
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. 518.893/305/1.11.2018 

Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca

din data de 1 noiembrie 2018, şedinţă convocată de către primar.

   La apelul nominal se constată că nu absentează niciun consilier local.

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  însușirea  Documentației  tehnice  de  primă  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Năsăud f.n.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  primă  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bisericii Sfântul
Toma f.n.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  primă  înscriere  în
cartea funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Slatina f.n.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra  terenului,
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului nr. 1
din blocul 1A.

5. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca
și  darea  în  administrare,  Serviciului  Public  de  interes  local  pentru  administrarea
parcărilor, a Stațiilor de încărcare autovehicule electrice, situate în municipiul Cluj-
Napoca, str. Moților nr. 3 și Piața Unirii.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca  a  imobilului-teren  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  identificat  cu nr.
cadastral 314196, înscris în C.F. nr. 314196 Cluj-Napoca.

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca  a  imobilului-teren  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  identificat  cu nr.
cadastral 332268, înscris în C.F. nr. 332268 Cluj-Napoca.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  includerea  imobilului  strada  Aurel  Ciupe  în  domeniul
public  al  municipiului  Cluj-Napoca  și  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru
înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  semicolectivă
P+E+M, str. Salcâmului nr. 34; beneficiari: Arieșan Rareș și soția, Arieșan Monica.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire parcaj public, spații servicii și
administrative,  str.  Avram Iancu  nr.  22-24;  beneficiară:  Casa  de  Pensii  a  Bisericii
Reformate din România.

11. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Anexei  la  Hotărârea  nr.
986/2017 (aprobarea  Regulamentului  de  administrare  a  parcărilor  publice  cu  plata
orară din municipiul Cluj-Napoca).

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa II”.

13. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  aplicării,  începând  cu  data  de  1.01.2019,  a
Hotărârii  nr.  1048/2017  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri  pentru
apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea situată în
Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87).

14. 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).

15. 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, nr. 886/2017
și nr. 911/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în consiliile
de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-
Napoca).

16. 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 reprezentanților Consiliului local în Comisia pentru
Evaluarea și Asigurarea Calității din școlile de stat și particulare din municipiul Cluj-
Napoca).

17. 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, nr. 888/2017
și nr. 912/2018 (repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului local în Comisia
pentru  Evaluarea  și  Asigurarea  Calității  din  grădinițele  de  stat  și  particulare  din
municipiul Cluj-Napoca).

18. Proiect  de hotărâre privind  modificarea  Anexelor  1  și  2,  ale  Hotărârii  nr.  24/2018
(aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar,
cu  personalitate  juridică  și  cu  structurile  aferente,  de  pe  raza  municipiului  Cluj-
Napoca, pentru anul școlar 2018-2019).

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 959/2018 (aprobarea numărului
de  burse  aferent  semestrului  I  al  anului  școlar  2018-2019,  pentru  elevii  din
învățământul preuniversitar de stat).

20. 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.

21. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Hărțău Marius ș.a., înregistrată
sub nr. 490312/30 din 18.10.2018.

22. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Negru Dorin, înregistrată sub nr.
373442/3/6.08.2018.

23. Diverse.
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Dl. primar –  le mulțumește consilierilor locali pentru că au răspuns invitației de a

participa la această ședință de consiliu,  convocată la o oră destul de matinală,  în vederea

rezolvării problemelor comunității clujene; anunță că ieri a semnat contractul pentru realizarea

studiului  de  prefezabilitate,  a  planului  urbanistic  zonal  și  a  detaliilor  tehnice  de  execuție

pentru autorizarea construcției  centurii  metropolitane a  municipiului  Cluj-Napoca,  care va

avea o lungime de 38 de km., această centură de sud a municipiului urmând a fi realizată din

fonduri europene, în sumă de 150 de milioane de euro, și speră că va putea fi dată în folosință

la 1 ianuarie 2024; arată că municipalitatea mai are în pregătire și alte proiecte, cum ar fi

realizarea metroului, a trenului metropolitan și a centurii de nord a Clujului; anunță că astăzi

