
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. 507.491/305/26.10.2018 

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

Napoca, în data de 26.10.2018, de către primar.

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

Ferdean  (absent  motivat),  Horváth  Anna  (absent  motivat),  Rácz  Levente  Zsolt  (absent

motivat) și Dan Ioan Morar.

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

obține 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 proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul
„Înnoirea flotei de transport în comun în Municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea
de troleibuze – Etapa 1 – Faza 1”.

2. 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 troleibuze – Etapa 1 – Faza 2”.

Dl. primar – arată că a convocat de îndată consiliul local, deoarece termenul până la

care pot fi depuse aceste proiecte finanțate din fonduri europene este luni, termen care a fost

comunicat municipalității  cu doar câteva zile în urmă, în vederea pregătirii  documentației;

anunță că următoarea ședință de consiliu, care va fi ordinară, va avea loc joi, 1 noiembrie

2018, la ora 8:30.  

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 23.

            Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate (23 de voturi pentru).

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. 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 troleibuze – Etapa 1 – Faza 1”.

Comisia VI – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

2. 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 troleibuze – Etapa 1 – Faza 2”.

Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru.

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

lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,                                                           Secretarul municipiului, 

      Ec. Dan-Ștefan Tarcea                                                         Jr. Aurora Roşca

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

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

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

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