
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. 494.114/305/19.10.2018 

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

Napoca din data de 19 octombrie 2018, şedinţă convocată de către primar.

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

Ecaterina Croitoru (absentă motivat), Rareș Petru Ferdean (absent motivat), Gabriela Iuliana

Moldovan (absentă motivat), Dan Ioan Morar (absent nemotivat) și Dan Ștefan Tarcea (absent

motivat).

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

obține  unanimitate;  dă  cuvântul  președintelui  de  vârstă  al  consiliului  local,  în  vederea

solicitării de propuneri pentru funcția de președinte de ședință.

Dl. cons. Ioan Pop – președintele de vârstă – solicită propuneri pentru funcția de

președinte de ședință, pentru această ședință de consiliu.

Dl. cons. Gliga – o propune pe doamna consilier Oláh Emese – viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Gliga și se obțin 21 de voturi pentru și

o abținere.

D-na  Oláh  Emese,  consilier  local  și  viceprimar,  este  aleasă,  astfel,  în  funcția  de

președinte de ședință, pentru această ședință de consiliu.

Se intonează Imnul de Stat al României.

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

1. Proiect  de  hotărâre  privind  punerea  în  executare  a  Sentinței  Civile  nr.  138/2018,

pronunțată de Tribunalul Cluj, în Dosarul nr. 4032/211/2017, definitivă.  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 392 din Hotărârea nr. 694/2004,

modificată și completată prin Hotărârile nr. 40/2005, 791/2005, 442/2006, 748/2007,

835/2007, 213/2008.
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3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației cadastrale de înscriere în cartea

funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Croitorilor nr.

16.

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

funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.

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

funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anina f.n.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unui spațiu

situat în municipiul Cluj-Napoca, Aleea Peana nr. 2-4, în incinta Școlii Gimnaziale Ion

Creangă. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire locuință unifamilială, S+P+1E

– str. Spătarul Milescu nr. 2; beneficiari: Otravă Ioan-Daniel și Otravă Aurelia.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. pentru construire locuință unifamilială,

D+P+M  –  str.  Oașului  nr.  337;  beneficiari:  Ungvari  Gabriel  și  Ungvari  Adriana-

Valeria.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare urbană – str. Frunzișului

latura sudică; beneficiară: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – pentru reglementarea accesului al doilea

dinspre str. Porțile de Fier la parcela pe care s-au emis A.C. nr. 476/29.04.2013 și A.C.

nr. 1211/2.10.2015; beneficiară: S.C. Nathex Buildings S.R.L.

11. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a

fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017,

nr. 978/2017 și nr. 33/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în

consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului

Cluj-Napoca). 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a

fost  modificată  prin  Hotărârile  nr.  560/2016,  nr.  592/2016,  nr.  549/2017  și  nr.

886/2017 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație ale

grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a

fost  modificată  prin  Hotărârile  nr.  561/2016,  nr.  593/2016,  nr.  550/2017  și  nr.

887/2017 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și

asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). 
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a

fost  modificată  prin  Hotărârile  nr.  562/2016,  nr.  594/2016,  nr.  551/2017  și  nr.

888/2017 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea și

asigurarea calității din grădinițele de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 335/2016, astfel cum a

fost  modificat  prin Hotărârea nr.  167/2017 (aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor

legate  de  proiectul  „Creșterea   eficienței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  din

Municipiul Cluj-Napoca,  Grup 1”).

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 337/2016, astfel cum a

fost  modificat  prin Hotărârea nr.  169/2017 (aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor

legate  de  proiectul  „Creșterea  eficienței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  din

Municipiul  Cluj-Napoca, Grup 2”).