(1 noiembrie 2018, n.n.) va fi analizat proiectul privind transportul elevilor la școală, însă,

potrivit  datelor  preliminare,  acesta  reprezintă  un  succes,  fiind  apreciat  de  comunitatea

clujeană; precizează că municipalitatea a conceput, împreună cu Compania de Traport Public

Cluj-Napoca S.A., un plan coerent, astfel încât, din primăvara anului viitor, acest proiect să fie

extins la toate școlile din zona centrală, sens în care vor fi achiziționate zece autobuze noi,

dedicate în mod special transportului elevilor – șase, de către primărie, iar patru, de către

Compania de Transport Public Cluj-Napoca S.A.; dă asigurări că în fiecare astfel de autobuz

va fi prezent câte un polițist local; propune suplimentarea ordinii de zi cu punctele 23a, 23b,

23c, 23d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 23j, 23k și 23l, proiecte care au apărut, ca urgențe, după

convocarea ședinței, fiind postate pe siteul instituției și transmise comisiilor de specialitate.

Se supune la vot suplimentarea ordinii  de zi,  propusă de către primar și  se obține

unanimitate.

Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.

Dl.  cons.  Morar  –  îl  întreabă  pe  domnul  primar,  referitor  la  proiectul  trenului

metropolitan, dacă s-a întâlnit cu primarii comunelor limitrofe.

Dl. primar – răspunde că da, urmând ca astfel de întâlniri să mai aibă loc, în perioada

imediat următoare.

Ordine de zi suplimentară:

23 a – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea
imobilului strada Nădășel din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte
funciară.

23 b – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea
imobilului strada Cantonului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară. 
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23 c – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea
imobilului strada Șesului din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte
funciară. 

23 d – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea
imobilului strada Bolyai János din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară. 

23 e –  Proiect  de hotărâre privind  includerea imobilului  strada  Bicaz  în  domeniul
public  al  municipiului  Cluj-Napoca  și  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea
acestuia  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

23 f –  Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Drum, în domeniul public al
municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia  în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

23  g –  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  și
cheltuieli pe anul 2018 al Societății Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier local
pentru  a  reprezenta  interesele  Municipiului  Cluj-Napoca,  prin  Consiliul  local,  în  cadrul
Adunării Generale ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care va avea loc
în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 22.11.2018, ora 12.

23 h – Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, de primă înscriere
în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Baba Novac nr. 35.

23 i –  Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a
Hotărârii nr. 1041/2017 (majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru apartamentele nr.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,  din clădirea
situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21).

23 j – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de modernizare  b-dul 21 Decembrie 1989:
Realizare  benzi  dedicate  transportului  public  în  comun  –  Etapa  1  (inclusiv  lucrări  de
infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”, în
vederea  atragerii  de  fonduri  nerambursabile  prin  Programul  Operațional  Regional,  Axa
prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de
județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

23 k – Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru înnoirea
flotei  de transport  prin achiziționarea mijloacelor  de transport  public  – autobuze electrice
articulate cu încărcare în mers pe linia de troleibuze.

23 l – Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și  a cheltuielilor legate de
proiectul „Achiziția a 25 de autobuze electrice articulate cu încărcare în mers pe linia de
troleibuze”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului privind îmbunătățirea calității
aerului  și  reducerea  emisiilor  de  gaze  cu  efect  de  seră,  utilizând  autovehicule  mai  puțin
poluante în transportul public local de persoane.
         

           Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  

1. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în

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

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.
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2. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în

cartea  funciară  a  unui  imobil  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Bisericii

Sfântul Toma f.n.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

3. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în

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

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului,

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 1A, teren aferent apartamentului

nr. 1 din blocul 1A.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

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

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

administrarea parcărilor, a Stațiilor de încărcare autovehicule electrice, situate în

municipiul Cluj-Napoca, str. Moților nr. 3 și Piața Unirii.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.
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6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca a  imobilului-teren situat  în municipiul  Cluj-Napoca,

identificat cu nr. cadastral 314196, înscris în C.F. nr. 314196 Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a

municipiului  Cluj-Napoca a  imobilului-teren situat  în municipiul  Cluj-Napoca,

identificat cu nr. cadastral 332268, înscris în C.F. nr. 332268 Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

8. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Aurel Ciupe în domeniul

public  al  municipiului  Cluj-Napoca și  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru

înscrierea acestuia în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

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

P+E+M,  str.  Salcâmului  nr.  34;  beneficiari:  Arieșan  Rareș  și  soția,  Arieșan

Monica.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.
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10. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  parcaj  public,  spații

servicii și administrative, str. Avram Iancu nr. 22-24; beneficiară: Casa de Pensii a

Bisericii Reformate din România.

