
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. 215.600/305/17.04.2019 

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

Napoca din data de 15 aprilie 2019, şedinţă convocată de către primar.

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

Ecaterina Croitoru (absentă motivat), Mihai Drăgoescu (absent motivat), Rareș Petru Ferdean

(absent  motivat),  Călin-Marcel  Găbudean  (absent  motivat)  și  Adrian  Mureșan  (absent

nemotivat). 

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 bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca
pe anul 2019.

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  în  vederea  organizării  competiției  „Liga  Liceelor  Clujene”,  cu  sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  3.000.000 lei  de  la
bugetul  local  pe anul 2019, în vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive ale
Clubului  Sportiv  Universitatea,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

4. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv CFR Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

5. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv TranSilva, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

6. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

7. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 220.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Județene de Judo Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
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8. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Județene de Lupte Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

9. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 60.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului de
Fotbal Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

10. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 430.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Municipal, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Poli Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

12. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
“Club  Sportiv  Swimmania”,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 130.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

14. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 230.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Școlar Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  3.000.000 lei  de  la
bugetul  local  pe anul 2019, în vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive ale
Asociației  Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj, cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

16. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  1.700.000 lei  de  la
bugetul  local  pe anul 2019, în vederea susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive ale
Asociației  Club  Sportiv  U-BT,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

17. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 180.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

18. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Județene  de Ciclism și  Triatlon  Cluj,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului
Cluj-Napoca.

19. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 90.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Sănătatea- Servicii Publice, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

20. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Univers, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

21. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
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Sportiv  Danny  Ungur  Racing,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

22. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 410.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv  “Motorhome  Napoca  Rally  Team”,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

23. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației
Române de Karate WUKF, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

24. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 175.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Județene de Baschet Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

25. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 80.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Centrului și
Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților  Lamont,  cu sprijinul Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca.

26. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 40.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației
Române de Darts, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

27. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Dumi Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

28. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 350.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Federației
Române de Gimnastică Ritmică,  cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

29. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Lori Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

30. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Clubul Sportiv “Prosquash” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

31. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 250.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Club Sportiv Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

32. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv  Fotbal  Tenis  Răzvan,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

33. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 25.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Județene de Atletism Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

34. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Clubul Sportiv “Viitorul Cluj Junior”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.
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35. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 140.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv Politehnica Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

36. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv  “Fotbal  Tenis  Nord-Vest”  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

37. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 130.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Liceului cu
Program  Sportiv  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

38. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 20.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Clubului
Sportiv  Aqua  01 Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

39. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 45.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
“Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”, cu sprijinul Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca.

40. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 10.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Clubul  Sportiv  “Olimpic  Star”  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

41. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 5.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Club Hipic Taraxacum, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

42. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Județene de Box Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

43. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 15.000 lei de la bugetul
local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale Asociației
Clubul  Sportiv  Cluj  Crusaders,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Uniunea  Scriitorilor  din  România  Filiala  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Scriitorul în Cetate”.

45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  pentru  Adevărul  Revoluției  din  Județul  Cluj,  în  vederea
realizării  proiectului  ,,Comemorarea  a  30  de  ani  de  la  Revoluția  Română  din
decembrie 1989”.

46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 420.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Federația Centrul de Interes, în vederea realizării  proiectului  ,,Artă în
Centrul de Interes (2019)”.

47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului ,,Filmtettfest – Zilele
Filmului Maghiar, ediția a 19-a”.
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48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală Szarkaláb Kulturális Egyesület, în vederea realizării
proiectului ,,Folclor, ținuturi, cântece populare – Întâlnirea Regiunilor la Cluj”.

49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Harmonia  Cordis,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Zilele
Chitaristice Internaționale Novum Generatio – ediția a IX-a”.

50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Poți  fi  și  tu  campion,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Campionatul Național de Street Workout”.

51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului  ,,Ziua Filmului mut
clujean”.

52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Culturală  Szint  Kulturális  Egyesület,  în  vederea  realizării
proiectului  ,,Gala Internațională a Festivalului Folcloric Sfântul Ștefan – ediția a 21-
a”.

53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Societatea  Muzeului  Ardelean,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Conferințe Științifice în domeniul tehnic”.

54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Filiala  Interjudețeană  Cluj-Bistrița  a  Uniunii  Artiștilor  Plastici  din
România, în vederea realizării proiectului ,,FORMĂ ȘI IMAGINAȚIE – Experimente
plastice în arta tânără”.

55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Culturală  Românașul-Bum,  în  vederea  realizării  proiectului
,,CULTURI și TRADIȚII – Promovarea Folclorului Românesc în Europa”.

56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Culturală Intact, în vederea realizării proiectului ,,Tineri artiști
români în arta contemporană europeană”.

57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația pentru Cercetări  Sociale  „Max Weber”,  în vederea realizării
proiectului ,,Rolul sportului în dinamica identității, prin revista Transylvanian Society/
Erdélyi Társadalom”.

58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării  proiectului  ,,Les Films de
Cannes a Cluj-Napoca”.

59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării  proiectului  ,,Leader´s
Academy 2019”.

60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Organizația Studenților pentru Turismul Românesc, în vederea realizării
proiectului ,,Turist la Cluj”.

61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația  Why Not Us,  în vederea realizării  proiectului  ,,Live Music
@Street Food Festival Cluj-Napoca 2019”.
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62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru Asociația  ESCU, în  vederea  realizării  proiectului  ,,World  Experience
Festival, ediția a 5-a”.

63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Societatea Română Mozart Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului
,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXIX-a”.

64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Vechiul  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Traducerea
lucrării „Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek- ediția a III-a”.

65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Re-descoperim
Clujul – ediția a IV-a”.

66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Povești despre
Cluj- ediția a VI-a”.

67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului  ,,Dialog pentru
sănătate”.

68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Agnus Media, în vederea realizării proiectului ,,Minute Verzi”.

69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  Armonia,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,La  Berăria
Culturală: Povești adevărate și oameni faini. Cluj 100.”.

70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 365.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Corvineum, în vederea realizării proiectului ,,Al 18-lea Festival
al Uniunii Teatrelor din Europa”.

71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația  folclorică Someșul  Napoca,  în vederea realizării  proiectului
,,Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale”.

72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Kolozsvár  Társaság,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 5-a”.

73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Corul  Cadrelor  Didactice  Maghiare  Guttman  Mihály,  în
vederea realizării proiectului ,,Legături muzicale fără frontiere”.

74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Lideri pentru Comunitate”.

75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Csemete, în vederea realizării proiectului ,,Clubul Părinților”.

76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  ESUA  Asociația  Culturală  Româno-Germană,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a 3- a”.

77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația  Culturală  „Floare de Colț”,  în vederea realizării  proiectului
,,Cântece Tradiționale Clujene”.
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78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Culturală  a  Tinerilor,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Transylvania International Music and Arts Festival – Timaf, ediția a 9-a”.

79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Comunitatea Evreilor Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului ,,File
din istoria evreimii clujene – ediția a VII-a”.

80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Schola  Catholica,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Sunt
Lumina Voastră! ediția a VIII-a, 2019”.

81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Folclorică Crăișorul, în vederea realizării proiectului ,,Păstrarea
și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.

82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  Culturală  Terrarmonia,  Filiala  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Restituiri muzicale tradiționale”.

83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Cabane de Creastă, în vederea realizării proiectului  ,,Sporturi
Montane pentru Copii 2019”.

84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea  realizării  proiectului
,,FISC – Festivalul Internațional de Stand-Up Comedy, ediția a 7-a”.

85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Zilele Studenților”.

86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Ansamblul  Folcloric  Mărțișorul,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Mărțișorul în lume”.

87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  „Organizația  Studenților  din  Universitatea  Tehnică”  Cluj-
Napoca, în vederea realizării proiectului  ,,ZUT - Zilele Universității Tehnice ediția a
XIV-a”.

88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  MiniREACTOR,  în  vederea  realizării  proiectului
,,#MiniREACTOR. Dramaturgie contemporană în teatrul pentru copii”.

89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului ,,Napoca
Avenue”.

90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea  realizării  proiectului
,,TME – Transylvania Music Event ediția a 11-a”.

91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Societatea  Filarmonica  Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 53-a”.

92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Societatea  Română  de  Dialectologie,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a”.
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93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația „Dor de Horea”, în vederea realizării proiectului  ,,Cuvânt și
cântec de suflet românesc”.

94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Clubul  Francofon  de  Afaceri  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Ziua Franței la Cluj, ediția 2019”.

95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Scena  Urbană,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,SCENA
URBANĂ 2019”.

96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Reactor  de  creație  și  experiment,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Reactor. Public și cadre de creație”.

97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Organizația  Studenților  din  Universitatea  Babeș-Bolyai,  în  vederea
realizării proiectului ,,Sfertul Academic”.

98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  de  Majorete  din  România,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Concursul Național de Majorete”.

99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  YOUNG  FAMOUS,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Stagiunea de concerte Young Famous 2019”.

100.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 37.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Jubileum  700,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Festivalul
Várkert, ediția a 4-a”.

101.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 530.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Zilele  Culturale  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 10-a”.

102.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului, în vederea realizării proiectului
,,Clujul cu flori 2019”.

103.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Alpha  IT  Events,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din Estul Europei”.

104.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului ,,Music For All”.

105.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Edukart, în vederea realizării proiectului ,,Basmele muzicale”.

106.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  de  Chitară  Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA”.

107.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Ordinul  Arhitecților  din  România  Filiala  Transilvania,  în  vederea
realizării proiectului ,,Gala Bienalelor Naționale de Arhitectură”.

108.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală Cânt de dragul inimii Șimleu Silvaniei, în vederea
realizării proiectului ,,Vin acasă de Crăciun”.
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109.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Părinților Báthory,  în vederea realizării proiectului  ,,Báthory
IT&Print Days 2019”.

110.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Sabot,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,ARTE ȘI  CARTE
(2019)”.

111.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” - Filiala Cluj, în vederea realizării
proiectului ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2019”.

112.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația  Ördögtérgye,  în vederea realizării  proiectului  ,,Festivalul de
dans și Muzică Populară Maghiară, Ediția a 16-a”.

113.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Federația  Tinerilor  din  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Tineret@Cluj-Napoca 2019”.

114.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului ,,Cluj Never
Sleeps 2019”.

115.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  CERAMART,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Bienala
Internațională de Ceramică Cluj 2019”.

116.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  EL,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,CARTEA CU CARE
VORBEȘTI, Expoziție de sculptură, Liviu Mocan”.

117.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării proiectului
,,Festivalul Internațional de Tango Argentinian TANGO CAZINO – ediția a VIII-a, 7-
11 august 2019”.

118.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Egyházzene-  Kolozsvár/Muzică  Sacră  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului ,,KlausenMusiK 2019”.

119.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Alpha  IT  Events,  în  vederea  realizării  proiectului
,,TEDxEroilor – The Power of X”.

120.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Tineretului Român Unit – ASTRU Cluj, în vederea realizării
proiectului ,,Tinerii clujeni alături de Papa Francisc”.

121.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 290.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Jazz in the Park 2019”.

122.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului ,,Art in the Street 2019”.

123.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Visszhang , în vederea realizării proiectului ,,Visszhang – live
from the factory”.

124.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului ,,Întâlnirea
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Studenților Păpușari ediția a II-a – Festivalul Internațional al Teatrelor de Păpuși și
Marionete Puck”.

125.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 225.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Culturală  Dumitru  Fărcaș,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul Național Concurs Dumitru Fărcaș „Taragotul de Aur”.

126.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Clusterul  de  Industrii  Creative  Transilvania,  în  vederea
realizării proiectului ,,Synergy: Innovation and New Business”.

127.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația „Transilvania Connections”,  în vederea realizării  proiectului
,,Cluj - Reper mondial al Filmului. Centenarul Hollywood-ului Transilvan”.

128.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Create.Act.Enjoy,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Luna
Creativității”.

129.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Create.Act.Enjoy,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Terapia
prin Artă by Create.Act.Enjoy/ ediția a VII-a”.

130.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Amici  Artis,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Festivalul
„Romul Ladea”, ediția a XX-a”.

131.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Zilele Operei Clujene pentru tineret”.

132.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului ,,Sports for All”.

133.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Parohia  Reformată  Centrală  I  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2019”.