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 339/2016, astfel cum a

fost  modificat  prin Hotărârea nr.  171/2017 (aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor

legate  de  proiectul  „Creșterea  eficienței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  din

Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 355/2016, astfel cum a

fost  modificat  prin Hotărârea nr.  173/2017 (aprobarea  proiectului  și  a  cheltuielilor

legate  de  proiectul  „Creșterea  eficienței  energetice  a  blocurilor  de  locuințe  din

Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

19. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu

Federația Română de Culturism și Fitness, a Cupei Mondiale de Culturism și Fitness,

în perioada 23-25 noiembrie 2018.

20. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu

Federația  Română  de  Kempo,  a  Turneului  IX  Colosseum,  contând  în  calendarul

internațional al Kempo-ului, în data de  29 octombrie 2018.

21. Proiect de hotărâre privind  organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu

Federația  Română  de  Handbal,  a  meciului  de  handbal  masculin  România-Franța,

contând pentru preliminariile Campionatului European de Handbal 2020, în data de

28 octombrie 2018.

22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru premierea sportivului

Adrian Șulcă, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires 2018, cu

sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 159.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie

Prof. dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.

24. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 152.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările  ulterioare,  pentru  Institutul  Inimii  de  Urgență  pentru  Boli

Cardiovasculare Niculae Stăncioiu Cluj-Napoca.

25. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.

26. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 219.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca.

27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 248.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca.

28. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 650.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca.

29. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 157.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului
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Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal Cluj.

30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 280.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Institutul Oncologic Prof. Dr. I Chiricuţă Cluj-Napoca.

31. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei, potrivit Regulamentului

privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului

Cluj-Napoca  pentru  asigurarea  asistenței  de  sănătate  publică,  conform  Legii  nr.

95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și

completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 22.

Dl. primar –  retrage punctele 11 și 13 de pe ordinea de zi;  propune suplimentarea

ordinii de zi cu punctele 31a, 31b, 31c, 31d, 31e, 31f, 31g, 31h, 31i, 31j, 31k, 31l, 31m, 31n,

31o,  31p,  31q,  31r,  31s,  31ș,  31t,  31ț,  31u,  31v,  31w, 31x,  31y,  31z,  31a`,  31b`  și  31c`,

proiecte care au apărut după convocare și, având în vedere urgența lor, ar trebui discutate în

această ședință. 

Dl. cons. Nistor – întreabă dacă punctul 10 rămâne pe ordinea de zi.

Președintele de ședință – anunță că punctul 10 va fi dezbătut, urmând a fi solicitată și

opinia comisiei.

Dl. cons. Moisin – solicită să fie învoit, începând cu ora 13.

Dl. cons. Tothfalusi – afirmă că proiectele, de la punctul 31 c în jos, acum o oră nu

erau postate pe site, fiindu-i destul de greu să le parcurgă.

Dl. primar – consideră că domnul consilier Tothfalusi are perfectă dreptate și îi roagă

pe colegii săi ca, la punctele respective, să vină cu detalii suplimentare, astfel încât fiecare

consilier local să poată vota în cunoștință de cauză.

Dl. cons. Gliga – președintele Comisiei I – susține că toate punctele de pe ordinea de

zi suplimentară au fost predate Comisiei I, la începutul ședinței acesteia.

Se supune la vot ordinea de zi, cu modificările propuse de domnul primar și se obține

unanimitate.
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Ordine de zi suplimentară:

31 a – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere
în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 2-4, aferent
Grădiniței Licurici.

31 b – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentațiilor tehnice, pentru înscrierea
imobilului  strada  Fabricii  de  Zahăr  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de
cadastru și carte funciară.

31 c – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe
anul 2018,  pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării proiectului
,,Însemnele vremii pe costumele populare din ''Hora Mare a Unirii''”.

31 d – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Asociația Casa
Cărții  de Știință,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Clujul  în  preajma Marii  Uniri:  istorie,
oameni, locuri”.

31 e –  Proiect  de hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  35.000 lei,  pentru  Asociația
Cultural Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,100 PENTRU ROMÂNIA”.

