E+R, str.  David Prodan nr.  6-8; beneficiar:
Rusu Alexandru.

Dl. cons. Gliga – anunță că nu participă la vot.
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Comisia III – aviz favorabil, cu următorul amendament: „la faza de autorizare se vor

realiza locuri de parcare pentru biciclete, conform anexei numărul doi din P.U.G.”.

           Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul

local Florin-Valentin Gliga nu participă la vot).

        Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru

(consilierul local Florin-Valentin Gliga nu participă la vot).

129.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  construire  sală  de  sport,
extindere  și  etajare  Seminarul  Teologic  Liceal  Ortodox,  str.  Meseriilor  nr.  18-20;
beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

130.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  și  etajare  imobil
existent, Sparțial+P+E – str. Drapelului nr. 8; beneficiar: Cristea Maria-Adriana.

Comisia III – aviz favorabil.

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Marin

Moisin nu participă la vot). 

131. Proiect  de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere școală cu spații
administrative  și  amfiteatru,  D+P+2E,  str.  Grigore  Alexandrescu  nr.  26A;  beneficiară:
Fundația Creștină Pro-Deo Cluj.

Comisia III – aviz favorabil, cu următorul amendament: „la faza de autorizare se vor

realiza locuri de parcare pentru biciclete, conform anexei numărul doi din P.U.G.”.

            Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

132. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – extindere, etajare și construire
sală de sport Colegiul Tehnic Ana Aslan, str. Decebal nr. 41; beneficiar: Municipiul Cluj-
Napoca.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

133.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  amplasarea  statuii  Andrei
Mureșanu, Piața Timotei Cipariu; beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca.
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Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

134. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere imobil și schimbare de
destinație din locuință în imobil cu funcțiune de turism – str. General Eremia Grigorescu
nr. 22; beneficiar: Felezeu Dorel.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

135. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe
colective S+P+E+R, str.  Tăbăcarilor  nr.  15C; beneficiari:  Tătar Sergiu-Lucian și  Tătar
Cosmina-Aurora.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

136.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  construire  imobil  pentru
alimentație publică P și amenajare terasă, b-dul 21 Decembrie 1989 nr. 146; beneficiară:
S.C. Compania Națională a Imprimeriilor Coresi S.A. – Sucursala Imprimeria Ardealul
Cluj.

Comisia III – aviz favorabil, cu următorul amendament: „la faza de autorizare se vor

realiza locuri de parcare pentru biciclete, conform anexei numărul doi din P.U.G.”.

           Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru.

           Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

137. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare str. Mureșului nr.
53; beneficiari: Căpușan Violeta, Bodea Felix și Bodea Simona.

Comisia III – aviz favorabil, cu următoarele trei amendamente: „primul: recepția va fi

condiționată  de echiparea locului  de joacă cu echipamente specifice;  al  doilea:  înainte  de

efectuarea  recepției  se  va  realiza  punctul  gospodăresc  care  va  fi  îngropat  cu  acționare

hidraulică; al treilea: la faza de autorizare se vor realiza locuri de parcare pentru biciclete,

conform anexei numărul doi din P.U.G.”.

            Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru.

            Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru.

            Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru.
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            Se supune la vot proiectul, cu cele trei amendamente aprobate și se obțin 24 de voturi

pentru.

138. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. construire locuințe familiale –
str. Valea Chintăului; beneficiari: Porumb Ioan și Porumb Adriana.

Comisia  III  –  aviz  favorabil,  cu  următorul  amendament:  „suprafețele  grevate  de

utilitate  publică până la  recepție  vor avea aceeași îmbrăcăminte rutieră ca și  strada Valea

Chintăului”.

            Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 24 de voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.

139. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Amenajare cimitir  existent –
Calea Turzii nr. 154A; beneficiară: Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului.

Comisia III – aviz favorabil, cu următoarele două amendamente: „primul: realizarea

aleelor și acceselor se vor realiza anterior obținerii autorizației de construire pentru capelă; al

doilea: la faza de autorizare se vor realiza locuri de parcare pentru biciclete, conform anexei

numărul doi din P.U.G.”.

Dl. cons. Constantea – anunță că nu participă la vot. 

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot. 

Dl. Codrin Orza –  cetățean – solicită  consiliului  local  respingerea proiectului  de

hotărâre,  prezentând motivele care stau la baza solicitării;  invocă Legea nr.  102 din 2014

privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile umane; memoriul care cuprinde expunerea

motivelor a fost înregistrat la registratura Primăriei municipiului Cluj-Napoca și se află la

dosarul de ședință. 