Comisia III – „aviz favorabil; avem și două amendamente; primul ar fi: la faza de

D.T.A.C., se vor specifica numărul și soiul arbuștilor din perdeaua verde de pe terasă, iar al

doilea: nu se vor amenaja locuri de parcare adiacente spațiilor verzi de pe terasă, iar fâșia

verde va avea minim cinci metri lățime”.

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

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

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

susține că a participat și la ședința anterioară, când proiectul parcării a fost discutat în cadrul

Comisiei de urbanism, și afirmă că, potrivit unei adrese pe care a primit-o, nu rezultă că ceea

ce s-a decis în cadrul Comisiei de urbanism a fost, efectiv, luat în considerare, pentru a genera

niște  modificări  ale  proiectului  anterior;  dorește  să  știe  cum arată,  în  momentul  de  față,

proiectul care urmează să fie supus votului consiliului local, și anume dacă s-a renunțat, astfel

cum a  solicitat  domnul  primar  în  cadrul  ședinței  anterioare,  la  parcarea  dinspre  clădirea

Biasini și dacă a fost realizat un nou studiu de însorire, deoarece susține că primul studiu de

însorire – pe care nu a reușit să-l obțină, cu toate că l-a solicitat, din 2017 – nu a ținut cont de

terasa care există la etajul trei, între cele două zone, nefiind o terasă dreptunghiulară, ci o

terasă în formă de trapez, fiind luată în considerare doar latura mare a terasei, nu și latura

mică a acesteia, care se apropie mult mai mult de clădire; afirmă că clădirea parcării este lipită

chiar de zidul terasei, ceea ce, potrivit informațiilor pe care le deține până în momentul de

față, fără să fi contactat un avocat, nu este legal; precizează că, dacă n-ar fi existat terasa de la

etajul trei, clădirea parcării ar fi fost lipită de ferestrele imobilului Biasini nr. 20, ceea ce i se

pare o lipsă de respect greu de acceptat.  

Dl. primar – arată că are cunoștință despre aceste discuții purtate în cadrul comisiei

și îl roagă pe domnul  Claudius Daniel Pop, arhitect-șef, să ofere detalii suplimentare, iar în

ceea ce privește studiul de însorire, precizează că acesta a fost refăcut.    

Președintele  de ședință – subliniază  că  unul  dintre  amendamentele  Comisiei  III

stipulează ca pe latura vestică să nu existe locuri de parcare adiacente fâșiei verzi.

Dl. primar – afirmă că aceasta a fost discuția purtată în cadrul comisiei și crede că

sunt îndeplinite condițiile legale pentru un obiectiv extrem de important, acela de a avea un
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parking  cu  400  de  locuri în  proximitatea  centrului  istoric;  reiterează  că  legea  trebuie

respectată până la ultimul detaliu.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef  –  confirmă că studiul de însorire  a  fost

refăcut și a fost obținut un nou aviz al Direcției de Sănătate Publică; arată că zona verde, care

inițial avea trei metri,  a fost mărită, în urma amendamentului Comisiei III, la cinci metri,

propunându-se și  interzicerea parcării  mașinilor  pe latura  vestică;  spune că,  mai  mult,  pe

calcanul din fața terasei va fi plantată iederă.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

îl  întreabă  pe  domnul  Claudius  Daniel  Pop,  arhitect-șef,  ce  părere  are  despre  legalitatea

acestei avansări, care are drept urmare „lipirea de terasă”; afirmă că, în momentul în care a

fost construită clădirea Biasini, a fost semnată o înțelegere, „cum că se va veni la limita de

proprietate dinspre ambele părți, dar cu respectarea golurilor și a ferestrelor, ceea ce nu se

întâmplă în momentul ăsta”; susține că, din perspectiva Asociației de proprietari Biasini nr.