31 f – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei, pentru Asociația Copiii
Muzicali ai Liceului Sigismund Toduță Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Aniversări sub
semnul Centenarului:  70 de ani  de existență  a  CMST, 200 de ani  de învățământ  muzical
clujean-eveniment in memoriam Dumitru Fărcaș”.

31 g –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000 lei,  pentru  Asociația
Transylvania Cultural Community, în vederea realizării proiectului ,,Christmas Jazz Day”.

31 h –  Proiect  de hotărâre privind  alocarea sumei de 20.000 lei,  pentru Asociația
SHIFT-TRANSILVANIA ART GRUP, în vederea realizării proiectului ,,Caravana de Operă”.

31  i –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000 lei,  pentru  Asociația
Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul UNIFEST”.

31 j –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  19.000 lei,  pentru  Asociația
Clubul Media Corbul Alb, în vederea realizării proiectului ,,Centenar prin biblioteci româno-
maghiare, Cluj-Harghita”.

31 k – Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 350.000 lei,  pentru Asociația
Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultura lucrează”.

31  l –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  30.000 lei,  pentru  Asociația
Grupul Pont, în vederea realizării proiectului ,,Certificatul Oraș Tânăr”.

31 m – Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 15.000 lei,  pentru Asociația
Reactor  de  Creație  și  Experiment,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Stagiune  de  teatru  la
centenar”.

31 n –  Proiect  de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei,  pentru Asociația
Poethree Collective, în vederea realizării proiectului ,,Poethree Connections”.

31 o –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  30.000 lei,  pentru  Asociația
Create. Act. Enjoy, în vederea realizării proiectului ,,Terapie prin Artă by Create. Act. Enjoy,
ediția de Crăciun”.

31 p – Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Organizația
Studenților din UBB, în vederea realizării proiectului ,,Sfertul Academic”.

31 q – Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 30.000 lei,  pentru Consorțiul
Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Remember Cenaclul Flacăra”.

31 r –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  14.000 lei,  pentru  Asociația
Mathias Rex, în vederea realizării proiectului ,,Gala Organizațiilor de Tineret”.

31 s –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  25.000 lei,  pentru  Asociația
Argumentum Nostrum, în vederea realizării proiectului ,,Sărbătorim împreună”.
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31  ș –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  60.000  lei,  pentru  Filiala
Transilvania  a  Asociației  Române pentru  Industria  Electronică  și  de Software,  în  vederea
realizării proiectului ,,Cluj-Napoca, oraș al tehnologiei, digitalizării și inovării”.

31  t –  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  20.000  lei,  pentru  Fundația
Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților”.

31 ț – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Little People România, în
vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea de iarnă a tinerilor supravieţuitori de cancer”.

31 u – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Beard Brothers, în vederea
realizării proiectului ,,The Beard Mobile”. 

31 v – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Fundaţia Csemete, în vederea realizării
proiectului ,,Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”.

31 w – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei
de  Asistenţă  Socială  şi  Medicală  pe  anul  2018,  pentru  Fundaţia  Părinţi  din  România,  în
vederea realizării proiectului ,,PEDITEL 1791 – Sfat medical pediatric prin telefon, gratuit
non stop”.

31 x – Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei
de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Down Centrul Educaţional
Raluca, în vederea realizării proiectului ,,Incluziune prin cultură, obiceiuri,  şi tradiţii şi de
Crăciun”.

31 y – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea
de tramvaie – Etapa 1 – Faza 1”.

31 z – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea
de tramvaie – Etapa 1 – Faza 2”.

31 a` – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de
proiectul „Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca prin achiziționarea
de tramvaie – Etapa 1 – Faza 3”.

31 b` – Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I
al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.

31 c` – Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuți
în cuprinsul Studiului de Fezabilitate la obiectivul de investiții „Amplasare toalete publice
automate racordabile în municipiul Cluj-Napoca”.
         

           Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  

1. Proiect de hotărâre privind punerea în executare a Sentinței Civile nr. 138/2018,

pronunțată de Tribunalul Cluj, în Dosarul nr. 4032/211/2017, definitivă.  

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 392 din Hotărârea nr. 694/2004,

modificată și completată prin Hotărârile nr. 40/2005, 791/2005, 442/2006, 748/2007,

835/2007, 213/2008.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  înscriere  în

cartea  funciară  a  suprafeței  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.

Croitorilor nr. 16.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

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

funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților f.n.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

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

funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Anina f.n.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării  de schimbare a destinației  unui

spațiu  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  Aleea  Peana  nr.  2-4,  în  incinta  Școlii

Gimnaziale Ion Creangă. 

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

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  Construire  locuință  unifamilială,

S+P+1E – str. Spătarul Milescu nr. 2; beneficiari: Otravă Ioan-Daniel și Otravă

Aurelia.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  pentru  construire  locuință

unifamilială,  D+P+M  –  str.  Oașului  nr.  337;  beneficiari:  Ungvari  Gabriel  și

Ungvari Adriana-Valeria.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare urbană – str. Frunzișului

latura sudică; beneficiară: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – pentru reglementarea accesului al

doilea  dinspre  str.  Porțile  de  Fier  la  parcela  pe  care  s-au  emis  A.C.  nr.

476/29.04.2013  și  A.C.  nr.  1211/2.10.2015;  beneficiară:  S.C.  Nathex  Buildings

S.R.L.

Comisia  III  –  „propune  amânarea  și  trimiterea  proiectului  în  ședința  C.T.A.T.U.”

(Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, n.n.).

Se supune la vot propunerea Comisiei III și se obțin 22 de voturi pentru.
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11. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 489/2016, astfel cum a

fost  modificată  prin  Hotărârile  nr.  559/2016,  nr.  591/2016,  nr.  548/2017,  nr.

885/2017,  nr.  978/2017  și  nr.  33/2018  (repartizarea  și  numirea  reprezentanților

consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe

raza municipiului Cluj-Napoca). 

Retras.

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 490/2016, astfel cum a

fost  modificată  prin  Hotărârile  nr.  560/2016,  nr.  592/2016,  nr.  549/2017  și  nr.

886/2017 (repartizarea și numirea consilierilor locali în consiliile de administrație

ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca). 

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil, cu următorul amendament: îl propune, în Consiliul de

Administrație al Grădiniței Panda 2, pe domnul consilier Florian.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obțin 22 de voturi pentru.

Comisia IV – propune încă un amendament: „poziția 2, Sărmaș Sabin, va fi la poziția 5

– Grădinița  Mica Sirenă,  iar  poziția  5,  Moldovan Gabriela,  va fi  la poziția  2 – Grădinița

Degețica”. 

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei IV și se obțin 22 de voturi pentru.  

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 491/2016, astfel cum a

fost  modificată  prin  Hotărârile  nr.  561/2016,  nr.  593/2016,  nr.  550/2017  și  nr.

887/2017 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea

și asigurarea calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-Napoca). 

Retras.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotărârii nr. 492/2016, astfel cum a

fost  modificată  prin  Hotărârile  nr.  562/2016,  nr.  594/2016,  nr.  551/2017  și  nr.

888/2017 (repartizarea și numirea consilierilor locali în comisiile pentru evaluarea
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și  asigurarea calității  din  grădinițele  de  stat  și  particulare  din  municipiul  Cluj-

Napoca). 

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil, cu amendamentul că, la Grădinița Panda 2, este propus,

pentru a face parte din Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității,  domnul consilier

Florian.

Se supune la vot amendamentul Comisiei IV și se obțin 22 de voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 22 de voturi pentru.

15. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 335/2016, astfel

cum  a  fost  modificat  prin  Hotărârea  nr.  167/2017  (aprobarea  proiectului  și  a

cheltuielilor  legate  de  proiectul  „Creșterea   eficienței  energetice  a blocurilor  de

locuințe din Municipiul Cluj-Napoca,  Grup 1”).