134.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  pentru  Leadership,  Comunicare  și  Profiling,  în  vederea
realizării  proiectului  „Poveștile  Minunate  ale  României.  Imaginile  Centenarului.
Cluj100. Vol. II.”.

135.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Colegiul Național  „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, în vederea
realizării proiectului  ,,100 de ani de învățământ românesc în Colegiul Național Emil
Racoviță”.

136.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația SHIFT – TRANSILVANIA ART GRUP, în vederea realizării
proiectului ,,Caravana de Operă și Teatru”.

137.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Șepcile  Roșii  1919  Cluj-Napoca,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Centenar în alb și negr„U””.

138.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Uniunea Teatrală din România, în vederea realizării  proiectului  ,,Gala
Premiilor UNITER”.
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139.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Conexio,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Întâlnirile
internaționale de la Cluj, ediția a IX-a, Împreună”.

140.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  pentru  Educație  Inovativă,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Marșul felinarelor și activități culturale în spiritul Sfântului Martin”.

141.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Studențească PhiloHistoriss, în vederea realizării  proiectului
„Multiculturalism în Transilvania după Conferința de Pace de la Paris”.

142.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului  ,,1 Iunie
Hai-Hui Printre Povești”.

143.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.500 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  „HANGYA”,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Expozeu
privind tradițiile culturale hoștezene”.

144.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului ,,Someș Delivery
2019”.

145.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Tradiții,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Promovarea
identității culturale și a  patrimoniului cultural imaterial local”.

146.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului ,,Tranziții 2019”.

147.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.500 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Etnografică  Kriza  János,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a V-a”.

148.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului
,,Artă și Impact Social”.

149.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării proiectului
,,Pata Rât. Comunități ale memoriei”.

150.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Universitart,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,EXPO
MARATON 2019 (ediția a IX-a)”.

151.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Universitart,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Platforma  și
expoziția absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca”.

152.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și
de  Software,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Parteneriat  internațional  pentru
inovare”.

153.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Clubul  Francofon  de  Afaceri  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului ,,ONG Expo, ediția 2019”.
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154.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Vároterem  Projekt,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Un
apartament cu 5 camere – spectacol teatral despre conceptul familiei”.

155.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Vároterem Projekt, în vederea realizării  proiectului  ,,Visit  –
găzduirea teatrelor independente din Budapesta la ZUG.zone, Cluj”.

156.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Societatea  Studenților  Europeniști,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Simularea Parlamentului European”.

157.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Societatea  Carpatină  Ardeleană,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Seminar pe teme turistice”.

158.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Nest, în vederea realizării proiectului ,,Campionat și workshop
de Slam Poetry pentru liceeni”.

159.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Culturală  Play,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Festivalul
George Enescu la Cluj”.

160.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Femeilor  de  Afaceri  N-V,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Olimpiada de cultură generală a Tinerilor Clujeni „CuGeT”.

161.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Pro Someșeni, în vederea realizării proiectului ,,România 100,
Balul de Recoltă a Strugurilor 10 ani”.

162.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Studenților de la Facultatea de Business, în vederea realizării
proiectului ,,Busy 4 Business Week”.

163.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului
Român – Despărțământul  Cluj  al  Astrei,  în vederea realizării  proiectului  ,,Editarea
revistei „Astra Clujeană” și a volumului Astra și Universitatea din Cluj în perioada
interbelică”.

164.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  BLANĂ!,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Festivalul
Ghibstock, ediția X”.

165.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Societatea Culturală Myrobiblion, în vederea realizării proiectului  ,,100
de ani de Administrație Românească. Activitatea Consiliului Dirigent”.

166.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Daisler,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,LIGHTS  ON  –
circuitul instalațiilor de lumină”.

167.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Via  Mariae  –  Filiala  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Construirea, întreținerea și promovarea drumului de pelerinaj Via Mariae”.

168.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului ,,Strada Potaissa”.
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169.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Argumentum  Nostrum,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Grădiniță de vară 2019”.

170.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Argumentum  Nostrum,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Accesul la Cultură a familiilor cu mai mulți copii”.

171.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Tradiție  și  Cultură  George  Coșbuc,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Olimpiada Fair-Play”.

172.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Impuls  for  Community,  în  vederea  realizării  proiectului
,,ARTdealul”.

173.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Organizația  pentru  Dezvoltarea  Afacerilor  în  Societate,  în  vederea
realizării proiectului ,,World Innovation Cluj-Napoca 2019”.

174.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației Române pentru Industria Electronică și
de  Software,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Seniorii  digitali  –  dezvoltarea
competențelor digitale a seniorilor”.

175.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Festivalul  de  Film  Transilvania,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția 18”.

176.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Folclorică  Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Mugurelul - 50 de ani de cultură tradițională românească”.

177.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Tokos  Zenekar,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Concert
folcloric”.

178.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Ortoclasic Group, în vederea realizării proiectului „Concert la
Palat”.

179.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală Play, în vederea realizării proiectului „Classic Junior
Festival”.

180.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului  ,,Tineri  de  succes  –  Oraș  de  succes:  serie  de  evenimente  pentru  tineri
talentați, ediția  VII-a”.

181.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Năsturelul Vesel, în vederea realizării proiectului ,,The Magic
Garden”.

182.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Romanian  IT  Global  Community,  în  vederea  realizării
proiectului „Wello – activități pentru dezvoltarea culturii alimentației sănătoase pentru
copiii supraponderali”.
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183.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Studenților  Psihologi  din  România,  în  vederea  realizării
proiectului ,,Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”.

184.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Federația  Fabrica  de  Pensule,  în  vederea  realizării  proiectului
,,FABRICA DE PENSULE – 10 ani”.

185.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  „Pro  János  Zsigmond”,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Activitatea  educativă  extrașcolară  aprobată  în  CAEJ:  Concursul  Experimental  de
Științe „Körmöczi János”.

186.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului
,,Conferința Științifică Studențească din Transilvania ediția a XXII-a”.

187.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Uniunea Studențească Maghiară din Cluj, în vederea realizării proiectului
,,Zilele Studenților USMC ediția a XXVI-a”.

188.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Organizația  Studenților  Economiști,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Business Smart School”.

189.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Urbannect,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Celebrating
Communities”.

190.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația AD HOC, în vederea realizării proiectului  „Un cântec pentru
copii”.

191.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării proiectului
„Purtata someșană pe plaiurile Bulgariei”.

192.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Cultural-Artistică  HARA,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Cluj Symphony Experience – Ediția a 3-a”.

193.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația  Transylvania.Youth.Culture,  în vederea realizării  proiectului
,,ALANDALA 2019”.

194.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea realizării
proiectului ,,Festivalul Internațional de Artele Spectacolului Muzical SCENA, ediția a
III-a ”.

195.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru Asociația  Creative  Ways,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Festivalul
International Comedy Cluj, ediția a X-a”.

196.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația AD HOC, în vederea realizării  proiectului  ,,Folk în cartiere
clujene”.
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197.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Cultural-Artistică HARA, în vederea realizării proiectului „100
PENTRU ROMÂNIA (programul CLUJ 100)”.

198.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului  ,,Festivalul Basarabia – Perspective socioeconomice în relația România –
Republica Moldova”.

199.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  Culturală  „Simona  Noja”,  în  vederea  realizării  proiectului
„Balet Transilvania” - platforma de promovare a dansului clasic și contemporan”.

200.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Societatea  Carpatină  Ardeleană,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Editarea Revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”.

201.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului  ,,Atelierele
Shoshin, stagiunea 2019”.

202.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 900.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Centrul  Cultural  Clujean,  în  vederea  realizării  proiectului  ,,Cultură.
Inovație. Impact”.

203.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  „Film și  Cultură  Urbană”,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Uzina Filmelor de Amatori”.

204. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru organizarea evenimentului „Zilele Clujului”, cu sprijinul Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca. 

205.Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al Direcției
de Asistență Socială și Medicală a sumei de 250.000 (inclusiv T.V.A.), reprezentând
cheltuieli  pentru  asigurarea  implementării  Programului  multianual  Promovarea
sănătății  orale  prin  creșterea  accesibilității  populației  defavorizate  la  servicii  de
stomatologie.

206. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe anul
2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de pachete
cu produse alimentare (dulciuri) și acordarea acestora cu ocazia sărbătorilor de Paște și
Crăciun 2019.

207.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență Socială  și Medicală  pe anul 2019, Uniunii  Creștine din România,  pentru
proiectul „Și tu poți fi artist!”.

208.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe anul 2019, Fundației  „Csemete”,  pentru proiectul
„Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”.

209.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Dezvoltarea Popoarelor Filiala
Cluj, pentru proiectul Hrană. Familie. Comunitate.

210.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Alianța Română de Prevenție a
Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță.
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211.Proiect  de hotărâre  privind alocarea  sumei  de 1.000 lei  de la  bugetul  Direcției  de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Asociației  Solidaris,  pentru  proiectul
Tabără de vară pentru copii nevoiași.

212.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Asociației  Beard  Brothers,  pentru
proiectul The Beard Mobile.

213.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Sagapo, pentru proiectul Atipic
Beauty 2019 – Cluj-Napoca.

214.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Societății  de  Medicină  de Urgență  și
Catastrofă din România – Filiala Cluj, pentru proiectul Aniversarea a 25 de ani de la
înființarea S.M.U.R.D. Cluj.

215.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Asociației  Solidaris,  pentru  proiectul
Camera de refugiu.

216.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență Socială și Medicală  pe anul 2019, Fundației  Părinți  din România,  pentru
proiectul  PEDITEL  1791  –  Telemedicina  salvează  vieți.  SFAT  MEDICAL
PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NONSTOP.

217.Proiect  de hotărâre  privind alocarea  sumei  de 5.000 lei  de la  bugetul  Direcției  de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației pentru recuperare și consiliere
în adicții și dependențe, pentru proiectul „Luna recuperării în adicții”.

218.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Asociației  Lions  Club  Genesis  Cluj-
Napoca, pentru proiectul FESTIVALUL CULTURAL MIRAJE, Ediția a XII-a, 2019.

219.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Societății Naționale de Cruce Roșie din
România – Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.

220.Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 24.000 lei de la bugetul Direcției  de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission România, pentru
proiectul VULNERABILITATEA DĂUNEAZĂ GRAV SĂNĂTĂȚII!

221.Proiect  de hotărâre  privind alocarea  sumei  de 5.000 lei  de la  bugetul  Direcției  de
Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Psihartterra, pentru proiectul
Psihartterra – La un click distanță de bolnavul de cancer și familia lui.

222. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul 2019
al  Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală,  pentru  acordarea  de  subvenții,  în
conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  34/1998  privind  acordarea  unor  subvenții
asociațiilor  și  fundațiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care  înființează  și
administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

223. Proiect  de  hotărâre  privind  includerea  în  domeniul  public  al  municipiului  Cluj-
Napoca, a unor construcții situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Cpt. Grigore Ignat. 

224. Proiect  de  hotărâre  privind  includerea  imobilului  Drum  identificat  De  6186/1,
Tarlaua  nr.  111,  tronson I  și  tronson II,  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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225. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  solicitării  de  schimbare  a  destinației  unor
imobile  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  în  incinta  Colegiului  Tehnic  „Anghel
Saligny”.

226. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu altă
destinație  decât  cea  de  locuință  aflate  în  administrarea  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

227. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 575/2013 (aprobarea
fondului  locuințelor  de  necesitate  al  Municipiului  Cluj-Napoca),  completată  prin
Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019.

228. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019 (lista de
repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul locativ
de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019).

229. Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația de
drum deschis circulației publice, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca. 

230. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat cu nr. cadastral 334151, înscris în C.F. nr.
334151 Cluj-Napoca situat în strada Anton Pann nr. 1.

231. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  fundamentare  a  deciziei  de
concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în
municipiul  Cluj-Napoca,  în  incinta  Complexului  de  Agrement  –  Baza  Sportivă
Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii. 

232. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  locuință  unifamilială
S+P+E, str. D.D. Roșca nr. 6 provizoriu; beneficiari: Chiș Diana-Oana și Chiș Răzvan
Radu.  

233. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă cu
două  unități  locative  P+E,  str.  Fânațelor  nr.  13P;  beneficiari:  Zăpârțan  Daniel  și
Zăpârțan Cosmina Gabriela. 

234. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe – o locuință
unifamilială  cu spații  de servicii  la  parter  P+E și  o locuință  unifamilială  P+E, str.
Voievodul Gelu nr. 11A; beneficiari: Martin Dragoș-Ionel și Martin Zeni. 

235. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială P+M
– str. Alverna nr. 58; beneficiari: Bădescu Paul și Bădescu Veronica. 

236. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+3E+Er –
str. Someșului nr. 46-48; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L.

237. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. Construire imobil  cu funcțiuni mixte
S+P+5E+Er – str. Bobâlnei nr. 58; beneficiară: S.C. Da Vinci Invest S.R.L. 

238. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  imobil  mixt
2S+P+Mez+2E+Er, str. General Traian Moșoiu nr. 42-44; beneficiară: S.C. Habbrick
Properties S.R.L. 

239. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – amenajare incintă, Calea Mănăștur
nr. 50; beneficiari: S.C. Orest Impex S.R.L. și Onofrei Teodora. 

240. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  Dezvoltare  complex  turistic  și  de
agrement, str. Făgetului nr. 6 prov.; beneficiară: S.C. Crisrock S.R.L.

241. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 63
din 2019.
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242. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr. 909
din 2018.

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

244. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții  „Extindere  și  etajare  clădire  existentă  –  Grădinița  cu  program  prelungit
Parfum de Tei, str. Decebal nr. 41, din municipiul Cluj-Napopca. 

245. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  derulării  provedurii  de  negociere  fără
publicarea prealabilă a unui anunț de participare pentru delegarea serviciului public de
salubrizare – activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Cluj-
Napoca,  prin  contracte  de  prestări  servicii,  ca  procedură  de  urgență,  conform
prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c din Legea nr. 98/2016 și a documentației de atribuire
aferente.

246. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Godorogea  Daniel  Lucian,
înregistrată sub nr. 135130/1 din 8.03.2019.

247. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Oros  Tudor  Emanoil,
înregistrată sub nr. 151519/3 din 18.03.2019.

248. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca. 

249. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al S.C. Cluj Innovation Park S.A. 

250. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
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 23.04.2019, ora 12.

251. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

252. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019
al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

253. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Cluj-Napoca,  în
calitate de partener, în proiectul „Cluj Future of Work”, finanțat prin programul Urban
Innovative Actions (U.I.A.) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de acesta,
precum și acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului.

254. Diverse.

Dl.  primar  –  informează  că,  începând  de  astăzi,  ședințele  consiliului  local  sunt

traduse, în timp real, în limbajul semnelor, pentru persoanele cu dizabilități auditive, în acest

sens dorind să mulțumească,  în  mod special,  doamnei  Ioana Tufar,  asistent  universitar  în

cadrul  Universității  Babeș-Bolyai,  care  asigură  traducerea,  simultan,  pentru  toți  cei  care

urmăresc ședințele consiliului local, în direct, pe canalul de YouTube al primăriei.

   

Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate.
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Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  general  al  Municipiului  Cluj-
Napoca pe anul 2019.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. primar – anunță că proiectul a parcurs toate procedurile legale; prezintă și susține

proiectul  bugetului  local,  subliniind  principalele  direcții  de  dezvoltare  ale  municipiului:

consolidarea statutului de centru al inovării, inclusiv în I.T., creșterea calității vieții – pentru

prima dată,  în  bugetul  local  sunt prevăzuți  bani  pentru  cumpărarea  de locuințe  sociale  –,

siguranța  publică  –  orașul  sigur  este  un  concept  esențial  pentru  calitatea  vieții  și  pentru

atragerea investitorilor –, educația, sănătatea, infrastructura de bază, precum și continuarea

procesului de digitalizare – Smart City –, astfel încât cetățeanul să câștige timp și bani, sens în

care ar trebui modificată legislația, însă vor fi făcute demersuri la nivel guvernamental pentru

modificarea acesteia; prezintă cifrele cuprinse în buget, care susțin obiectivele pe care le-a

evidențiat  anterior;  arată  că  și  în  acest  an  sunt  înregistrate  pierderi  la  bugetul  local,  de

aproximativ 20 de milioane de euro, cauzate de instituirea unor obligații fiscale suplimentare,

care se adaugă celor 16 milioane de euro pierdute anul trecut; subliniază importanța absorbției

fondurilor  europene,  astăzi,  în  municipiul  Cluj-Napoca  fiind  atrase  fonduri  europene  în

valoare de 420 de milioane de euro.

Dl. Emanuel Ungureanu – deputat – sesizează că, referitor la unitățile spitalicești de

pe str. Clinicilor, curțile se află într-o stare foarte proastă; consideră că orașul este suficient de

bogat pentru a prelua toate căile de acces și curțile,  măcar  în cazul celor 33 de secții  ale

Spitalului  Județean  Cluj;  solicită  crearea  unui  grup  de  lucru  pentru  rezolvarea  acestei

probleme, de care depinde viața pacienților; afirmă că pe str. Clinicilor există zone, care țin de

primărie,  în  care  se  vede  armătura  de  sub  stradă,  și  anume  la  bariera  de  intrare  înspre

Medicala II și Institutul Inimii; reclamă că nu există o situație a cererilor care vin din partea

clinicilor  din  Cluj,  care  nu  sunt  de  competența  primăriei;  consideră  că  municipiul  Cluj-

Napoca este singura scăpare pentru foarte mulți bolnavi din toate zonele țării și crede că „un

oraș bogat trebuie, pur și simplu, să fie mai generos de 4%”, care înseamnă foarte puțin; îl

roagă pe domnul consilier Morar ca, împreună cu parlamentarii P.S.D., să apeleze la ministrul

sănătății, pentru rezolvarea unei alte probleme foarte grave: Centrul Regional de Transfuzie

Cluj nu are un generator de curent – „o chestiune de 50.000 de euro; deci, dacă avem o pană

de curent în Cluj, acum, tot sângele se strică”; sesizează că la ieșirea din primărie,  înspre

parking,  în  partea  stângă,  există  pubele  care  sunt  descoperite,  vara  generând  un  miros

îngrozitor,  și  solicită  ca  acestea  să  fie  îngropate;  susține  că,  pe str.  Mehedinți,  vizavi  de
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magazinul Profi, sunt aruncate foarte multe deșeuri pe lângă pubelele îngropate și solicită să

fie  aplicate  amenzi,  în  condițiile  în  care  și  pădurea  Făget  –  unde a  întreprins  numeroase

acțiuni de voluntariat împreună cu elevii școlii la care predă – este plină de deșeuri; în ceea ce

privește solicitările spitalelor, are rugămintea să fie avute în vedere, printr-o suplimentare de

fonduri, zonele în care sunt probleme foarte grave; consideră că, dincolo de responsabilitatea

legală,  există  și  o  responsabilitate  morală;  susține  că  institutul  de  transplant  din  Cluj

funcționează într-un pod neautorizat; îl roagă pe domnul primar să discute cu domnul Alin

Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj, în vederea realizării noului centru de transplant,

în zona Babeș.

Dl. primar – susține, cu toată convingerea, proiectul de preluare, de către primărie, a

tuturor curților și a căilor de acces ale unităților medicale, însă, din nefericire, blocajele la

nivel  ministerial  sunt  enorme;  arată  că,  de  altfel,  Primăria  municipiului  Cluj-Napoca  este

coautoarea unui proiect, la nivelul Asociației Municipiilor din România, referitor la transferul

către administrațiile locale a clădirilor abandonate și a terenurilor neutilizate, altele decât cele

destinate siguranței naționale; roagă Direcția tehnică să verifice situația de la bariera de intrare

înspre Medicala II și Institutul Inimii și să remedieze, urgent, problema; arată că, evident, în

limita resurselor disponibile, va fi asigurată susținerea financiară și a celorlalte spitale clujene;

precizează  că  este  preocupat  de  situația  Centrului  Regional  de  Transfuzie  Cluj,  însă

municipalitatea nu poate, potrivit legii, să finanțeze un centru care este în subordinea directă a

Ministerului Sănătății; susține că a purtat discuții cu reprezentanții centrului de transplant și

cu  domnul  Alin  Tișe,  președintele  Consiliului  Județean  Cluj,  centrul  având  asigurată

susținerea financiară pentru a putea funcționa; arată că, împreună cu Consiliul Județean Cluj,

dorește ca în zona Babeș să fie realizat un centru modern.

Dl. cons. Morar – îi mulțumește domnului Emanuel Ungureanu pentru intervenția pe

care  a  avut-o  –  „cred  că  este  cea  mai  echilibrată  intervenție  a  dânsului  de  când  este  în

Parlamentul  României”  – și  anunță că o să preia  el  problema generatorului  electric  de la

Centrul Regional de Transfuzie Cluj, urmând să-i solicite domnului Emanuel Ungureanu, pe

mail,  informații  suplimentare;  referitor la pierderile cauzate bugetului local de modificarea

cotelor din impozitul pe venit, în anul 2018, față de 2017, constată că suma respectivă este în

valoare de 16 milioane de euro, nu de 28 de milioane de euro și consideră că diferența de 12

milioane de euro reprezintă bani plătiți de locuitorii orașului și de firme către statul român,

din impozitul pe venit, măsurile de relaxare fiscală și investițiile, atât ale guvernului, cât și ale

comunității  locale,  ducând la o creștere a veniturilor  în municipiul  Cluj-Napoca; crede că

aceste măsuri sunt bune, producându-și efectul, tradus în multe milioane de euro în buzunarul

cetățenilor și în conturile firmelor din oraș.

20



Dl. primar – consideră că, cu cât sunt create mai multe locuri de muncă, cât mai bine

plătite și sunt atrași mai mulți investitori, veniturile bugetului local din cotele impozitului pe

venit ar trebui să fie mai mari; crede că municipiul Cluj-Napoca primește foarte puțini bani

din  câți  ar  trebui  să-i  revină,  fiindu-i  impuse  și  cheltuieli  suplimentare  –  care  nu  sunt

compensate –, cum ar fi asistența socială sau creșterea salariilor în domeniul construcțiilor,

bani care trebuie luați de la sănătate, de la educație sau din proiectele de infrastructură.

Dl. cons. Morar – susține că, în 2018 față de 2017, când a fost prognozată o pierdere

de 28 de milioane de euro, prin măsurile fiscale ale guvernului, nu a fost înregistrată această

scădere,  ci,  dimpotrivă,  au fost  plătite  mai  multe  venituri  către  stat;  „anul trecut  am ales,

grupul P.S.D.-A.L.D.E., să depunem un număr de proiecte, proiecte care au fost luate de la

alegătorii  noștri,  de la simpatizanți,  de la locuitori  din Cluj-Napoca, pentru a fi incluse în

proiecția pentru buget; întrucât aceste proiecte nu au fost implementate, am înțeles că nu aveți

nevoie, din partea noastră, de un partener, nu aveți nevoie de proiectele noastre; oricum, prin

majoritatea din consiliul local, puteți să votați bugetul, fără nicio problemă și am ales ca, pe

anul acesta, să nu depunem niciun proiect pentru buget și nici să nu votăm bugetul”.

Dl.  primar – „am apreciat  întotdeauna  interesul  dumneavoastră  și  la  ședințele  de

consiliu local, și în ședințele de buget, și la dezbaterea publică pentru proiectele pe care le-ați

enunțat; anul trecut, toate ideile pe care dumneavoastră le-ați spus au fost prinse în proiectul

de  buget  –  unele  sunt  în  fază  de  implementare,  altele  în  fază  de  proiectare,  conform

procedurilor,  dacă  ne  gândim,  de  exemplu,  la  Școala  Iuliu  Hațieganu,  proiect  extrem de

important, pe care cu toții îl avem, ca parteneri, dar greutățile de implementare nu țin de lipsa

de voință, nici a dumneavoastră, nici a noastră, ci doar de greutățile tehnice de implementare;

indiferent  de votul pe care îl  veți  da,  vreau să vă asigur că prioritățile  dumneavoastră,  în

măsura în care sunt și prioritățile cetățenilor, se vor regăsi întotdeauna în atenția noastră și vor

fi susținute, repet, indiferent dacă dumneavoastră veți da un vot pozitiv sau negativ, apreciind

că reprezentați interesele clujenilor și, până la urmă, acest lucru este cel mai important”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și două împotrivă.

2. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  în  vederea  organizării  competiției  „Liga  Liceelor  Clujene”,  cu  sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

21



3. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 3.000.000 lei de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv Universitatea, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

4. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  CFR Cluj,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

5. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  TranSilva,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

6. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Clubul Sportiv de Fotbal Juniorul Cluj, cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

7. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 220.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației  Județene de  Judo Cluj,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului
Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

8. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației  Județene de Lupte Cluj,  cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

9. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  60.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului de Fotbal Feminin Clujana, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

10. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 430.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  Municipal,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

11. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv Poli Karate, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 22  de voturi pentru.
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12. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  20.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației “Club Sportiv Swimmania”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

13. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 130.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv Voința, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

14. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 230.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv Școlar Viitorul, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

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

Balázs nu participă la vot).

15. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 3.000.000 lei de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj, cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot. 
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Constantea

Radu Mihai și consilierul local Moisin Radu Marin nu participă la vot).

16. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 1.700.000 lei de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Club Sportiv U-BT, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Constantea

Radu Mihai și consilierul local Moisin Radu Marin nu participă la vot).

17. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 180.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj, cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

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

Radu Mihai  nu participă la vot).

18. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației  Județene de Ciclism și  Triatlon Cluj,  cu sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

19. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  90.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  Sănătatea-  Servicii  Publice,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

20. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  Univers,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-
Napoca.

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  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  Danny  Ungur  Racing,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

22. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 410.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv “Motorhome Napoca Rally Team”, cu sprijinul Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

23. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 100.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Federației Române de Karate WUKF, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

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

24. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 175.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Județene de Baschet Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

25. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  80.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Centrului  și  Clubului  Sportiv  Scoțian-Român  al  Handicapaților  Lamont,  cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

26. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  40.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Federației  Române de Darts, cu sprijinul Consiliului local al  municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

27. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  10.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv Dumi Fitness, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

28. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 350.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
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Federației  Române  de  Gimnastică  Ritmică,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

29. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  10.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv Lori Racing Team, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

30. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Clubul Sportiv “Prosquash” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului local
al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

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

Radu Mihai  nu participă la vot).

31. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 250.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Club Sportiv Runners Club, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

32. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  10.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv Fotbal Tenis Răzvan, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

33. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  25.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Județene de Atletism Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

34. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  20.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Clubul Sportiv “Viitorul Cluj Junior”, cu sprijinul Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

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

Radu Mihai  nu participă la vot).

35. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 140.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  Politehnica  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

36. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  10.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului Sportiv “Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca, cu sprijinul Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

37. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 130.000 lei  de la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Liceului  cu  Program  Sportiv  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

38. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  20.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Clubului  Sportiv  Aqua  01  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

39. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  45.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației “Club Sportiv Academia de Fotbal Luceafărul Cluj-Napoca”, cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

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

Radu Mihai  nu participă la vot).

40. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  10.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației  Clubul  Sportiv  “Olimpic  Star”  Cluj-Napoca,  cu  sprijinul  Consiliului
local al municipiului Cluj-Napoca.

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

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

41. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare a sumei de 5.000 lei de la bugetul
local  pe  anul  2019,  în  vederea  susţinerii  activităţilor/acţiunilor  sportive  ale
Asociației  Club Hipic  Taraxacum, cu sprijinul  Consiliului  local  al  municipiului
Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

42. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației Județene de Box Cluj, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-
Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

43. Proiect  de  hotărâre  privind  propunerea  de  alocare  a  sumei  de  15.000  lei  de  la
bugetul local pe anul 2019, în vederea susţinerii activităţilor/acţiunilor sportive ale
Asociației  Clubul  Sportiv  Cluj  Crusaders,  cu  sprijinul  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia VII – aviz favorabil.

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

44. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Uniunea Scriitorilor din România Filiala Cluj, în vederea realizării
proiectului   ,,Scriitorul în Cetate”.

Comisia I – aviz favorabil.

Dl. cons. Gergely – solicită învoire de la ședință. 

Președintele de ședință – îi răspunde domnului consilier local  Gergely Balázs că va

putea fi învoit după supunerea la vot a punctului 44 de pe ordinea de zi. 
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Dl. cons. Morar – anunță că „de la punctul 44 până la punctul 204 nu participă la

dezbateri și la vot; sunt proiecte care vizează alocări culturale; există niște rapoarte ale Curții

de Conturi pe alocări nelegale și nu doresc să votez aceste proiecte”.

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

Ioan nu participă la vot). 

Consilierul local  Gergely Balázs părăsește sala, fiind învoit. 

Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 21. 

 

45. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  pentru  Adevărul  Revoluției  din  Județul  Cluj,  în  vederea
realizării  proiectului    ,,Comemorarea  a  30  de  ani  de  la  Revoluția  Română  din
decembrie 1989”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

46. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 420.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Federația Centrul  de Interes,  în vederea realizării  proiectului
,,Artă în Centrul de Interes (2019)”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

47. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Filmtett,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Filmtettfest  –
Zilele Filmului Maghiar, ediția a 19-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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48. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Culturală  Szarkaláb  Kulturális  Egyesület,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Folclor, ținuturi, cântece populare – Întâlnirea Regiunilor la
Cluj”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

49. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Harmonia Cordis, în vederea realizării proiectului    ,,Zilele
Chitaristice Internaționale Novum Generatio – ediția a IX-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

50. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Poți  fi  și  tu  campion,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Campionatul Național de Street Workout”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

51. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru Asociația  Filmtett,  în  vederea realizării  proiectului    ,,Ziua Filmului
mut clujean”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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52. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală Szint Kulturális Egyesület, în vederea realizării
proiectului    ,,Gala Internațională a Festivalului Folcloric Sfântul Ștefan – ediția a
21-a”.

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 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Rácz Levente și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

53. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Societatea  Muzeului  Ardelean,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Conferințe Științifice în domeniul tehnic”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

54. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 17.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii  Artiștilor  Plastici  din
România,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,FORMĂ  ȘI  IMAGINAȚIE  –
Experimente plastice în arta tânără”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

55. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală Românașul-Bum, în vederea realizării proiectului
,,CULTURI și TRADIȚII – Promovarea Folclorului Românesc în Europa”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

56. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Fundația  Culturală  Intact,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Tineri artiști români în arta contemporană europeană”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

57. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația pentru Cercetări Sociale „Max Weber”, în vederea realizării
proiectului    ,,Rolul  sportului  în  dinamica  identității,  prin  revista  Transylvanian
Society/ Erdélyi Társadalom”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

58. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Cinemascop, în vederea realizării proiectului   ,,Les Films de
Cannes a Cluj-Napoca”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

59. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Tinerilor Clujeni, în vederea realizării proiectului   ,,Leader´s
Academy 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Dl. cons. Constantea – anunță că nu participă la vot. 

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan,  consilierul  local  Constantea  Radu Mihai  și  consilierul  local  Moisin  Radu Marin nu

participă la vot).

60. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Organizația  Studenților  pentru  Turismul  Românesc,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Turist la Cluj”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

61. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului    ,,Live Music
@Street Food Festival Cluj-Napoca 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Vișan Ovidiu Vasile nu participă la vot). 

62. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația ESCU, în vederea realizării proiectului    ,,World Experience
Festival, ediția a 5-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

63. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Societatea  Română  Mozart  Cluj-Napoca,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXIX-a”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

64. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului    ,,Traducerea
lucrării „Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek- ediția a III-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

65. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Vechiul  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Re-
descoperim Clujul – ediția a IV-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

66. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Vechiul  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Povești
despre Cluj- ediția a VI-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

67. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  Agnus  Media,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Dialog
pentru sănătate”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

68. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  Agnus  Media,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Minute
Verzi”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

69. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  Armonia,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,La  Berăria
Culturală: Povești adevărate și oameni faini. Cluj 100.”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

70. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 365.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Fundația Corvineum, în vederea realizării proiectului   ,,Al 18-lea
Festival al Uniunii Teatrelor din Europa”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

71. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația folclorică Someșul Napoca, în vederea realizării proiectului
,,Activități culturale în țară și străinătate pentru păstrarea identității naționale”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

72. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Kolozsvár  Társaság,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca ediția a 5-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

Dl. cons. Moisin – „vă rog să mă învoiți câteva minute”. 

Domnul consilier Moisin Radu Marin părăsește sala, fiind învoit. 

Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 20. 

73. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Corul  Cadrelor  Didactice  Maghiare  Guttman Mihály,  în
vederea realizării proiectului   ,,Legături muzicale fără frontiere”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

74. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Tineri pentru Transilvania, în vederea realizării proiectului
,,Lideri pentru Comunitate”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Constantea

Radu Mihai și consilierul local Morar Dan Ioan nu participă la vot). 
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75. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Fundația  Csemete,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Clubul
Părinților”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

76. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  ESUA  Asociația  Culturală  Româno-Germană,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Festivalul Stradal WonderPuck – Ediția a 3- a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

77. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația Culturală „Floare de Colț”, în vederea realizării proiectului
,,Cântece Tradiționale Clujene”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

78. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului
,,Transylvania International Music and Arts Festival – Timaf, ediția a 9-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Constantea

Radu Mihai și consilierul local Morar Dan Ioan nu participă la vot). 
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79. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Comunitatea Evreilor Cluj-Napoca, în vederea realizării proiectului
,,File din istoria evreimii clujene – ediția a VII-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

80. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Schola  Catholica,  în  vederea realizării  proiectului    ,,Sunt
Lumina Voastră! ediția a VIII-a, 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

81. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Folclorică  Crăișorul,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Păstrarea și promovarea folclorului și a obiceiurilor tradiționale”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

82. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Fundația Culturală Terrarmonia, Filiala Cluj, în vederea realizării
proiectului   ,,Restituiri muzicale tradiționale”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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83. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Cabane  de  Creastă,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Sporturi Montane pentru Copii 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot).  

84. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării proiectului
,,FISC – Festivalul Internațional de Stand-Up Comedy, ediția a 7-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

85. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Zilele Studenților”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Constantea

Radu Mihai și consilierul local Morar Dan Ioan nu participă la vot). 

86. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Ansamblul  Folcloric  Mărțișorul,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Mărțișorul în lume”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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87. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația „Organizația Studenților din Universitatea Tehnică” Cluj-
Napoca, în vederea realizării proiectului   ,,ZUT - Zilele Universității Tehnice ediția
a XIV-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

88. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  MiniREACTOR,  în  vederea  realizării  proiectului
,,#MiniREACTOR. Dramaturgie contemporană în teatrul pentru copii”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

89. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Culturală  a  Tinerilor,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Napoca Avenue”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Constantea

Radu Mihai și consilierul local Morar Dan Ioan nu participă la vot). 

90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,TME – Transylvania Music Event ediția a 11-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Societatea  Filarmonica  Transilvania,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Festivalul Internațional „Toamna Muzicală Clujeană”, ediția a 53-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Societatea Română de Dialectologie, în vederea realizării proiectului
,,Conferința Internațională „Zilele Sextil Pușcariu”. Ediția a IV-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația „Dor de Horea”, în vederea realizării proiectului   ,,Cuvânt și
cântec de suflet românesc”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Clubul  Francofon  de  Afaceri  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Ziua Franței la Cluj, ediția 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Asociația  Scena  Urbană,  în  vederea  realizării  proiectului
,,SCENA URBANĂ 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

96. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  Reactor  de  creație  și  experiment,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Reactor. Public și cadre de creație”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru Organizația  Studenților  din Universitatea  Babeș-Bolyai,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Sfertul Academic”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local pe anul
2019, pentru Asociația de Majorete din România, în vederea realizării proiectului
,,Concursul Național de Majorete”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local pe anul
2019,  pentru  Asociația  YOUNG  FAMOUS,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Stagiunea de concerte Young Famous 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

Domnul consilier Moisin Radu Marin revine în sală. 

Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 21. 

100. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 37.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Jubileum  700,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul Várkert, ediția a 4-a”.

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 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Rácz Levente și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

101. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 530.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Zilele  Culturale  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 10-a”.

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. 