Președintele de ședință – le solicită domnului Claudius Daniel Pop, arhitect-șef și

doamnei Alina Aurelia Rus, director Direcția Juridică,  câte un punct de vedere în această

speță.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – precizează că documentația care se află în

dezbatere  și  spre  aprobare  are  la  bază  toate  avizele  necesare;  prezintă  situația  terenului

conform P.U.G.-ului nou și a P.U.G.-ului vechi. 

Președintele de ședință – îl întreabă pe domnul Claudius Daniel Pop, arhitect-șef,

dacă există avizul de la Cimitirul Evreiesc. 

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – confirmă că există acest aviz. 
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Dl. Codrin Orza – cetățean – menționează că terenul care face obiectul acestui P.U.Z.

nu a fost niciodată folosit.

Dl.  Claudius  Daniel  Pop –  arhitect-șef –  îi  răspunde  domnului  Codrin  Orza  că

terenul în cauză a fost folosit.

Președintele de ședință  – conchide că, din punct de vedere urbanistic, există toate

avizele și  autorizațiile necesare,  dosarul fiind complet,  conform solicitării  certificatului de

urbanism;  îi  solicită  doamnei  Alina  Aurelia  Rus,  director  Direcția  Juridică,  un  punct  de

vedere. 

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – spune că noul P.U.G. al municipiului Cluj-

Napoca nu contestă Legea nr. 102 din 2014 privind cimitirele, crematoriile umane și serviciile

umane.

D-na Alina Aurelia Rus – director Direcția Juridică – „Legea nr. 102 din 2014 pe

care dumneavoastră o invocați nu definește ce anume se înțelege prin cimitir activ; legea se

referă la cimitirele desființate sau la cimitirele închise; din actele existente la documentația de

elaborare a P.U.Z.-ului  rezultă că cimitirul nu a fost  niciodată închis în mod oficial  după

procedura prevăzută de art. 9 din actul normativ menționat, astfel încât nu putem vorbi despre

un cimitir  închis, iar  acum să ne aflăm în ipoteza unui cimitir redeschis pentru care ar fi

aplicate dispozițiile art. 10 care se referă la distanța de 100 de metri ca și zonă de protecție

sanitară”.

Președintele de ședință – îi solicită secretarului Comisiei III să recitească cele două

amendamente. 

Dl. cons. Rațiu –  secretarul Comisiei III – „primul: realizarea aleilor, acceselor și

perdelelor de arbori se vor realiza anterior obținerii autorizației de construcție pentru capelă;

al  doilea:  la  faza de autorizare,  se vor realiza locuri  de parcare pentru biciclete,  conform

anexei numărul doi din P.U.G.”.

 Președintele de ședință – îi solicită secretarului Comisiei III să recitească primul

amendament.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „realizarea aleilor, acceselor și perdelelor

de arbori se vor realiza anterior obținerii autorizației de construcție pentru capelă”.

            Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru și

două abțineri (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă la

vot). 
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            Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru și

două abțineri (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă la

vot). 

           Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 20 de voturi pentru

și două abțineri (consilierii locali Radu Mihai Constantea și Radu Marin Moisin nu participă

la vot). 

140.  Proiect  de  hotărâre  privind  numirea  unui  administrator  în  Consiliul  de
administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se procedează la vot secret.

            Prezentarea rezultatului votului a fost făcută după punctul 153 a. 

141. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator neexecutiv și a unui
administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Dl.  cons.  Moisin –  il  propune  pe  domnul  Rus  Răzvan-Alexandru  în  calitate  de

administrator provizoriu în Consiliul de administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

            Se procedează la vot secret.

            Prezentarea rezultatului votului a fost făcută după punctul 153 a. 

142.  Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a
reprezenta  interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării
Generale Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 4.09.2018, ora 11.

D-ra  cons.  Loredana  Pop –  secretarul  Comisiei  II  –  „aviz  favorabil;  avem  o

propunere pentru a reprezenta interesele consiliului local, domnul consilier local Gliga Florin-

Valentin”. 

Președintele de ședință – „cu mandatul?”.

D-ra cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – „mandatul este pentru la toate

punctele de pe ordinea de zi”.

Se supune la vot propunerea Comisiei II și se obțin 24 de voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

56



143.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Regulamentului  de  Organizare  și
Funcționare a Parcului Industrial Cluj Innovation Park. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

144.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  unor  măsuri  de  funcționare  a
Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Asociația  Metropolitană  de  Transport  Public
Cluj, pentru anul 2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

145. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării prețurilor unitare pentru
activitățile de întreținere, reparare, mentenanță, dezvoltare și modernizare a dispozitivului
de  semnalizare  rutieră  de  pe  raza  municipiului  Cluj-Napoca,  activități  încredințate  la
R.A.D.P. Cluj-Napoca, prin Hotărârea nr. 747/2016.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

146.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la
obiectivul  „Modernizare/automatizare  proces  de  producere  a  energiei  termice  la  cinci
unități de învățământ din municipiul Cluj-Napoca – Colegiul de Muzică Sigismund Toduță,
Liceul Teoretic Avram Iancu, Colegiul Tehnic de Comunicații Augustin Maior, Grădinița
Mămăruța, Grădinița Căsuța Poveștilor”, din cadrul obiectivului de investiții „Alimentarea
cu energie termică/automatizare clienți noi/existenți”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Tomoș – anunță că nu participă la vot. 

           Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin

Ioan Tomoș nu participă la vot). 

147. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente
pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a Spitalului Clinic Municipal
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Cluj-Napoca”, în vederea atragerii de fonduri nerambursabile din Programul Operațional
Regional, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de
carbon,  Prioritatea  de  investiții  3.1  –  Sprijinirea  eficienței  energetice,  a  gestionării
inteligente  a  energiei  și  a  utilizării  energiei  din  surse  regenerabile  în  infrastructurile
publice,  inclusiv  în clădirile  publice și  în  sectorul  locuințelor,  Operațiunea B – Clădiri
publice, Apel de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1/7 REGIUNI.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

            Dl. cons. Constantea –  anunță că nu participă la vot. 

           Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai

Constantea nu participă la vot). 

148. Proiect de hotărâre privind acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui
premiu în sumă netă de 1.000 lei, de la bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care
au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă..

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

149.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea alocării  sumei  de  25.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului Zilele Recoltei, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

150.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea alocării  sumei  de  35.400  lei  de  la
bugetul local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „Concert aniversar – 150 de
ani de la înființare a corului bărbătesc din orașul înfrățit K  ö  ln, Germania”, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

151.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Fărcășan  Ioana
Natalia, înregistrată sub nr. 355821/3 din 25.07.2018.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
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           Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24

de voturi pentru.

152.  Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Rădulescu  Bogdan-
Ioan, înregistrată sub nr. 345998/1 din 19.07.2018.

 Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

           Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24

de voturi pentru.

153. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Gidro Stanca Ioana și
S.C. Compeador Invest S.R.L., înregistrată sub nr. 385885/3 din 14.08.2018.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

           Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 24

de voturi pentru.

153 a – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 849/2017
(aprobarea  documentației  și  a  indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de
investiții  „Creșterea eficienței  energetice a Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca” în
vederea atragerii  de fonduri  nerambursabile  din Programul Operațional  Regional,  Axa
prioritară  3  –  Sprijinirea  tranziției  către  o  economie  cu  emisii  scăzute  de  carbon,
Prioritatea de investiții  3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării  inteligente a
energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în
clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B-Clădiri publice).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VI – aviz favorabil.

            Dl. cons. Constantea –  anunță că nu participă la vot. 

           Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu Mihai

Constantea nu participă la vot).

Sunt reluate discuțiile la punctele 140 și 141 de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință – îi solicită secretarului Comisiei de validare să prezinte

rezultatul votului pentru punctul 140 de pe ordinea de zi. 

D-ra cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei de validare – dă citire procesului-

verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret: „la proiectul numărul 140,

dintr-un număr de 24 de voturi valabil exprimate, s-au exprimat voturi „DA”, un număr de 23,

voturi „NU”, unul singur”.
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Se supune la vot punctul 140 de pe ordinea de zi și se obțin 24 de voturi pentru. 

Președintele de ședință – îi solicită secretarului Comisiei de validare să prezinte

rezultatul votului pentru punctul 141 de pe ordinea de zi. 

D-ra cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei de validare – dă citire procesului-

verbal al Comisiei de validare, întocmit în urma votului secret: „la proiectul numărul 141,

dintr-un număr de 24 de voturi  valabil  exprimate,  s-a votat  pentru doamna Milășan Alina

Niculina, un număr de 21 de voturi „DA”, zero, împotrivă; iar pentru domnul Rus Răzvan-

Alexandru, 23 pentru, unul împotrivă”.

Se supune la vot punctul 141 de pe ordinea de zi și se obțin 24 de voturi pentru. 

Mapa președintelui de ședință

1. Memoriul formulat de domnul Codrin Orza, înregistrat la Primăria municipiului

Cluj-Napoca sub nr. 404.299/3, în data de 29 august 2018, referitor la P.U.Z. cimitir Calea

Turzii nr. 154A.

Memoriul,  cuprins  în  mapa  de  ședință  a  președintelui  și  transmis  Comisiei  III,

precum și tuturor consilierilor locali în timp util, conform apostilei secretarului municipiului,

a fost luat la cunoștință de către președinte.

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;

Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate.

Notă: Ședinţa a fost înregistrată în format audio/video, 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.
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