Comisia VI – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 337/2016, astfel

cum  a  fost  modificat  prin  Hotărârea  nr.  169/2017  (aprobarea  proiectului  și  a

cheltuielilor  legate  de  proiectul  „Creșterea  eficienței  energetice  a  blocurilor  de

locuințe din Municipiul  Cluj-Napoca, Grup 2”).

Comisia VI – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 339/2016, astfel

cum  a  fost  modificat  prin  Hotărârea  nr.  171/2017  (aprobarea  proiectului  și  a

cheltuielilor  legate  de  proiectul  „Creșterea  eficienței  energetice  a  blocurilor  de

locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 3”).

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din Hotărârea nr. 355/2016, astfel

cum  a  fost  modificat  prin  Hotărârea  nr.  173/2017  (aprobarea  proiectului  și  a

cheltuielilor  legate  de  proiectul  „Creșterea  eficienței  energetice  a  blocurilor  de

locuințe din Municipiul Cluj-Napoca, Grup 4”).

Comisia VI – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat

cu Federația Română de Culturism și Fitness, a Cupei Mondiale de Culturism și

Fitness, în perioada 23-25 noiembrie 2018.

Comisia VII – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

20. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat

cu Federația Română de Kempo, a Turneului IX Colosseum, contând în calendarul

internațional al Kempo-ului, în data de  29 octombrie 2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

21. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat

cu  Federația  Română  de  Handbal,  a  meciului  de  handbal  masculin  România-

Franța, contând pentru preliminariile Campionatului European de Handbal 2020,

în data de  28 octombrie 2018.

Comisia VII – aviz favorabil.
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Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.000 lei pentru premierea sportivului

Adrian Șulcă, medaliat cu aur la Jocurile Olimpice de Tineret Buenos Aires 2018,

cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia VII – aviz favorabil.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

23. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  159.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările  și  completările  ulterioare,  pentru  Institutul  Regional  de

Gastroenterologie-Hepatologie Prof. dr. Octavian Fodor Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

24. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  152.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, pentru Institutul Inimii de Urgență pentru

Boli Cardiovasculare Niculae Stăncioiu Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.
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25. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  200.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările  și  completările  ulterioare,  pentru Spitalul Clinic  de Boli  Infecțioase

Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. cons. Rațiu – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierii locali Radu Florin

Rațiu și Rácz Levente Zsolt nu participă la vot).

26. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  219.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările  și  completările  ulterioare,  pentru  Spitalul  Clinic  de  Urgență  pentru

Copii Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Dl. cons. Vișan – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Ovidiu

Vasile Vișan nu participă la vot).

27. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  248.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-

Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

28. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  650.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență

Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

29. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  157.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările  și  completările  ulterioare,  pentru  Institutul  Clinic  de  Urologie  și

Transplant Renal Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

30. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  280.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările  și  completările  ulterioare,  pentru    Institutul  Oncologic    Prof.  Dr.  I

Chiricuţă   Cluj  -Napoca  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.
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31. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  100.000  de  lei,  potrivit

Regulamentului  privind stabilirea unor forme de sprijin financiar  de la  bugetul

local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea asistenței de sănătate publică,

conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările  și  completările  ulterioare,  pentru     Spitalul  Clinic  Căi  Ferate    Cluj  -

Napoca  .

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 a. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere

în cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Arinilor nr. 2-4,

aferent Grădiniței Licurici.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31  b.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice,  pentru

înscrierea imobilului strada Fabricii  de Zahăr 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 22 de voturi pentru.

