
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. 553.292/305/20.11.2018 

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

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

La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Radu Mihai

Constantea (absent nemotivat), Corina Ecaterina Croitoru (absentă nemotivat),  Rareș Petru

Ferdean (absent motivat), Călin Marcel Găbudean (absent nemotivat), Gergely Balázs (absent

motivat), Dan Ioan Morar (absent motivat), Oláh Emese (absentă motivat), Ioan Pop (absent

motivat) și Tothfalusi Andras (absent motivat). Consilierul local Adrian Mureșan participă la

ședință începând cu punctul 16 de pe ordinea de zi.

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  numirea  unui  reprezentant  al  Consiliului  local  al
municipiului  Cluj-Napoca  în   Comisia  de  specialiști,  constituită  potrivit  Normelor
metodologice privind gestionarea, stabilirea domeniilor, precum și modul de utilizare
a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Anexei 1, din Legea
fondului funciar  nr.  18/1991, norme cuprinse în Ordinul Ministrului  Agriculturii  și
Dezvoltării Rurale nr. 1440 din 26 octombrie 2018.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei provizorii de priorități pentru anul 2019, în
vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ de stat, a
termenului de depunere a contestațiilor și a componenței Comisiei  de soluționare a
contestațiilor.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului  strada  Ioan  Iacob  din  municipiul  Cluj-Napoca  în  sistemul  integrat  de
cadastru și carte funciară.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului Piața Mărăști și a imobilului Aleea Bibliotecii din municipiul Cluj-Napoca
în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada Alexandru Donici din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat
de cadastru și carte funciară.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada Sergiu Celibidache din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat
de cadastru și carte funciară.
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7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în
cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.  

8. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat privind colaborarea
dintre Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa și U.A.T. Municipiul Cluj-Napoca,
în  scopul  depunerii  proiectului  de  revitalizare  a  malurilor  Someșului,  finanțat  prin
Programul Operațional Regional 2014-2020.

9. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  și  a  indicatorilor  tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița  Floare de Iris” din
municipiul  Cluj-Napoca,  în  vederea  atragerii  de  fonduri  nerambursabile  prin
Programul  Operațional  Regional,  Axa  prioritară  4  –  Sprijinirea  dezvoltării  urbane
durabile, Obiectiv Specific 4.4.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Remodelarea malurilor Someșului Mic în
Municipiul  Cluj-Napoca – Zona 1 – Lunca Someșului  Mic;  beneficiar:  Municipiul
Cluj-Napoca. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Remodelarea malurilor Someșului Mic în
Municipiul  Cluj-Napoca – Zona 2 – Parcul Armătura;  beneficiar:  Municipiul  Cluj-
Napoca. 

12. Proiect  de  hotărâre  privind  prorogarea  termenului  de  depunere  a  formularelor  de
cerere și declarație pe propria răspundere privind aprobarea acordării tichetelor sociale
din cadrul Programului social „Alimente”.

13. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  reabilitare,  extindere  și  modernizare
Grădinița  „Floare de Iris” P+2E+R, str.  Războieni  nr.  67A; beneficiar:  Municipiul
Cluj-Napoca.

14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2018 al
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală,  a  sumei  de  200.000  lei,  alocate  prin
Hotărârea nr. 451/2018.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A. din data de 28.11.2018, ora 11 și
în cadrul Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Societății TETAROM S.A.
din data de 28.11.2018, ora 11.30.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, în sensul
îndreptării erorii materiale strecurate la pct. 2.4.3 și 2.4.4.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 3 al Hotărârii nr. 21/2018 (alocarea sumei
de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport Public
Cluj-Napoca S.A.).

18. Proiect  de  hotărâre  privind  revizuirea  studiului  de  fundamentare  a  deciziei  de
concesionare a lucrărilor  pentru realizarea și exploatarea unor imobile  cu funcțiuni
complexe  pe  terenul  aflat  în  proprietatea  Municipiului  Cluj-Napoca,  b-dul  21
Decembrie 1989 nr. 106, aprobat prin Hotărârea nr. 976 din 28 noiembrie 2017, sub
aspectul duratei concesiunii. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-
Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 30.09.2018.

21. Informare cu privire la Adresa nr. 534804/42/9.11.2018 formulată de S.C. FOTBAL
CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A. 