20, ar trebui ca, în dreptul apartamentelor de la etajele trei și patru, care au perete vitrat și

terasă, clădirea parcării să fie amplasată la distanța legală față de terasă, și nu lipită de aceasta;

întreabă ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista terasa de la etajul trei.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – consideră că acea terasă nu ar fi trebuit să

existe, iar clădirea Biasini nr. 20 ar fi trebuit să fie lipită pe calcan integral; precizează că, mai

mult, există acea convenție care a fost încheiată în momentul edificării clădirii, care permite

construirea pe limita de proprietate;  arată că la etajele unu și doi este calcan,  chiar dacă,

începând cu etajul trei, nu mai este; crede că este anormal ca acea parcelă să nu fie dezvoltată

din punct de vedere urbanistic; susține că geamurile clădirii Biasini sunt la o distanță suficient

de mare pentru a fi respectate prevederile Codului civil.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

afirmă că terasa de la etajul trei a clădirii Biasini nu are dimensiunile necesare pentru a putea

fi  respectată  distanța  legală;  îl  întreabă  pe  domnul  Claudius  Daniel  Pop,  arhitect-șef,  ce

dimensiuni are terasa respectivă, „în proiectul dumneavoastră?”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – răspunde că în planșa pe care o deține nu

sunt specificate respectivele dimensiuni. 

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

susține că terasa „are trei metri într-o parte și șase în cealaltă”; întreabă la ce distanță trebuie

să fie situată, din punct de vedere legal, clădirea învecinată – „la trei metri?”.

Dl.  Claudius  Daniel  Pop –  arhitect-șef  – răspunde  că  terasa  respectivă  n-ar  fi

trebuit să existe, în momentul construirii clădirii Biasini.
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Dl.  cons.  Morar  –  îl  întreabă  pe  domnul  Claudius  Daniel  Pop,  arhitect-șef,  ce

înțelege prin faptul că terasa respectivă n-ar fi trebuit să existe.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

afirmă că „tot Dico&Țigănaș a făcut proiectul acesta, aceea este limita de proprietate, ea nu s-

a încălcat, din perspectiva construcției de la nr. 20”; întreabă dacă este vorba despre o terasă

ilegal construită.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – răspunde că „este legal, normal că este

legal”, doar că, din punct de vedere urbanistic, ar fi trebuit să existe un calcan, de la parter

până la etajul patru, nu un calcan de la parter până la etajul doi.

Președintele de ședință –  îl întreabă pe domnul Claudius Daniel Pop, arhitect-șef,

dacă  amplasarea  clădirii  respectă  prevederile  Codului  civil,  inclusiv  în  ceea  ce  privește

distanțele.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – răspunde că bineînțeles că prevederile

Codului civil sunt respectate; evidențiază că terasa parkingului are un perete de doi metri pe

latura unde este clădirea Biasini, acolo unde va fi plantată iedera.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

solicită să fie găsită o soluție din punct de vedere arhitectural, astfel încât, până la etajul doi,

parcarea să fie lipită de clădirea Biasini, pentru că acolo nu sunt zone vitrate sau terase, în

schimb,  să  existe  o  distanță  mai  mare acolo unde sunt  ferestre  și  goluri;  ridică problema

poluării existente în zonă. 

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – arată că, în cazul clădirii în care locuiește

doamna  Ligia  Tudurachi,  clădirea  Biasini,  a  existat  o  derogare  de  la  prevederile

Regulamentului Local de Urbanism.  

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

afirmă că derogarea există până la limita de proprietate, care consideră că este reprezentată de

punctul în care se oprește terasa de la etajul trei, „deci inclusiv acea înaintare ajunge la limita

de proprietate, pentru că cu acea înaintare, practic, clădirea Biasini nouă vine la nivelul la care

era clădirea Biasini veche; abia cu acea înaintare a terasei de la etajul trei se ajunge la linia...,

de asta vreți să vă lipiți acolo, pentru că terasa merge la linia respectivă, nu vechea clădire, în

întregul ei; înțelegeți ce spun?”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „înțeleg ce spuneți și să mă înțelegeți și

dumneavoastră: nu noi propunem, nu noi suntem proiectantul, nu noi ne dorim asta, noi ne

uităm și avizăm ceea ce este corect”.
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D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

consideră că există o problemă legală referitoare la această „lipire” de limita terasei, ceea ce,