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Rácz Levente, consilierul local Nistor Dániel și consilierul local Vișan

Ovidiu Vasile nu participă la vot). 
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102. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  pentru  Înfrumusețarea  Clujului,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Clujul cu flori 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

103. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului
,,Techsylvania.  Cel  mai  mare  eveniment  de  tehnologie  și  inovație  din  Estul
Europei”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

104. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului   ,,Music
For All”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

105. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Edukart, în vederea realizării proiectului   ,,Basmele
muzicale”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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106. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  de  Chitară  Transilvania,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

107. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Ordinul  Arhitecților  din România  Filiala  Transilvania,  în
vederea realizării proiectului   ,,Gala Bienalelor Naționale de Arhitectură”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

108. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Culturală Cânt de dragul inimii Șimleu Silvaniei, în
vederea realizării proiectului   ,,Vin acasă de Crăciun”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

109. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Părinților Báthory, în vederea realizării proiectului
,,Báthory IT&Print Days 2019”.

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 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Rácz Levente și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 
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110. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Sabot, în vederea realizării proiectului    ,,ARTE ȘI
CARTE (2019)”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

111. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Culturală „Cetatea Albă” - Filiala Cluj, în vederea
realizării proiectului   ,,Transilvania Jazz Festival – TJF 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

112. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Ördögtérgye,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul de dans și Muzică Populară Maghiară, Ediția a 16-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

113. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului
,,Tineret@Cluj-Napoca 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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114. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului
,,Cluj Never Sleeps 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

115. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Fundația  CERAMART,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Bienala Internațională de Ceramică Cluj 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

116. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Fundația EL, în vederea realizării proiectului   ,,CARTEA CU
CARE VORBEȘTI, Expoziție de sculptură, Liviu Mocan”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

117. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația „Compania de Tango Cluj”, în vederea realizării
proiectului    ,,Festivalul  Internațional  de  Tango Argentinian TANGO CAZINO –
ediția a VIII-a, 7-11 august 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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118. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Egyházzene-  Kolozsvár/Muzică  Sacră  Cluj,  în
vederea realizării proiectului   ,,KlausenMusiK 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

119. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Alpha IT Events, în vederea realizării proiectului
,,TEDxEroilor – The Power of X”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

120. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Asociația  Tineretului Român Unit  – ASTRU Cluj,  în vederea
realizării proiectului   ,,Tinerii clujeni alături de Papa Francisc”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

121. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 290.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului   ,,Jazz in the
Park 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Dl. cons. Vișan – anunță că nu participă la vot. 
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Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Nistor Dániel și consilierul local Vișan Ovidiu Vasile nu participă la

vot). 

122. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului    ,,Art in the
Street 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

123. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Visszhang  ,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Visszhang – live from the factory”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

124. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului
,,Întâlnirea Studenților Păpușari ediția a II-a – Festivalul Internațional al Teatrelor
de Păpuși și Marionete Puck”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

125. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 225.000 lei de la bugetul local
pe  anul 2019,  pentru Asociația  Culturală  Dumitru  Fărcaș,  în  vederea realizării
proiectului   ,,Festivalul Național Concurs Dumitru Fărcaș „Taragotul de Aur”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

126. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Clusterul  de  Industrii  Creative  Transilvania,  în
vederea realizării proiectului   ,,Synergy: Innovation and New Business”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Sărmaș Sabin Ioan nu participă la vot). 

127. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația „Transilvania Connections”, în vederea realizării
proiectului    ,,Cluj  -  Reper  mondial  al  Filmului.  Centenarul  Hollywood-ului
Transilvan”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

128. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului
,,Luna Creativității”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

129. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Create.Act.Enjoy, în vederea realizării proiectului
,,Terapia prin Artă by Create.Act.Enjoy/ ediția a VII-a”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

130. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Amici  Artis,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul „Romul Ladea”, ediția a XX-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

131. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 95.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Zilele Operei Clujene pentru tineret”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

132. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului    ,,Sports
for All”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan,  consilierul  local  Constantea  Radu Mihai  și  consilierul  local  Moisin  Radu Marin nu

participă la vot).
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133. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Parohia  Reformată  Centrală  I  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Rácz Levente  nu participă la vot). 

134. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  pentru  Leadership,  Comunicare  și  Profiling,  în
vederea  realizării  proiectului    „Poveștile  Minunate  ale  României.  Imaginile
Centenarului. Cluj100. Vol. II.”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

135. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Colegiul Național  „Emil Racoviță” Cluj-Napoca, în
vederea  realizării  proiectului    ,,100  de  ani  de  învățământ  românesc  în  Colegiul
Național Emil Racoviță”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Moisin Radu Marin nu participă la vot).

136. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația SHIFT – TRANSILVANIA ART GRUP, în vederea
realizării proiectului   ,,Caravana de Operă și Teatru”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

137. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Șepcile Roșii 1919 Cluj-Napoca, în vederea realizării
proiectului   ,,Centenar în alb și negr„U””.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Constantea Radu Mihai nu participă la vot).

138. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 500.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Uniunea  Teatrală  din  România,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Gala Premiilor UNITER”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

139. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Conexio,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Întâlnirile internaționale de la Cluj, ediția a IX-a, Împreună”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

140. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  pentru  Educație  Inovativă,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Marșul felinarelor și activități culturale în spiritul Sfântului Martin”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

141. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Asociația  Studențească  PhiloHistoriss,  în  vederea  realizării
proiectului    „Multiculturalism  în  Transilvania  după  Conferința  de  Pace  de  la
Paris”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

142. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația „Prietenii lui Puck”, în vederea realizării proiectului
,,1 Iunie Hai-Hui Printre Povești”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

143. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 3.500 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Asociația „HANGYA”, în vederea realizării proiectului   ,,Expozeu
privind tradițiile culturale hoștezene”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

144. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului   ,,Someș
Delivery 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

145. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Tradiții,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Promovarea identității culturale și a  patrimoniului cultural imaterial local”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

146. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Fundația Tranzit, în vederea realizării proiectului    ,,Tranziții
2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

147. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 6.500 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Asociația  Etnografică  Kriza  János,  în  vederea  realizării
proiectului    ,,Bibliografia rezultatelor științelor sociale referitoare la Cluj. Ediția a
V-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

148. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării
proiectului   ,,Artă și Impact Social”.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

149. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă, în vederea realizării
proiectului   ,,Pata Rât. Comunități ale memoriei”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

150. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Universitart,  în  vederea  realizării  proiectului
,,EXPO MARATON 2019 (ediția a IX-a)”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

151. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Universitart,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Platforma și expoziția absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

152. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației  Române pentru Industria
Electronică  și  de  Software,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Parteneriat
internațional pentru inovare”.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Sărmaș Sabin Ioan nu participă la vot). 

153. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 12.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Clubul  Francofon  de  Afaceri  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului   ,,ONG Expo, ediția 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Moisin Radu Marin nu participă la vot).

154. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Vároterem Projekt, în vederea realizării proiectului
,,Un apartament cu 5 camere – spectacol teatral despre conceptul familiei”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

155. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Vároterem Projekt, în vederea realizării proiectului
,,Visit – găzduirea teatrelor independente din Budapesta la ZUG.zone, Cluj”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

156. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Societatea  Studenților  Europeniști,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Simularea Parlamentului European”.

60



Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

157. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului
,,Seminar pe teme turistice”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

158. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Asociația Nest, în vederea realizării proiectului    ,,Campionat și
workshop de Slam Poetry pentru liceeni”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

159. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Culturală  Play,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul George Enescu la Cluj”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

160. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Femeilor  de  Afaceri  N-V,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Olimpiada de cultură generală a Tinerilor Clujeni „CuGeT”.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

161. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 4.000 lei de la bugetul local pe
anul  2019,  pentru  Asociația  Pro  Someșeni,  în  vederea  realizării  proiectului
,,România 100, Balul de Recoltă a Strugurilor 10 ani”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Rácz Levente  nu participă la vot). 

162. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Studenților de la Facultatea de Business, în vederea
realizării proiectului   ,,Busy 4 Business Week”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

163. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociațiunea  Transilvană  pentru  Literatura  Română  și
Cultura Poporului Român – Despărțământul Cluj al Astrei,  în vederea realizării
proiectului    ,,Editarea  revistei  „Astra  Clujeană”  și  a  volumului  Astra  și
Universitatea din Cluj în perioada interbelică”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

164. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  BLANĂ!,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul Ghibstock, ediția X”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

165. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Societatea  Culturală  Myrobiblion,  în  vederea  realizării
proiectului    ,,100  de  ani  de  Administrație  Românească.  Activitatea  Consiliului
Dirigent”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

166. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Daisler, în vederea realizării proiectului    ,,LIGHTS
ON – circuitul instalațiilor de lumină”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot).

167. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Via  Mariae  –  Filiala  Cluj,  în  vederea  realizării
proiectului    ,,Construirea,  întreținerea  și  promovarea  drumului  de  pelerinaj  Via
Mariae”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

168. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația  Daisler,  în vederea realizării  proiectului    ,,Strada
Potaissa”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot).

169. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Argumentum  Nostrum,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Grădiniță de vară 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Oláh Emese și consilierul local Rácz Levente  nu participă la vot). 

170. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Argumentum  Nostrum,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Accesul la Cultură a familiilor cu mai mulți copii”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Oláh Emese și consilierul local Rácz Levente  nu participă la vot). 

171. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Tradiție  și  Cultură  George  Coșbuc,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Olimpiada Fair-Play”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 
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172. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 11.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Impuls  for  Community,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,ARTdealul”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

173. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe  anul 2019,  pentru Organizația  pentru Dezvoltarea  Afacerilor  în Societate,  în
vederea realizării proiectului   ,,World Innovation Cluj-Napoca 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

174. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Filiala Transilvania a Asociației  Române pentru Industria
Electronică  și  de  Software,  în  vederea  realizării  proiectului    ,,Seniorii  digitali  –
dezvoltarea competențelor digitale a seniorilor”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dl. cons. Sărmaș – anunță că nu participă la vot; solicită să fie învoit pentru câteva

minute și părăsește sala, fiind învoit. 

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Sărmaș Sabin Ioan nu participă la vot). 

Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 20. 

175. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 lei  de la bugetul
local pe anul 2019, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea
realizării proiectului   ,,Festivalul Internațional de Film Transilvania – Ediția 18”.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

176. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Folclorică  Transilvania,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Mugurelul - 50 de ani de cultură tradițională românească”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

177. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe  anul 2019,  pentru Asociația  Tokos Zenekar,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Concert folcloric”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

178. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Ortoclasic Group, în vederea realizării proiectului
„Concert la Palat”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

179. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Culturală  Play,  în  vederea  realizării  proiectului
„Classic Junior Festival”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

180. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Federația Universitară Maghiară din Cluj-Napoca, în vederea
realizării proiectului   ,,Tineri de succes – Oraș de succes: serie de evenimente pentru
tineri talentați, ediția  VII-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Oláh Emese  nu participă la vot). 

181. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Năsturelul Vesel, în vederea realizării proiectului
,,The Magic Garden”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

182. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Romanian  IT  Global  Community,  în  vederea
realizării  proiectului    „Wello  –  activități  pentru  dezvoltarea  culturii  alimentației
sănătoase pentru copiii supraponderali”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

183. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Studenților  Psihologi  din  România,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Conferința Internațională a Studenților la Psihologie”.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

184. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului
,,FABRICA DE PENSULE – 10 ani”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

185. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  „Pro  János  Zsigmond”,  în  vederea  realizării
proiectului    ,,Activitatea  educativă  extrașcolară  aprobată  în  CAEJ:  Concursul
Experimental de Științe „Körmöczi János”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

186. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Uniunea  Studențească  Maghiară  din  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Conferința Științifică Studențească din Transilvania ediția a
XXII-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 16 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Horváth Anna, consilierul local Rácz Levente și consilierul local Oláh

Emese nu participă la vot). 

68



187. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Uniunea  Studențească  Maghiară  din  Cluj,  în  vederea
realizării proiectului   ,,Zilele Studenților USMC ediția a XXVI-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Consilierul local Sărmaș Sabin Ioan revine în sală.

Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 21.

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 17 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan, consilierul local Horváth Anna, consilierul local Rácz Levente și consilierul local Oláh

Emese nu participă la vot). 

188. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Organizația  Studenților  Economiști,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Business Smart School”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

189. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Urbannect,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Celebrating Communities”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

190. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Asociația AD HOC, în vederea realizării proiectului   „Un cântec
pentru copii”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Rácz Levente nu participă la vot). 

191. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării
proiectului   „Purtata someșană pe plaiurile Bulgariei”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

192. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Cultural-Artistică  HARA,  în  vederea  realizării
proiectului   ,,Cluj Symphony Experience – Ediția a 3-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

193. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația  Transylvania.Youth.Culture,  în vederea realizării
proiectului   ,,ALANDALA 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

194. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Academiei de Muzică „Gheorghe Dima”, în vederea
realizării  proiectului    ,,Festivalul  Internațional  de  Artele  Spectacolului  Muzical
SCENA, ediția a III-a ”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

195. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Creative  Ways,  în  vederea  realizării  proiectului
,,Festivalul International Comedy Cluj, ediția a X-a”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

196. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația AD HOC, în vederea realizării proiectului   ,,Folk în
cartiere clujene”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Rácz Levente nu participă la vot). 

197. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Asociația  Cultural-Artistică  HARA,  în  vederea  realizării
proiectului   „100 PENTRU ROMÂNIA (programul CLUJ 100)”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

198. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Grupul de Inițiativă Basarabeană din Cluj-Napoca, în vederea
realizării proiectului   ,,Festivalul Basarabia – Perspective socioeconomice în relația
România – Republica Moldova”.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

199. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  Fundația  Culturală  „Simona Noja”,  în  vederea  realizării
proiectului    „Balet  Transilvania”  -  platforma de  promovare  a  dansului  clasic  și
contemporan”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

200. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 lei de la bugetul local pe
anul 2019, pentru Societatea Carpatină Ardeleană, în vederea realizării proiectului
,,Editarea Revistei Gyopárka (Floricica de colț) pentru copii”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan și consilierul local Nistor Dániel nu participă la vot). 

201. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 13.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019, pentru Asociația Teatrală Shoshin, în vederea realizării proiectului
,,Atelierele Shoshin, stagiunea 2019”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

202. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 900.000 lei de la bugetul local
pe anul 2019,  pentru Centrul  Cultural  Clujean,  în vederea realizării  proiectului
,,Cultură. Inovație. Impact”.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

203. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 lei de la bugetul local
pe  anul 2019,  pentru    Asociația  „Film și  Cultură Urbană”  ,  în  vederea realizării
proiectului   ,,Uzina Filmelor de Amatori”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

Dna  cons.  Suciu  –  secretarul  Comisiei  pentru  învățământ,  cultură,  culte,

drepturile  omului,  minorități  și  societatea  civilă –  le  mulțumește  colegilor  din  comisie

pentru munca depusă în studiul și analizarea celor peste 200 de proiecte de hotărâre.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Morar Dan

Ioan nu participă la vot). 

204. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 950.000 lei de la bugetul local
pe  anul  2019,  pentru  organizarea  evenimentului  „Zilele  Clujului”,  cu  sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 voturi pentru  (consilierul local Vișan Ovidiu

Vasile nu participă la vot). 

205. Proiect de hotărâre privind aprobarea suportării din bugetul pe anul 2019 al
Direcției  de Asistență Socială și  Medicală  a sumei de 250.000 (inclusiv  T.V.A.),
reprezentând cheltuieli  pentru asigurarea implementării  Programului  multianual
Promovarea sănătății  orale prin creșterea accesibilității  populației defavorizate la
servicii de stomatologie.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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206. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 43.800 lei de la bugetul pe
anul 2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, în vederea achiziționării de
pachete  cu  produse  alimentare  (dulciuri)  și  acordarea  acestora  cu  ocazia
sărbătorilor de Paște și Crăciun 2019.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

207. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Uniunii  Creștine  din
România, pentru proiectul „Și tu poți fi artist!”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

208. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Fundației  „Csemete”,
pentru proiectul „Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

209. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  15.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Fundației  Dezvoltarea
Popoarelor Filiala Cluj, pentru proiectul Hrană. Familie. Comunitate.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

210. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  20.000  lei  de  la  bugetul
Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Alianța Română
de Prevenție a Suicidului, pentru proiectul La un apel distanță de speranță.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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211. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  1.000  lei  de  la  bugetul
Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Solidaris, pentru
proiectul Tabără de vară pentru copii nevoiași.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

212. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  45.000  lei  de  la  bugetul
Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Beard Brothers,
pentru proiectul The Beard Mobile.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

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

Se supune la  vot proiectul  și  se obțin 20 de voturi  pentru (consilierul  local   Rácz

Levente nu participă la vot). .

213. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  15.000  lei  de  la  bugetul
Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Sagapo, pentru
proiectul Atipic Beauty 2019 – Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

214. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  50.000  lei  de  la  bugetul
Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Societății de Medicină de
Urgență și Catastrofă din România – Filiala Cluj, pentru proiectul Aniversarea a 25
de ani de la înființarea S.M.U.R.D. Cluj.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

215. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  15.000  lei  de  la  bugetul
Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Asociației Solidaris, pentru
proiectul Camera de refugiu.
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Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

216. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  70.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Fundației  Părinți  din
România,  pentru proiectul  PEDITEL 1791 – Telemedicina salvează vieți.  SFAT
MEDICAL PEDIATRIC PRIN TELEFON, GRATUIT, NONSTOP.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

217. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  5.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Asociației  pentru
recuperare și consiliere în adicții și dependențe, pentru proiectul „Luna recuperării
în adicții”.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

218. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2019,  Asociației  Lions  Club
Genesis  Cluj-Napoca,  pentru  proiectul  FESTIVALUL  CULTURAL  MIRAJE,
Ediția a XII-a, 2019.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

219. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  10.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de Asistență Socială  și  Medicală  pe anul 2019,  Societății  Naționale  de
Cruce Roșie din România – Filiala Cluj, pentru proiectul Sanitarii pricepuți.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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220. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  24.000  lei  de  la  bugetul
Direcției de Asistență Socială și Medicală pe anul 2019, Fundației Petros Mission
România,  pentru  proiectul  VULNERABILITATEA  DĂUNEAZĂ  GRAV
SĂNĂTĂȚII!

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

221. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  5.000  lei  de  la  bugetul
Direcției  de Asistență Socială și  Medicală  pe anul 2019, Asociației  Psihartterra,
pentru proiectul Psihartterra – La un click distanță de bolnavul de cancer și familia
lui.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

222. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.990.180 lei din bugetul pe anul
2019 al Direcției de Asistență Socială și Medicală, pentru acordarea de subvenții, în
conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  34/1998  privind  acordarea  unor  subvenții
asociațiilor  și  fundațiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care  înființează  și
administrează unități de asistență socială, cu modificările și completările ulterioare.

            Comisia I – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

223. Proiect de hotărâre privind includerea în domeniul public al municipiului Cluj-
Napoca,  a  unor  construcții  situate  în municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Cpt.  Grigore
Ignat. 

            Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

224. Proiect  de  hotărâre privind includerea imobilului  Drum identificat  De 6186/1,
Tarlaua nr. 111, tronson I și tronson II, 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 21 de voturi pentru.

225. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării de schimbare a destinației unor
imobile situate în municipiul Cluj-Napoca, în incinta Colegiului Tehnic „Anghel
Saligny”.

            Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

226. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru spații cu
altă  destinație  decât  cea  de locuință  aflate  în  administrarea Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca.

            Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

227. Proiect  de  hotărâre  privind  completarea  Anexei  la  Hotărârea  nr.  575/2013
(aprobarea  fondului  locuințelor  de  necesitate  al  Municipiului  Cluj-Napoca),
completată prin Hotărârile nr. 282/2014, 141/2017, 894/2017, 490/2018 și 114/2019.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

228. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea nr. 116/2019 (lista
de repartizare, în vederea atribuirii, prin închiriere, a locuințelor sociale din fondul
locativ de stat, persoanelor aflate în lista de priorități pe anul 2019).

            Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia V – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

229. Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor proprietate privată, cu destinația
de drum deschis circulației  publice,  în proprietatea publică a municipiului  Cluj-
Napoca. 
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             Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Dl. cons. Tothfalusi –  susține că nu știe cum va rezolva acest proiect de hotărâre

problema cartierului  Europa,  deoarece  acolo  sunt  zeci  de  străzi  lungi,  formate  pe vechile

drumuri de căruțe, care n-au fost niciodată cadastrate, nu sunt întabulate – nu există, cadastral;

afirmă că proprietarii caselor din zona respectivă s-au retras cu 40 de metri, doi metri sau un

metru, putând să ofere municipiului respectivele suprafețe, dar drumurile vechi, de căruțe, nu

există; întreabă cum poate fi rezolvată această problemă.  

Președintele de ședință – răspunde că acolo unde există un drum care a aparținut

odată  municipalității,  pe  acea  porțiune  nu  există  proprietari,  iar  locuitorii  din  zonă,

proprietarii, trebuie să renunțe sau să doneze terenul care compune restul drumului, urmând ca

acesta, dacă a fost reglementat printr-un act urbanistic, să fie preluat, iar municipalitatea să

cadastreze porțiunea de drum pentru care nu există extras de carte funciară. 

Dl. cons. Tothfalusi – afirmă că, potrivit unei hărți vechi de 50 de ani, drumurile de

căruțe sunt trasate, dar nu sunt în proprietatea municipiului.

Președintele de ședință – arată că există 20 de hotărâri de consiliu local prin care au

fost cadastrate drumuri de exploatare; precizează că și în acest caz, dacă drumurile respective

au fost stabilite printr-un document urbanistic, ele pot fi preluate.

Dl. cons. Tothfalusi – „spuneți că se poate rezolva și str. Márton Áron, Bibescu...”.

Președintele de ședință – „eu nu pot să vă spun că str.  Márton  Áron sau Bibescu,

spun,  pe  procedură,  dacă  se  încadrează  în  una  din  situațiile  din  H.C.L.,  ele  vor  putea  fi

preluate ca atare”.     

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

230. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  preluării  în  proprietatea  publică  a
municipiului  Cluj-Napoca a imobilului-teren identificat  cu nr.  cadastral 334151,
înscris în C.F. nr. 334151 Cluj-Napoca situat în strada Anton Pann nr. 1.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

Comisia III – aviz favorabil.

Dl. cons. Florian – anunță că nu participă la vot. 
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         Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Florian

Ovidiu Valeriu nu participă la vot). 

231. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare a deciziei  de
concesionare a serviciilor de operare a parcurilor de aventură și paintball, situate în
municipiul  Cluj-Napoca,  în  incinta  Complexului  de  Agrement  –  Baza  Sportivă
Gheorgheni, prin contract de concesiune de servicii. 

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

232. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială
S+P+E,  str.  D.D.  Roșca nr.  6  provizoriu;  beneficiari:  Chiș  Diana-Oana și  Chiș
Răzvan Radu.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

233. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință semicolectivă
cu două unități locative P+E, str. Fânațelor nr. 13P; beneficiari: Zăpârțan Daniel și
Zăpârțan Cosmina Gabriela.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

234. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea P.U.D.  –  Construire  două locuințe  –  o
locuință unifamilială cu spații de servicii la parter P+E și o locuință unifamilială
P+E, str. Voievodul Gelu nr. 11A; beneficiari: Martin Dragoș-Ionel și Martin Zeni.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

235. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Extindere locuință unifamilială
P+M – str. Alverna nr. 58; beneficiari: Bădescu Paul și Bădescu Veronica.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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D-ra cons. Oláh – „vă rog să mă învoiți câteva minute”. 

Domnișoara consilier local Oláh Emese părăsește sala, fiind învoită. 

Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 20.

236. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt S+P+3E+Er
– str. Someșului nr. 46-48; beneficiară: S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L.

Comisia  III  – „aviz favorabil;  avem niște amendamente de îndreptare a unor erori

materiale; la art. 1 alin. (5) va avea următorul conținut: accesul auto și pietonal din strada

Someșului,  iar  la  alin.  (6):  staționarea  vehiculelor  în  interiorul  parcelei,  locuri  de  parcare

amenajate la sol și la subsol, locuri de parcare pentru biciclete amenajate la sol și subsol,

necesarul calculându-se conform Anexei 2 din regulament”.  