Dl.  primar  –  le  mulțumește  consilierilor  locali  pentru  prezența  la  această  ședință

extraordinară,  convocată  în  vederea  aprobării  unor  proiecte  depuse  pentru  accesarea  de

fonduri europene, cum ar fi proiectul de amenjare a malurilor Someșului și cel referitor la

Grădinița  Floare  de  Iris,  pentru  a  putea  fi  respectate  termenele  stabilite;  arată  că,  de
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asemenea, există două proiecte din domeniul social pentru care este necesară o suplimentare

de fonduri,  și  anume proiectul  privind asigurarea  serviciilor  stomatologice  gratuite  pentru

persoanele vulnerabile, cu venituri reduse, precum și proiectul referitor la acordarea tichetelor

sociale; salută prezența în sală a unui grup de studenți de la Facultatea de Jurnalism, care va fi

invitat să participe și la ședințele de consiliu în care vor fi discutate planuri de mobilitate

urbană; anunță că la această ședință de consiliu sunt prezenți 17 consilieri locali dintr-un total

de 27, iar pentru adoptarea hotărârilor privind patrimoniul legea prevede o majoritate de două

treimi, adică 18 voturi, deci punctele 2-7 de pe ordinea de zi nu vor putea fi supuse votului;

arată că, pentru restul proiectelor, este necesară o majoritate de jumătate plus unu din numărul

total al consilierilor locali, adică 14 voturi.   

 

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 17.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  numirea  unui  reprezentant  al  Consiliului  local  al

municipiului Cluj-Napoca în  Comisia de specialiști, constituită potrivit Normelor

metodologice  privind  gestionarea,  stabilirea  domeniilor,  precum  și  modul  de

utilizare a Fondului de ameliorare a fondului funciar, constituit potrivit Anexei 1,

din Legea fondului  funciar nr.  18/1991,  norme cuprinse în Ordinul Ministrului

Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 1440 din 26 octombrie 2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

D-na cons. Horváth – îl propune pe domnul consilier Rácz Levente Zsolt.

Se supune la vot propunerea doamnei consilier Horváth și se obține unanimitate. 

Se supune la  vot  proiectul,  cu amendamentul  aprobat  și  se  obține  unanimitate  (17

voturi pentru).

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  listei  provizorii  de  priorități  pentru  anul

2019, în vederea repartizării, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ

de stat,  a  termenului  de depunere a contestațiilor  și  a  componenței  Comisiei  de

soluționare a contestațiilor.

Amânat, din lipsă de cvorum.
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3. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului strada Ioan Iacob din municipiul Cluj-Napoca în sistemul integrat de

cadastru și carte funciară.

Amânat, din lipsă de cvorum.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului  Piața  Mărăști  și  a  imobilului  Aleea  Bibliotecii  din  municipiul  Cluj-

Napoca în sistemul integrat de cadastru și carte funciară.

Amânat, din lipsă de cvorum.

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului  strada  Alexandru  Donici  din  municipiul  Cluj-Napoca  în  sistemul

integrat de cadastru și carte funciară.

Amânat, din lipsă de cvorum.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea

imobilului  strada  Sergiu  Celibidache  din  municipiul  Cluj-Napoca  în  sistemul

integrat de cadastru și carte funciară.

Amânat, din lipsă de cvorum.

7. Proiect de hotărâre privind însușirea documentațiilor topo-cadastrale de înscriere în

cartea funciară a unor imobile situate în municipiul Cluj-Napoca.

Amânat, din lipsă de cvorum.

8. Proiect  de  hotărâre  privind  încheierea  unui  Acord  de  parteneriat  privind

colaborarea dintre Administrația Bazinală de Apă Someș Tisa și U.A.T. Municipiul

Cluj-Napoca, în scopul depunerii proiectului de revitalizare a malurilor Someșului,

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru.

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

economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Grădinița Floare de Iris” din

municipiul  Cluj-Napoca,  în  vederea  atragerii  de  fonduri  nerambursabile  prin

Programul Operațional Regional, Axa prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane

durabile, Obiectiv Specific 4.4.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru.

10. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  Remodelarea malurilor  Someșului

Mic  în  Municipiul  Cluj-Napoca –  Zona  1  –  Lunca  Someșului  Mic;  beneficiar:

Municipiul Cluj-Napoca.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru.