„din punctul meu de vedere, ar trebui să vă facă mai deschiși măcar la ideea de a scoate zona

circulabilă,  parcarea  circulabilă  de  deasupra  cu  totul,  nu  doar  pe  banda  aceea,  pentru  că

poluarea, în continuare, există; se poate face foarte bine, am discutat și data trecută și domnul

arhitect a spus: nu se vor parca mașini electrice deasupra, pentru că nu se pot instala aparatele

pentru mașini electrice deasupra; deci, acolo vor fi tot mașinile cu consum de combustibil,

indiferent cum vom evolua”.

Dl. primar – „cine a spus că nu este posibil să...?”.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

„domnul arhitect a spus, data trecută, că nu se poate face sub cer deschis...”.

Dl. primar –  „nu a fost făcută o asemenea afirmație în comisie, eu am fost acolo,

dimpotrivă, am recomandat”; consideră că viitorul aparține mașinilor electrice.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

„dânsul a spus că, sub cerul liber, nu se vor parca mașini electrice”.

Dl. primar – crede că și în România, peste un anumit număr de ani, se va ajunge la

preponderența mașinilor electrice și, cu atât mai mult, asemenea parkinguri vor trebui să aibă

infrastructura necesară transportului cu mașini electrice; arată că acest lucru nu este exclus,

dimpotrivă,  este  recomandabil,  aceasta  fiind  direcția  de evoluție,  în  timp,  a  transportului;

informează că, în Germania, în două orașe, începând cu 2019, nu vor mai exista autoturisme

diesel.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

afirmă că nicăieri în Europa nu mai există parcări  cu terasă deschisă construite în centrul

orașelor.

Dl. primar – arată că, astăzi, nu sunt discutate decât aspectele care țin de legalitate și

care  au  fost  analizate  în  comisie;  „dacă  lucrurile  stabilite  în  comisie,  din  perspectiva

legalității, sunt respectate, eu nu pot refuza înaintarea proiectului spre dezbatere; colegii mei

m-au  asigurat  că,  din  perspectiva  legalității,  lucrurile  sunt  respectate”;  precizează  că

oportunitatea o stabilește consiliul local, prin votul său; afirmă că a ținut cont de solicitările

doamnei Ligia Tudurachi, formulate în cadrul comisiei; consideră că trebuie ținut cont atât de

interesul privat, cât și de interesul public, de a avea un parking într-o zonă limitrofă centrului

istoric al orașului.

D-na cons.  Oláh – viceprimar –  susține că,  potrivit  reglementărilor  urbanistice,

toate clădirile trebuiau să aibă calcan și, având în vedere că această regulă nu a fost respectată
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în cazul clădirii vizate, respectiv există goluri în acel perete, parcarea trebuia să fie retrasă,

potrivit reglementărilor Codului civil.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – subliniază că nu există goluri, ci există un

calcan până la etajul doi, unde este o terasă; arată că sunt goluri pe fațada respectivă, unde

este și calcanul, dar sunt retrase, de la trei la șase metri; consideră că terasa este problema, de

fapt.

D-na cons. Oláh – viceprimar – conchide că nu este vorba despre goluri, ci despre

terasă,  care  trebuia  să  fie,  de  fapt,  perete  calcan  și,  totuși,  atunci  când a  fost  promovată

documentația urbanistică, a fost avută în vedere terasa blocului respectiv, existând o retragere,

conform distanței reglementate de Codul civil; arată că, având în vedere că a fost obținută o

derogare  pentru  deschiderea  terasei,  constructorul  a  avut  obligația  de  a  se  retrage,  deși

reglementările urbanistice prevăd lipirea calcanului de calcan.

Dl. cons. Morar –  „cu alte cuvinte, ceea ce spune doamna viceprimar e că ar fi

trebuit să avem un calcan până sus”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „da, exact”.

Dl. cons. Morar –  „așa vede dânsa normal; dacă în trecut s-a avizat un proiect în

mod greșit...”.

Președintele de ședință – „nu a fost în mod greșit avizat, atenție!”.