Președintele  de ședință – „spuneți  că trebuie să se îndrepte eroarea materială  din

cuprinsul hotărârii cu strada Someșului?”.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei pentru urbanism, amenajarea teritoriului și

protecția mediului – „da, și  la alin.  (6) să se completeze și  biciclete  amenajate  la  sol și

subsol”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 20 de voturi pentru.

            Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 20 de voturi pentru.

237.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea P.U.D.  Construire  imobil  cu  funcțiuni
mixte S+P+5E+Er – str. Bobâlnei nr. 58; beneficiară: S.C. Da Vinci Invest S.R.L.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

238. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  imobil  mixt
2S+P+Mez+2E+Er,  str.  General  Traian  Moșoiu  nr.  42-44;  beneficiară:  S.C.
Habbrick Properties S.R.L.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

239. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  amenajare  incintă,  Calea
Mănăștur nr. 50; beneficiari: S.C. Orest Impex S.R.L. și Onofrei Teodora.
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Comisia III – aviz favorabil.

Dl. cons. Morar – afirmă că nu a participat la „ședința de urbanism de astăzi și nu știu

ce s-a discutat pe acest subiect”; are rugămintea ca un reprezentant al Direcției Generale de

Urbanism să prezinte cronologia acestui proiect, „încă din vechiul mandat de consiliu local”;

evidențiază  că  este  un  subiect  care,  atunci,  a  generat  anumite  discuții,  nefiind  aprobată

modificarea P.U.D.-ului și ar vrea să știe ce s-a modificat până în prezent, astfel încât, astăzi,

să  fie  pe  ordinea  de  zi  acest  proiect  de  hotărâre;  „de  când  s-a  dat  prima  autorizație  de

construcție, s-a construit casa, s-a vândut, cumva, să nu fabulez eu sau să nu speculez eu –

foarte frumos, juridic și fundamentat”.

Dl.  Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „bună ziua; acum, cronologia exactă n-o

știu nici eu, pentru că era din alt regim și alt P.U.G.; ce s-a schimbat față de 2014, în care

această lucrare a primit un aviz al Comisiei de urbanism – în 2014...”.

Dl. cons. Morar – nu vorbește la microfon.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „... plenul consiliului local, nu Comisia de

urbanism,  da,  a  decis  amânare;  atunci  nu urmase  procedura  de  modificare  a  P.U.D.-ului;

această lucrare avea un P.U.D. aprobat, iar astăzi se produce o modificare a lui, printr-un alt

P.U.D., care a parcurs toată procedura și toți pașii necesari”.

Dl. cons. Morar – „și atunci venise tot cu un P.U.D. nou, dar, în speță, să ne spuneți:

deci, un dezvoltator imobiliar a primit o autorizație de construcție...”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „ba da, vă spun, asta vă spun: care era

condiționată de desființarea unui imobil,  a unei construcții, care se afla pe aceeași parcelă,

lucru care nu s-a mai întâmplat, ca atare, recepția lucrării n-a mai avut loc; pentru a modifica

acea  condiție,  prinsă  într-un  H.C.L.  și,  ulterior,  transcrisă  într-o  autorizație,  astăzi,  s-a

întocmit un nou P.U.D., de modificare a P.U.D.-ului vechi, pentru menținerea construcției”.

Dl. cons. Morar – „dar P.U.D.-ul vechi și-a produs efecte, construcția s-a edificat, s-

au vândut apartamentele,  s-au închiriat  apartamentele;  de ce modificăm regulile  jocului în

timpul jocului?; dacă la toți cei care au un P.U.D. și nu-l respectă, cumva, și vin ulterior ca să-

l modifice, am fi de acord, credeți că ar fi o cale bună de urmat?; eu nu înțeleg de ce ne

întoarcem, după cinci ani, tot cu aceeași discuție, cumva, îngropată, undeva – acum, n-ați fost

dumneavoastră  atunci  –  de  ce  reluăm acest  subiect?;  am avut  la  o  ședință  ulterioară,  pe

ordinea suplimentară, un proiect ce viza acest punct și nu știu de ce noi trebuie să dăm înapoi,

ca primărie,  să nu ne respectăm P.U.D.-ul emis de către noi și să venim cu o modificare,

pentru o persoană, pentru un dezvoltator din oraș”.
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Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „vă explic acum: o condiție, odată impusă

de o comisie de urbanism, adică de arhitecți,  la un moment dat, cred că în 2010, dacă nu

greșesc, tot acea comisie de urbanism specifică în 2014 că acea construcție pe parcelă nu

încurcă, de fapt, fiind sau ne duce cu gândul că ar fi fost, în 2010, un moft, faptul că am

desființa o casă de pe parcelă – o altă construcție, a doua construcție; la calculul simplu și

complex, toți indicatorii și toate reglementările sunt respectate, atât din P.U.G.-ul vechi, din

P.U.Z.-ul  vechi,  din  P.U.D.-ul  vechi,  din  P.U.D.-ul  nou,  din  P.U.G.-ul  nou,  adică  casa

respectivă, dacă rămâne pe parcelă, nu-i niciun impediment urbanistic”.

Președintele  de  ședință  –  „aș  avea  o  întrebare  ajutătoare  aici: domnule  arhitect,

spuneți-ne, ce s-a modificat – că era o întrebare – ce s-a modificat, de la ultima variantă de

P.U.D., care nu a fost aprobată, la noua variantă?”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „amenajările exterioare ale parcelei s-au

modificat integral”.

Președintele de ședință – „în sensul în care...”.

Dl. cons. Morar – „ca suprafață sau ca mobilier?...”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „... ca suprafață – nu”.

Dl. cons. Morar – „locurile de joacă, pe care ni le prezentase atunci în plen, erau de

dimensiunea unui covor de apartament și susținea dezvoltatorul că sunt locuri, că se pot juca

copiii, ceea ce nu...”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „tot atâta sunt și astăzi; deci, locurile de

joacă au rămas”.

Dl. cons. Morar – „la dimensiunea aceea, din 2014, de zece mp., de 15 mp.?”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „da, nu există norme care să spună cât să ai

locul de joacă...”.

Președintele de ședință – „domnule arhitect-șef, cred că sunteți într-o eroare, pentru

că situația a dezmembrat de la casă și a alipit... păi, asta spuneți-ne ca să înțelegem... știu din

Comisia de urbanism...”.

Dl.  Claudius  Daniel  Pop  –  arhitect-șef  – „da,  după  emiterea  autorizației  de

construire, parcela cu construcția existentă s-a dezmembrat; evident că locul de joacă, spațiile

verzi și anumite parcări nu mai puteau fi asigurate pe parcela cu blocul, să-i zicem așa; acest

lucru l-am impus noi și acum parcelele sunt comasate”.

Dl. cons. Morar – „dar proprietarii-s aceiași”.
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Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „probabil, nu știu cine erau proprietarii”.

Dl. cons. Morar – „cu siguranță; deci, ca inginerie, au transferat teren de la casă, l-au

alipit la bloc, își fac suprafața de locuri de joacă cât scrie în hârtii și noi trebuie să votăm acest

proiect, chiar dacă modificăm un P.U.D. aprobat, cu efecte și așa mai departe; nu credeți că –

nelegal nu e, să zicem, dar e imoral sau neprofesionist, pentru o firmă, pentru un dezvoltator,

să modificăm, cumva, ca să poată să-și facă recepția?; de ce nu a respectat proiectul?, asta-i

întrebarea mea”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „păi, oricum, răul s-a produs în momentul

în care parcelele s-au dezmembrat, lucru pe care nu mai puteam să-l controlăm nici noi – s-au

dezmembrat; s-a pus o condiție, dar parcela s-a dezmembrat”.

Dl. cons. Morar – „intrarea în legalitate cum putea să și-o facă, pentru recepție?; ...

nu, scuze, posibilitatea de a face recepția cum se putea întâmpla?: ori prin demolarea casei, un

lucru  asumat  și  știut  de  către  dânsul  și  semnat,  și  a  beneficiat  și  de  autorizație  ori  prin

ingineria ce o face dânsul, prin transferul de suprafețe, de la casă către bloc; este corect?; fără

să fie – inginerie – ceva rău; și e o regulă de urmat pentru toți dezvoltatorii, adică nu credeți

că se încurajează abaterile de la regulă și speculații și așa mai departe?”.

Dl. Claudius Daniel Pop – arhitect-șef – „repet, regula nu era...”.

Dl. primar – „numai un pic, că ați explicat toate părțile tehnice; acum m-am consultat

cu Serviciul juridic: deci, am fost acționați în judecată, în cadrul acestui caz și instanța de

judecată  a  spus:  din  punct  de  vedere  al  legalității,  este  în  regulă,  oportunitatea  o  decide

consiliul  local;  într-o  ședință  de  consiliu  local;  pe  baza  unei  asemenea  precizări,  noi  am

intervenit aici și am luat un vot de principiu: dacă acceptăm, pe oportunitate, să meargă mai

departe sau nu; consiliul local a spus: da, mergeți mai departe; în baza acelui vot din consiliul

local, s-a elaborat o documentație de urbanism, care să pună în aplicare decizia consiliului

local;  astăzi,  în  condițiile  respectării  depline  a  legalității,  consiliul  local  decide,  pe

oportunitate, dacă da sau nu, așa cum a spus instanța de judecată; ăsta este filmul, pe scurt,

juridic, așa cum ați cerut dumneavoastră explicația; dacă dumneavoastră, astăzi, vă pronunțați,

în  cunoștință  de cauză,  pe baza votului  anterior  și  a ceea  ce vi  s-a  spus,  din perspectiva

legalității, deci proiectul are viza de legalitate și de respectare a tuturor indicatorilor tehnici,

urbanistici, pe tot ce înseamnă P.U.G.-ul vechi, P.U.G.-ul actual și reglementările în vedere,

oportunitatea vă aparține dumneavoastră și decideți prin vot; asta este toată problema”.

Dl. cons. Morar – „n-aș fi intervenit dacă nu era un subiect cunoscut și mediatizat”.
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Dl. primar –  „tocmai de aceea v-am precizat și eu, că m-am informat exact care-i

filmul juridic al demersului; instanța de judecată a spus: aici, la masă, se decide; voi stabiliți

dacă da sau dacă nu”.

Dl.  cons.  Morar  – „din  punctul  meu  de  vedere,  creăm un precedent  periculos:  o

autorizație,  un  P.U.D.  care-și  produce  efectele,  înainte  de  recepție,  spunem:  haideți  să-l

ajutăm pe acel beneficiar, care nu a respectat P.U.D.-ul, să își întăbuleze clădirea, ceea ce nu-i

O.K.”.

Președintele de ședință – „nu discutăm cred că despre acest aspect, cred că situația

este diferită;  o hotărâre de consiliu local poate fi modificată prin altă hotărâre de consiliu

local, la fel cum și un P.U.D. poate fi modificat printr-un P.U.D. sau un P.U.Z., printr-un

P.U.Z.; în această situație, avem de modificat un P.U.D., printr-un P.U.D. care respectă indicii

urbanistici și respectă toate reglementările legale impuse de către actualul P.U.G.; despre asta

cred că discutăm astăzi”.

Dl. cons. Morar – „este o vină a noastră?”.

Președintele de ședință – „evident, nu”.

Dl. cons. Morar – „s-a elaborat acel P.U.D. greșit?”.

Președintele de ședință – „nu noi am elaborat P.U.D.-ul”.

Dl. cons. Morar – „l-am pus în imposibilitate pe dezvoltator să-și continue...; atunci

am considerat oportun să-și demoleze casa, astăzi considerăm că nu mai e oportun; asta vreau

să întreb”.

Dl. primar – „n-a fost vorba de demolarea casei”.

Dl. cons. Morar – „era o etapă și demolarea casei”.

Dl. primar – „n-a fost vorba de așa ceva”.

Dl. cons. Morar – „vă arăt minuta ședinței”.

Dl. primar – nu vorbește la microfon.

Dl. cons. Morar – „a fost procesul pe tema demolării?”.

Dl. primar – nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință – „deci tocmai asta este: cu menținerea casei, că așa a fost și

discuția anterioară – cu menținerea casei, nu cu demolarea casei”.
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Dl.  cons.  Morar  – „de  aia  se  modifică  P.U.D.-ul,  că  P.U.D.-ul  inițial,  cu  efecte,

implica demolarea casei – corect?; da, și de aia nu și-au făcut recepția;  așa este, puteți  să

consultați...”.