31 c. Proiect de hotărâre   privind alocarea sumei de 15.000     lei de la bugetul local pe

anul  2018,    pentru  Asociația  Folclorică  Rapsodia  Someșană,  în  vederea  realizării

proiectului ,,Însemnele vremii pe costumele populare din   ''  Hora Mare a   Unirii''”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 d.  Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei,  pentru Asociația

Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului ,,Clujul în preajma Marii Uniri:

istorie, oameni, locuri  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 e.  Proiect  de hotărâre privind    alocarea sumei de 35.000 lei,  pentru Asociația

Cultural Artistică HARA, în vederea realizării proiectului ,,100 PENTRU ROMÂNIA  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 f. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 7.000 lei, pentru Asociația Copiii

Muzicali ai Liceului Sigismund Toduță Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Aniversări

sub  semnul  Centenarului:  70  de  ani  de  existență  a  CMST,  200  de  ani  de  învățământ

muzical clujean-eveniment in memoriam Dumitru Fărcaș  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 g.  Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei,  pentru Asociația

Transylvania Cultural Community, în vederea realizării proiectului ,,Christmas Jazz Day”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.
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31 h.  Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 20.000 lei,  pentru Asociația

SHIFT-TRANSILVANIA ART  GRUP,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Caravana  de

Operă”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 i.  Proiect  de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei,  pentru Asociația

Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului ,,Festivalul UNIFEST”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș – „o îndreptare de eroare materială: la acest punct și la alte șase

puncte,  trebuie  eliminat  domnul  Rareș  Ferdean  dintre  inițiatorii  proiectului,  respectiv  la

proiectele: 31 i, 31 j, 31 k, 31 l, 31 n, 31 o și 31 q; dacă doriți, voi spune la fiecare punct că

este vorba despre aceeași îndreptare de eroare materială, pentru a fi în regulă; o.k., 31 i este

primul”.

Președintele de ședință – „pentru că este doar o îndreptare de eroare materială, nu voi

supune votului consiliului”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 j.  Proiect  de hotărâre privind    alocarea sumei de 19.000 lei,  pentru Asociația

Clubul  Media  Corbul  Alb,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Centenar  prin  biblioteci

româno-maghiare, Cluj-Harghita”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș – „aceeași îndreptare”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 k.  Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 350.000 lei, pentru Asociația

Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului ,,Cultura lucrează”.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș – „și la acest punct este vorba de aceeași îndreptare”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 l.  Proiect  de hotărâre privind    alocarea sumei de 30.000 lei,  pentru Asociația

Grupul Pont, în vederea realizării proiectului ,,Certificatul Oraș Tânăr”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Dl. cons. Sărmaș – „îndreptare de eroare și aici”.

Se supune la  vot proiectul  și  se obțin 21 de voturi  pentru (consilier  local Gergely

Balázs nu participă la vot). 

31 m.  Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 15.000 lei,  pentru Asociația

Reactor de Creație și Experiment, în vederea realizării proiectului ,,Stagiune de teatru la

centenar”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 n.  Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 10.000 lei,  pentru Asociația

Poethree Collective, în vederea realizării proiectului ,,Poethree Connections”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș – „îndreptare de eroare”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 o. Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 30.000 lei,  pentru Asociația

Create.  Act.  Enjoy,  în  vederea realizării  proiectului  ,,Terapie  prin  Artă  by  Create.  Act.

Enjoy, ediția de Crăciun”.

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș – „aceeași eroare”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 p. Proiect de hotărâre privind   alocarea sumei de 10.000 lei, pentru Organizația

Studenților din UBB, în vederea realizării proiectului ,,Sfertul Academic  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 q.  Proiect de hotărâre privind    alocarea sumei de 30.000 lei, pentru Consorțiul

Studenților din România, în vederea realizării proiectului ,,Remember Cenaclul Flacăra”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș – „îndreptare de eroare și aici”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 r.  Proiect  de hotărâre privind    alocarea sumei de 14.000 lei,  pentru Asociația

Mathias Rex, în vederea realizării proiectului ,,Gala Organizațiilor de Tineret”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilierul local Horváth

Anna nu participă la vot). 