Dl. cons. Morar – „s-a executat greșit, atunci?”.

Dl. primar – „nu este ilegal ce s-a aprobat”.

Dl. cons. Morar – consideră că este vorba de „anomalia proiectului din trecut, având

în vedere că avem același proiectant la ambele proiecte”.

Președintele de ședință – „dar nu este nicio anomalie, la nicio situație”.

Dl. cons. Morar – reiterează că, din punct de vedere urbanistic, s-a greșit în trecut.

D-na cons. Oláh – viceprimar – arată că a fost obținută o derogare și, prin urmare,

noua construcție trebuia să aibă o altă formă, astfel cum a fost promovată în momentul de

față; subliniază că sunt respectate toate prevederile legale în materie.

Dl.  Claudius  Daniel  Pop  –  arhitect-șef  – precizează  că  există  avizele  tuturor

celorlalte autorități, cum ar fi Ministerul Culturii sau D.S.P.

Dl. cons. Morar – afirmă că Asociația de proprietari Avram Iancu nr. 20 își exprimă

îngrijorarea referitoare la riscurile care decurg din demolarea clădirii existente; din câte știe,

în trecut, în cazul altor proiecte de acest fel, constructorul a fost obligat să încheie o asigurare

de răspundere civilă; susține că, în acest proiect, constructorul spune doar că nu există niciun

risc.
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Președintele de ședință – precizează că, în acestă fază, nu există niciun constructor.

Dl. cons. Morar – consideră că și acum ar trebui să i se solicite proiectantului și,

ulterior, constructorului să încheie această asigurare.

Președintele de ședință –  arată că fiecare investitor are obligații, potrivit Codului

civil, și răspunde pentru orice prejudiciu sau daună pe care o provoacă vecinilor.

Dl. cons. Morar – reiterează că, în cazul altor proiecte, constructorii și-au asumat să

încheie această asigurare.

Dl. cons. Nistor – reamintește că încă nu există un constructor; arată că a existat un

asemenea caz în cadrul Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism, însă

investitorul și-a asumat încheierea unei asigurări, nu a fost obligat; consideră că nu este legală

obligarea investitorului să încheie o astfel de asigurare.

Dl. cons. Florian – crede că problema este generată de proasta informare a celor care

au cumpărat locuințe în clădirea Biasini, cu acele terase, pentru că există o convenție între cei

doi proprietari, potrivit căreia aceștia sunt de acord cu construirea pe limita de proprietate;  o

întreabă pe doamna Ligia Tudurachi dacă le-a fost adusă la cunoștință respectiva convenție.

D-na Ligia Tudurachi – reprezentanta Asociației de proprietari Biasini nr. 20 –

răspunde că a văzut doar acum acea convenție, însă afirmă că aceasta stipulează că, în cazul

oricărui tip de construcție edificată pe terenul alăturat, vor fi respectate golurile și ferestrele.

Dl. cons. Florian – arată că aceste condiții sunt respectate, din moment ce există un

studiu de însorire nou avizat de Direcția de Sănătate Publică; consideră că parkingul este

oportun.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru și

patru abțineri (consilierii locali Horváth Anna și Gergely Balázs nu participă la vot).

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III și se obțin 21 de voturi pentru

și patru abțineri (consilierii locali Horváth Anna și Gergely Balázs nu participă la vot).    

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obțin 21 de voturi pentru

și patru abțineri (consilierii locali Horváth Anna și Gergely Balázs nu participă la vot).

11. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea nr.

986/2017 (aprobarea Regulamentului de administrare a parcărilor publice cu plata

orară din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

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

de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa II”.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi –  arată că, în aprilie, consiliul local a votat montarea a 20 de

sisteme pentru iluminarea trecerilor de pietoni, iar, până la această oră, este funcțional unul

singur, pe str. Donath; având în vedere că prin acest proiect de hotărâre este propusă montarea

a încă 40 de astfel de sisteme, întreabă dacă acest lucru este justificat, având în vedere că până

acum a fost montat un singur sistem de iluminat, neexistând niciun feedback, nici din partea

pietonilor, nici din partea șoferilor.