Președintele de ședință – „bun, mulțumesc pentru intervenție”.

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

240. Proiect  de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Dezvoltare complex turistic  și  de
agrement, str. Făgetului nr. 6 prov.; beneficiară: S.C. Crisrock S.R.L.

Comisia III – „aviz favorabil, cu un amendament: la art. 1 alin. (10), acesta va avea

următorul cuprins: spații plantate, spații verzi organizate pe sol natural vor ocupa minim 60 la

sută  din  suprafața  totală  și  vor  cuprinde  exclusiv  vegetație  joasă,  medie  și  înaltă,  se  va

organiza o fâșie verde, plantată pe două rânduri cu vegetație înaltă cu lățimea minimă de trei

metri  pe  latura  vestică  și  sudică,  în  vecinătatea  zonei  de  locuințe,  măsuri  de  protecție

antifonică, taluz vegetal  natural, perdea de arbori, vegetație ”. 

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

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obțin 19 voturi pentru (consilierul

local Moisin Radu Marin nu participă la vot). 

      Se  supune la  vot  proiectul,  cu  amendamentul  aprobat  și  se  obțin  19  voturi  pentru

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

241. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr.
63 din 2019.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

242. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în Hotărârea nr.
909 din 2018.

Comisia III – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

243. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la
obiectivul de investiții „Iluminatul trecerilor de pietoni nesemaforizate, etapa III”.
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Comisia I – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

244.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  la
obiectivul  de  investiții  „Extindere  și  etajare  clădire  existentă  –  Grădinița  cu
program  prelungit  Parfum  de  Tei,  str.  Decebal  nr.  41,  din  municipiul  Cluj-
Napopca.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia IV – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

245. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  derulării  provedurii  de  negociere  fără
publicarea  prealabilă  a  unui  anunț  de  participare  pentru  delegarea  serviciului
public  de  salubrizare  –  activitățile  de  dezinsecție,  dezinfecție  și  deratizare  în
Municipiul  Cluj-Napoca,  prin  contracte  de  prestări  servicii,  ca  procedură  de
urgență,  conform prevederilor  art.  104 alin.  1  lit.  c  din  Legea  nr.  98/2016 și  a
documentației de atribuire aferente.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru.

246. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Godorogea Daniel Lucian,
înregistrată sub nr. 135130/1 din 8.03.2019.

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

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

            Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin 19

voturi pentru (consilierul local Rațiu Radu Florin nu participă la vot). 

247. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Oros  Tudor  Emanoil,
înregistrată sub nr. 151519/3 din 18.03.2019.

Președintele de ședință – anunță că nu participă la vot și la dezbateri și dă cuvântul

domnului consilier local Pop Ioan, președintele de vârstă. 

Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”. 
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          Dl. cons. Pop – președintele de vârstă – supune la vot respingerea plângerii prealabile

și menținerea hotărârii și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Tarcea Dan Ștefan nu

participă la vot). 

Domnișoara consilier local Oláh Emese revine în sală. 

Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 21.

248. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019 al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca.

Comisia I – „aviz favorabil și formulează următoarele amendamente: în articolele din

hotărâre, în textul hotărârii se înlocuiește Regia Autonomă de Termoficare Cluj-Napoca cu

denumirea Termoficare Napoca S.A.; de asemenea, se modifică în acest sens și toate anexele

la proiectul de hotărâre; se formulează următorul amendament: se modifică Anexa 1, rândul 3,

coloana 5, subvenții, de la suma de 28.536 lei la suma de 25.500 lei; se modifică Anexa 1,

rândul 44, alocații de la buget, coloana 5, de la suma 8.210 lei la suma de 239.000 lei; se

asemenea se vor corecta toate pozițiile influențate de aceste modificări”.

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

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

Se supune la vot amendamentul Comisiei I și se obțin  19 voturi pentru (consilierul

local Morar Dan Ioan și consilierul local Tomoș Constantin Ioan nu participă la vot). 

      Se  supune la  vot  proiectul,  cu  amendamentul  aprobat  și  se  obțin  19  voturi  pentru

(consilierul local Morar Dan Ioan și consilierul local Tomoș Constantin Ioan nu participă la

vot). 

249. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019 al S.C. Cluj Innovation Park S.A.

Comisia I – aviz favorabil.

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

          Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru (consilierul local Gliga Florin-

Valentin nu participă la vot). 
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250. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019 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 23.04.2019, ora 12.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia  II – „aviz favorabil  și avem și o propunere pentru a reprezenta interesele

consiliului local în cadrul Adunării Generale la Sala Polivalentă, respectiv domnul consilier

local Tomoș Constantin, mandatul este pentru”. 

Se supune la vot mandatarea domnului consilier local Tomoș Constantin Ioan și se

obține unanimitate. 

            Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru.

251. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019 al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

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

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

         Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru (consilierul local Constantea Radu

Mihai și consilierul local Pop Loredana nu participă la vot). 

252. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul
2019 al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca.

Comisia I – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.

253.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Cluj-Napoca, în
calitate de partener, în proiectul „Cluj Future of Work”, finanțat prin programul
Urban Innovative Actions (U.I.A.) al Comisiei Europene și a cheltuielilor legate de
acesta, precum și acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului.

Comisia I – aviz favorabil.

Comisia II – aviz favorabil.

            Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru.
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254. Diverse.

D-na.  Așchilean Maria –  cetățean –  prezintă  starea deplorabilă  în  care  se  află

actualul punct de colectare a deșeurilor din zona străzii Poet Grigore Alexandrescu, unde sunt

arondate cinci blocuri: nr. 36, nr. 49, nr. 51, nr. 53, nr. 55; solicită urgentarea realizării unui

punct gospodăresc îngropat.

Președintele de ședință – îi mulțumește doamnei Așchilean Maria pentru infomare

și îi transmite că vor lua măsurile necesare în vederea igienizării acelui punct gospodăresc;

precizează că vor face toate demersurile referitoare la stabilirea regimului juridic al terenului

din zona respectivă, pentru realizarea unui punct gospodăresc îngropat. 

D-na. Așchilean Maria – cetățean – îi mulțumește domnului consilier Dan Ștefan

Tarcea. 

Dl. primar – le solicită colegilor de la salubritate să verifice graficul de ridicare a

deșeurilor din zona respectivă; subliniază că implementarea unui punct gospodăresc îngropat

poate fi făcută în funcție de situația juridică a terenului; afirmă că de la 1 iulie anul curent, va

intra o lege prin care asociațiile de proprietari vor fi obligate să respecte punctele de colectare

la care sunt arondate, sortarea urmând să fie făcută pe patru fracții. 

D-na. Așchilean Maria –  cetățean – reiterează că în acel punct de colectare sunt

aruncate deșeuri care provin și de la alte blocuri care nu sunt arondate la respectivul punct. 

Dl. primar – conchide că fiecare bloc va fi arondat la un punct gospodăresc. 

D-na. Așchilean Maria – cetățean – îi mulțumește domnului primar. 

Dl. primar  – face apel la atenția folosită în modul de colectare a deșeurilor, dată

fiind aglomerația din zona  străzii Poet Grigore Alexandrescu.

Dl. Gheorghe Șurubaru –  administrator public  – confirmă că în acest moment,

terenul de sub punctul de colectare invocat de doamna Așchilean Maria se află în verificare la

Direcția Patrimoniul municipiului și evidența proprietății,  iar după confirmarea proprietății

terenului, punctul gospodăresc va intra în lucru pe următorul contract subsecvent.

Dl. Primar – „atenție cum vor fi montate containerele pentru luna iulie”.

Dl. Gheorghe Șurubaru – administrator public – „este pe lista inventariată unde

trebuie suplimentate punctele gospodărești”.
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Dl. Primar – confirmă necesitatea suplimentării punctelor gospodărești; îi solicită

domnului Gheorghe Șurubaru să verifice, începând de astăzi, frecvența ridicării deșeurilor din

zona  străzii Poet Grigore Alexandrescu.

Dl. Gheorghe Șurubaru – administrator public – „bine”. 

Dl. Pintilie Dănuț – cetățean – expune problemele zilnice cu care se confruntă din

cauza cetățenilor care locuiesc în construcțiile ilegale ridicate pe strada George Stephenson.

Dl. primar – îi răspunde domnului Pintile Dănuț că poliția locală are mandat special

de a ține situația sub control și de a veghea la respectarea normelor legale, iar prin Direcția de

Asistență Socială și Medicală vor fi luate măsuri  de integrare a cetățenilor în comunitatea

clujeană. 

Dl. Pintilie Dănuț  –  cetățean  – spune că din cauza unui imobil aflat într-o stare

ridicată de degradare, o cărămidă a căzut în curtea casei sale. 

Dl. primar – precizează că nu cunoaște detaliile legale cu privire la acest incident. 

Dl. Pintilie Dănuț  –  cetățean  – reitererează că acel imobil se află într-o stare de

degradare avansată. 

Dl. primar – îi răspunde domnului Pintilie Dănuț că responsabil pentru acest aspect

este persoana proprietară a imobilului în cauză. 

Dl. Pintilie Dănuț – cetățean – afirmă că există doi proprietari ai acelui imobil.

Dl. primar – susține că răspunderea juridică aparține proprietarului imobilului. 

Dl. Pintilie Dănuț – cetățean – nu vorbește la microfon. 

Dl. primar – conchide că va avea în vedere intensificarea controlului instituțional în

zona respectivă.

Dl. cons. Tothfalusi – întreabă dacă poate fi făcută inventarierea zonei.

Dl.  primar –  confirmă  că  siguranța  publică  este  un  element  al  intensificării

controlului instituțional în zona respectivă.

Dl.  Lion  Adrian –  jurnalist  –  îl  întreabă  pe  domnul  primar  care  este  situația

juridică a parcelei aflate între pepinieră și parcul sportiv.

Dl. primar – „care se află în interiorul Bazei Sportive Gheorgheni?”. 

Dl. Lion Adrian – jurnalist – „nu în interior, între pepinieră și parc”. 
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Președintele de ședință – „este proprietate privată; aparține Ministerului Apărării

Naționale unde urmează să  construiască un cartier”.

Dl. Lion Adrian – jurnalist – „de când aparține?”.

Președintele de ședință – „dintotdeauna”.

Dl. Lion Adrian – jurnalist – solicită domnului primar să verifice și să analizeze,

susținând că acea parcela a fost parc și că nu aparține  Ministerului Apărării Naționale.

Dl. primar – îi răspunde domnului Lion Adrian că va verifica situația juridică a

parcelei invocate. 

Dl. Lion Adrian – jurnalist – „vă rog să verificați”. 

Președintele  de  ședință –  „  ...  sunt  la  faza  de  autorizație  de  construire  pentru

drumuri”.

Dl.  Lion  Adrian –  jurnalist  –  ridică  problema  imposibilității  construirii  unor

imobile pe spațiul verde. 

Dl. primar – suține că trebuie „verificată cu armata care este situația; nu-mi pot da

seama”.

Președintele de ședință – îi răspunde domnului Lion Adrian că acolo nu figurează

spații verzi. 

Dl. Lion Adrian – jurnalist – îl întreabă pe domnul primar dacă există posibilitatea

efectuării unor schimburi de terenuri cu ministerul în cauză. 

Dl. primar – reiterează că va verifica situația juridică a terenului; adaugă că anul

acesta vor începe procedurile de expropriere în vederea realizării Parcului Est. 

Dl. Lion Adrian –  jurnalist  – îl întreabă pe domnul primar dacă pepiniera va fi

transformată într-o zonă verde sau acolo va fi Aqua Park.

Dl. primar – îi răspunde domnului Lion Adrian că încă nu a fost luată o decizie

finală sub acest aspect. 

Dl.  Lion  Adrian –  jurnalist  –  nu  susține  construirea  unui  Aqua  Park  în  zona

pepinierii, motivând în acest sens. 

Dl. primar – arată că prioritar este construirea drumului în zona Soporului, înainte

de construirea unui Aqua Park.
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Dl. Lion Adrian –  jurnalist  – reiterează ca în zona pepinierii să fie amenajat un

parc natural. 

Dl. primar – „am înțeles observația dumneavoastră”.

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 și

de Diplomat în administrație Ramona Nistor, inspector de specialitate. 

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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