31 s.  Proiect  de hotărâre privind    alocarea sumei de 25.000 lei,  pentru Asociația

Argumentum Nostrum, în vederea realizării proiectului ,,Sărbătorim împreună”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

D-na cons. Oláh – anunță că nu participă la vot. 
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierii locali Gergely

Balázs și Oláh Emese nu participă la vot). 

31  ș.  Proiect  de  hotărâre  privind    alocarea  sumei  de  60.000  lei,  pentru  Filiala

Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și de Software, în vederea

realizării proiectului ,,Cluj-Napoca, oraș al tehnologiei, digitalizării și inovării  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 t.  Proiect  de hotărâre privind    alocarea sumei de 20.000 lei,  pentru Fundația

Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților  ”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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  20  de  voturi  pentru  (consilierii  locali  Rácz

Levente Zsolt și Nistor Dániel nu participă la vot). 

31 ț. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei

de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Little People România, în

vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea de iarnă a tinerilor supravieţuitori de cancer”.

Comisia I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru (consilier local Rácz Levente

Zsolt nu participă la vot). 

31 u. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei

de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Beard Brothers, în vederea

realizării proiectului ,,The Beard Mobile”. 

Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 v. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcţiei

de  Asistenţă  Socială  şi  Medicală  pe  anul  2018,  pentru  Fundaţia  Csemete,  în  vederea

realizării proiectului ,,Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

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  20  de  voturi  pentru  (consilierii  locali  Rácz

Levente Zsolt și Nistor Dániel nu participă la vot). 

31  w.  Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  15.000  lei  de  la  bugetul

Direcţiei  de  Asistenţă  Socială  şi  Medicală  pe  anul  2018,  pentru  Fundaţia  Părinţi  din

România, în vederea realizării proiectului ,,PEDITEL 1791 – Sfat medical pediatric prin

telefon, gratuit non stop”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 x. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcţiei

de Asistenţă Socială şi Medicală pe anul 2018, pentru Asociația Down Centrul Educaţional

Raluca, în vederea realizării proiectului ,,Incluziune prin cultură, obiceiuri, şi tradiţii şi de

Crăciun”.

Comisia I – aviz favorabil.

    Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.
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31 y. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de

proiectul  „Înnoirea  flotei  de  transport  în  comun  în  Municipiul  Cluj-Napoca  prin

achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 1”.

         Comisia I – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31 z. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de

proiectul  „Înnoirea  flotei  de  transport  în  comun  în  Municipiul  Cluj-Napoca  prin

achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 2”.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. cons. Mureșan – „cred că este o eroare: la art. 3, apare etapa 1, faza 1 și cred că ar

trebui faza a doua”.

Președintele de ședință – îi mulțumește domnului consilier Mureșan pentru precizare

și, având în vedere că este vorba despre îndreptarea unei erori materiale, nu o supune votului. 

Se supune la vot proiectul și se obțin  22 de voturi pentru.

31 a`. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de

proiectul  „Înnoirea  flotei  de  transport  în  comun  în  Municipiul  Cluj-Napoca  prin

achiziționarea de tramvaie – Etapa 1 – Faza 3”.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

31  b`.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  de  burse  aferent

semestrului I al anului școlar 2018-2019, pentru elevii din învățământul preuniversitar de

stat.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.
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31  c`.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici

prevăzuți  în  cuprinsul  Studiului  de  Fezabilitate  la  obiectivul  de  investiții  „Amplasare

toalete publice automate racordabile în municipiul Cluj-Napoca”.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru.

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

lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

           Jr. Oláh Emese                                                                   Jr. Aurora Roşca

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

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

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

1 Legea  nr.  16/1996  privind  Arhivele  Naţionale,  republicată,  Legea  nr.  358/2002  pentru  modificarea  şi
completarea Legii nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale, precum şi Dispoziţia primarului nr. 309/2015 privind
aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului Cluj-
Napoca şi de aparatul de specialitate al primarului.
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