Președintele  de  ședință  –  răspunde  că  sistemul  montat  pe  str.  Donath  este  un

proiect-pilot, nici unul din cele 20 de sisteme aprobate în aprilie nefiind încă implementat.

Dl. Gheorghe Șurubaru – administrator public – precizează că pentru primele 20

de sisteme de iluminat există o licitație de proiectare și execuție adjudecată, care, însă, a fost

contestată; în momentul în care vor fi finalizate toate problemele legate de contestație, se va

trece la proiectare și la execuție, iar acest proiect de hotărâre vizează un alt lot, de încă 40 de

sisteme de iluminat.  

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

13. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019, a

Hotărârii  nr.  1048/2017  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri  pentru

apartamentele nr. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,

24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36A, 36B, 37, 38, 39 din clădirea

situată în Cluj-Napoca, str. Horea nr. 83-87).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

14. 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
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Consiliului local în consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de

pe raza municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – „aviz favorabil, cu patru amendamente; primul amendament: la Școala

Gimnazială  Constantin  Brâncuși,  se  numește  al  treilea  reprezentant  al  consiliului  local  –

Mihaela  Suciu;  al  doilea  amendament:  la  Liceul  Teoretic  Horea,  Cloșca  și  Crișan,  nou-

înființat,  se mai numește un consilier  local – Mihai Drăgoescu; al  treilea amendament:  la

Școala  Primară  Panda,  se  numește  consilierul  local  Mihai  Drăgoescu,  reprezentant  al

consiliului local; al patrulea amendament: la Liceul Teoretic Gheorghe Șincai, se modifică –

în locul consilierului local Pop Loredana va fi doamna consilier local Corina Croitoru”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei IV și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei IV și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei IV și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot al patrulea amendament al Comisiei IV și se obțin 27 de voturi

pentru.

Se  supune la  vot  proiectul,  cu  amendamentele  aprobate  și  se  obțin  27  de  voturi

pentru.

15. 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,  nr.

886/2017  și  nr.  911/2018  (repartizarea  și  numirea  reprezentanților  Consiliului

local în consiliile de administrație ale grădinițelor de stat și particulare de pe raza

municipiului Cluj-Napoca).

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

16. 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 reprezentanților Consiliului  local  în Comisia

pentru  Evaluarea  și  Asigurarea  Calității  din  școlile  de  stat  și  particulare  din

municipiul Cluj-Napoca).
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Comisia II – aviz favorabil.

Comisia  IV –  „aviz  favorabil,  cu  două  amendamente:  la  Liceul  Teoretic  Horea,

Cloșca  și  Crișan,  este  propus  consilierul  local  Mihai  Drăgoescu,  amendamentul  unu  și,

amendamentul doi, la Școala Primară Panda, este propus consilierul local Mihai Drăgoescu”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei IV și se obțin 27 de voturi pentru.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei IV și se obțin 27 de voturi pentru.

Se  supune  la  vot  proiectul,  cu  amendamentele  aprobate  și  se  obțin  27  de  voturi

pentru.

17. 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,  nr.

888/2017  și  nr.  912/2018  (repartizarea  și  numirea  reprezentanților  Consiliului

local în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității din grădinițele de stat și

particulare din municipiul Cluj-Napoca).

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor 1 și 2, ale Hotărârii nr. 24/2018

(aprobarea  rețelei  școlare  a  unităților  de  învățământ  de  stat  și  particular

preuniversitar,  cu  personalitate  juridică  și  cu  structurile  aferente,  de  pe  raza

municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019).

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

19. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  959/2018  (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.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

20. 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.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

21. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Hărțău  Marius  ș.a.,

înregistrată sub nr. 490312/30 din 18.10.2018.

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.

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

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

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin

25  de  voturi  pentru  (consilierii  locali  Radu  Mihai  Constantea  și  Radu  Marin  Moisin  nu

participă la vot). 

22. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Negru Dorin, înregistrată

sub nr. 373442/3/6.08.2018.

Comisia III – „propune admiterea plângerii și modificarea hotărârii”.

Se supune la vot admiterea plângerii și modificarea hotărârii și se obțin 27 de voturi

pentru.

23. a.  Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea

imobilului  strada  Nădășel  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 27 de voturi pentru.
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23 b. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea

imobilului strada Cantonului 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 27 de voturi pentru.