11. Proiect  de  hotărâre privind aprobarea P.U.Z.  Remodelarea malurilor  Someșului

Mic  în  Municipiul  Cluj-Napoca  –  Zona  2  –  Parcul  Armătura;  beneficiar:

Municipiul Cluj-Napoca. 

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru.

12. Proiect de hotărâre privind prorogarea termenului de depunere a formularelor de

cerere și  declarație  pe propria răspundere privind aprobarea acordării  tichetelor

sociale din cadrul Programului social „Alimente”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru.
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. reabilitare, extindere și modernizare

Grădinița „Floare de Iris” P+2E+R, str. Războieni nr. 67A; beneficiar: Municipiul

Cluj-Napoca.

Comisia III – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru.

14. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 25.000 lei, din bugetul pe anul 2018 al

Direcției  de Asistență  Socială  și  Medicală,  a  sumei  de 200.000 lei,  alocate  prin

Hotărârea nr. 451/2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru.

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

interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării

Generale  Ordinare  a  Acționarilor  Societății  TETAROM  S.A.  din  data  de

28.11.2018, ora 11 și  în  cadrul  Adunării  Generale  Extraordinare a Acționarilor

Societății TETAROM S.A. din data de 28.11.2018, ora 11.30.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil și îl propune pe domnul consilier Constantin Ioan Tomoș,

pentru a reprezenta interesele consiliului local, cu mandat pentru.

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

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 17 voturi pentru.

Consilierul local Adrian Mureșan intră în sală și ia loc la masa de ședință.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 18.

Dl. primar – arată că punctele 2-7 de pe ordinea de zi, odată parcurse, nu mai pot fi

reluate  în  aceeași  ședință,  nefiind  întrunite  nici  condițiile  pentru  convocarea  de  îndată  a

consiliului local; anunță că punctele 2-7 sunt amânate pentru următoarea ședință de consiliu; îi

invită pe consilierii locali, în data de 30 noiembrie curent, să participe la dezvelirea statuilor

episcopului Nicolae Ivan, a mitropolitului Bartolomeu Anania și a cardinalului Iuliu Hossu,

precum și la manifestările din data de 1 Decembrie, în cadrul cărora depunerea de coroane va
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avea loc, pentru prima dată, în Piața Mihai Viteazu, unde lucrările au fost finalizate sâmbătă,

cu două zile întârziere, iar în zilele următoare urmează să fie dezvelită și statuia.

 Președintele de ședință – reiterează că, începând cu punctul 16 de pe ordinea de zi,

cvorumul de ședință este de 18.

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 670/2018, în sensul

îndreptării erorii materiale strecurate la pct. 2.4.3 și 2.4.4.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. 3 al Hotărârii nr. 21/2018 (alocarea

sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe anul 2018 Companiei de Transport

Public Cluj-Napoca S.A.).

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

18. Proiect  de  hotărâre  privind  revizuirea  studiului  de  fundamentare  a  deciziei  de

concesionare a lucrărilor pentru realizarea și exploatarea unor imobile cu funcțiuni

complexe  pe  terenul  aflat  în  proprietatea  Municipiului  Cluj-Napoca,  b-dul  21

Decembrie 1989 nr. 106, aprobat prin Hotărârea nr. 976 din 28 noiembrie 2017, sub

aspectul duratei concesiunii. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului

Cluj-Napoca pe anul 2018, pe capitole, subcapitole, titluri, articole și alineate.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru.
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului

Cluj-Napoca la data de 30.09.2018.

Comisia I – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru. 

21. Informare cu privire la Adresa nr. 534804/42/9.11.2018 formulată de S.C. FOTBAL

CLUB C.F.R. 1907 CLUJ S.A. 

Comisia  VII  –  anunță  că  a  dat  un  aviz  nefavorabil  pentru  propunerea  înaintată  și

propune neexercitarea dreptului de preempțiune asupra acțiunilor clubului C.F.R.

Comisia I – a discutat, la rândul său, această notificare și are aceeași propunere, de

neexercitare a dreptului de preempțiune.

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

Comisia II – are aceeași propunere ca și Comisia I. 

Se supune la vot neexercitarea dreptului de preempțiune și se obțin 15 voturi pentru și

două abțineri (consilierul local Radu Marin Moisin nu participă la vot).

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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