23 c. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea

imobilului strada Șesului 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 27 de voturi pentru.

23 d. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea

imobilului  strada  Bolyai  J  á  nos   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 27 de voturi pentru.

23 e.  Proiect de hotărâre privind includerea imobilului strada Bicaz în domeniul

public al municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea

acestuia  în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

23 f. Proiect de hotărâre privind includerea imobilului Drum, în domeniul public al

municipiului Cluj-Napoca și însușirea Documentației tehnice, pentru înscrierea acestuia

în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.
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Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

23  g.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  rectificării  bugetului  de  venituri  și

cheltuieli  pe anul 2018 al Societății  Sala Polivalentă S.A. și mandatarea unui consilier

local  pentru a reprezenta interesele Municipiului Cluj-Napoca, prin Consiliul local, în

cadrul Adunării Generale Ordinare a acționarilor la Societatea Sala Polivalentă S.A., care

va avea loc în sala de conferințe a Sălii Polivalente, în data de 22.11.2018, ora 12.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil și îl propune, pentru a reprezenta interesele Municipiului

Cluj-Napoca,  prin  Consiliul  local,  în  cadrul  Adunării  Generale  Ordinare  a  acționarilor  la

Societatea Sala Polivalentă S.A., pe domnul consilier Gliga, cu mandat pentru.

Dl. primar – felicită conducerea Sălii Polivalente, pentru că a dus societatea pe plus

din punct de vedere financiar.

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

            Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 27 de voturi pentru.

23  h.  Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice,  de  primă

înscriere în cartea funciară a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Baba

Novac nr. 35.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

23 i. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării, începând cu data de 1.01.2019,

a  Hotărârii  nr.  1041/2017  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri  pentru

apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,

25,  din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. David Francisc nr. 21).

Comisia I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru (consilierul local Molhem M.

Bashar nu participă la vot).

Dl. primar – mulțumește consiliului local pentru consecvența și coerența de care a dat

dovadă în ceea ce privește politica de impunere a unor măsuri fiscale suplimentare pentru cei

care nu-și refațadizează clădirile și subliniază eficiența și efectele benefice ale acestei politici

publice, care va continua.

23 j. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici  pentru obiectivul  de investiții  „Lucrări  de modernizare  b-dul  21 Decembrie

1989: Realizare benzi dedicate transportului public în comun – Etapa 1 (inclusiv lucrări de

infrastructură, amenajare spațiu public, semaforizare, iluminat public și mobilier urban)”,

în vederea atragerii de fonduri nerambursabile prin Programul Operațional Regional, Axa

prioritară 4, Obiectivul specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință

de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

23  k.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  oportunitate  pentru

înnoirea flotei de transport prin achiziționarea mijloacelor de transport public – autobuze

electrice articulate cu încărcare în mers pe linia de troleibuze.

Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

23 l.  Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de

proiectul „Achiziția a 25 de autobuze electrice articulate cu încărcare în mers pe linia de

troleibuze”, în vederea finanțării  acestuia în cadrul Programului privind îmbunătățirea

calității aerului și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, utilizând autovehicule mai

puțin poluante în transportul public local de persoane.
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Comisia I – aviz favorabil.

            Comisia VI – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 27 de voturi pentru.

23. Diverse.

Dl. primar – anunță că, dacă vizita din teren efectuată pentru un proiect european va

decurge favorabil, luni, 5 noiembrie 2018, la ora 9:30, va avea loc o ședință extraordinară, cu

doar câteva puncte pe ordinea de zi, referitoare la proiecte europene, pentru a putea răspunde

exigențelor  guvernamentale  care  vizează  termenele  de  depunere;  precizează  că  mâine  (2

noiembrie  2018,  n.n.),  până  la  finalul  programului  de  lucru,  adică  până  la  ora  14:30,

consilierii locali vor primi invitația pentru ședința extraordinară, în cazul în care aceasta va

avea loc.

D-na cons.  Croitoru –  întreabă  când urmează  să  fie  finalizate  lucrările  din  Piața

Mihai Viteazu.

Dl. primar – răspunde că până în 15 noiembrie, conform graficului anunțat.

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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