
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. 464.627/305/25.09.2020 

Încheiat cu ocazia şedinţei extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului local al

municipiului Cluj-Napoca din data de 24 septembrie 2020, şedinţă convocată de către primar.

Ședința  se  desfășoară prin platforma on-line  de videoconferință  Cisco webex și  se

procedează la vot electronic. 

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

Drăgoescu, Rareș Petru Ferdean, Gergely Balázs și Dan Ioan Morar. Consilierul local Adrian

Mureșan participă la ședință începând cu punctul 1 de pe ordinea de zi. Consiliul local este

legal întrunit.

   

 Secretarul  general  al  municipiului  – supune  la  vot  procesul-verbal  al  şedinţei

anterioare și anunță că acesta a fost aprobat în unanimitate (22 de voturi pentru). 

     

     Se intonează Imnul de Stat al României.

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

1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală  și darea în
administrare,  în  favoarea  Serviciului  Public  de  interes  local  pentru  administrarea
parcărilor, a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Primăverii nr. 8. Proiect
din inițiativa primarului. 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca,
în domeniul privat al  acestuia  și demolarea imobilului  cu nr. cadastral  331726-C1,
situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Oașului nr. 51. Proiect din inițiativa primarului. 

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul Cluj-
Napoca, str. Călărașilor nr. 3 provizoriu, înscris în C.F. nr. 286197 Cluj-Napoca, din
domeniul  public  al  statului  român,  în  administrarea  Aeroclubului  „Traian  Dârjan”
Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa
primarului. 

4. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației,  prin  Compania  Națională  de  Investiții  „C.N.I.”  S.A.,  a
amplasamentului și a investiției în curs de realizare situate în Cluj-Napoca, str. Meziad
nr. 4, pentru obiectivul „Extindere imobil creșă (Sp+P+E) cu un corp nou cu destinația
de  creșă  și  spații  administrative  aferente  funcțiunii  de  creșă  (P+3E)”.  Proiect  din
inițiativa primarului. 

5. Informare privind modul de îndeplinire a hotărârilor Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca, adoptate în perioada 10 ianuarie-18 iunie 2020.

 Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 22.
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 Se supune la vot ordinea de zi și se obține unanimitate (22 de voturi pentru).

 

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

participa la această ultimă ședință de consiliu local  din mandatul 2016-2020; îi urează La

mulți ani doamnei consilier Croitoru; prezintă o informare privind situația epidemiologică a

municipiului Cluj-Napoca și a județului Cluj, inclusiv la nivelul școlilor; referitor la situația

apărută  la  Colegiul  Național  George  Coșbuc,  precizează  că  trebuie  respectate  regulile  și

procedurile, deoarece există trei autorități extrem de competente, abilitate de lege să ia decizii:

președintele  Comitetului  Județean pentru Situații  de Urgență,  și  anume prefectul  județului

Cluj,  inspectorul  școlar  general,  doamna Marinela  Marc și  Direcția  de Sănătate  Publică a

Județului Cluj, condusă de domnul Mihai Moisescu-Goia; arată că nu este permisă luarea unor

decizii care țin de competența altor autorități; consideră că, probabil fiind de bună-credință,

directorul Colegiului Național  George Coșbuc a luat decizia de a anula orele de curs, însă

crede  că  este  inadmisibil  ca  părinții  să  primească  S.M.S.-uri,  cu  câteva  ore  înainte  de

începerea cursurilor, să nu-și mai trimită copiii la școală; le solicită directorilor de școală să se

pună, de fiecare dată, în situația părinților; subliniază că asemenea decizii nu pot fi luate de

către directorii școlilor; arată că directorul școlii trebuie să informeze Inspectoratul Școlar,

care, la rândul său, trebuie să informeze Comitetul Județean pentru Situații de Urgență, care,

împreună cu Direcția de Sănătate Publică, decide dacă se impune trecerea la învățământul on-

line  sau  dacă  trebuie  aplicat  scenariul  roșu;  reiterează  că  trebuie  respectate  regulile  și

procedurile, deoarece autoritățile își fac datoria; precizează că „prima dată atenționăm, a doua

oară pleacă cei care greșesc”; arată că situația epidemiologică la nivelul județului Cluj este

bună, iar 19 localități  din județ au o rată de incidență la mia de locuitori  mai mare decât

municipiul Cluj-Napoca; prezintă și susține proiectele de pe ordinea de zi; subliniază că, fără

sprijinul consilierilor locali,  municipiul  Cluj-Napoca nu ar fi ajuns un oraș de referință în

România și în Uniunea Europeană; anunță că va fi proiectat  un material  video cuprinzând

activitatea și realizările consiliului local din ultimii patru ani; reiterează că nimic din ceea ce

s-a realizat  în  municipiul  Cluj-Napoca nu ar fi  fost  posibil  fără votul  consiliului  local;  le

mulțumește viceprimarilor, doamna Oláh Emese și domnul Dan Ștefan Tarcea, pentru munca

pe care au depus-o în folosul clujenilor, precum și angajaților Primăriei municipiului Cluj-

Napoca.

Președintele  de ședință – îi  mulțumește  domnului  primar,  în  numele  consilierilor

locali,  atât  pentru  videoclipul  prezentat,  cât  și  pentru  colaborare,  împreună  reușind  să

poziționeze municipiul Cluj-Napoca între primele orașe din România la foarte multe capitole.

 Începând din acest moment, participă la ședință și cosilierul local Adrian Mureșan.
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Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

1. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de utilitate publică locală și darea
în  administrare,  în  favoarea  Serviciului  Public  de  interes  local  pentru
administrarea  parcărilor,  a  imobilului  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.
Primăverii nr. 8  . Proiect din inițiativa primarului. 

Dl cons. Tomoș – secretarul Comisiei I – aviz favorabil. 

Dna cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil. 

Președintele de ședință –  anunță că cvorumul de ședință este de 23, prin prezența

domnului consilier Adrian Mureșan.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 22 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Florian.

Dl cons. Florian – confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (23 de voturi pentru).

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Cluj-
Napoca, în domeniul privat al acestuia și demolarea imobilului cu nr. cadastral
331726-C1,  situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Oașului  nr.  51  .  Proiect  din
inițiativa primarului. 

Dl cons. Tomoș – secretarul Comisiei I – aviz favorabil. 

Dna cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil. 

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

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului situat în municipiul
Cluj-Napoca, str. Călărașilor nr. 3 provizoriu, înscris în C.F. nr. 286197 Cluj-
Napoca, din domeniul public al statului român, în administrarea Aeroclubului
„Traian Dârjan” Cluj-Napoca, în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca  .
Proiect din inițiativa primarului. 

Dl cons. Tomoș – secretarul Comisiei I – aviz favorabil. 

Dna cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil. 

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

4. Proiect  de  hotărâre  privind  predarea  către  Ministerul  Lucrărilor  Publice,
Dezvoltării  și  Administrației,  prin  Compania  Națională  de  Investiții  „C.N.I.”
S.A.,  a  amplasamentului  și  a  investiției  în  curs  de  realizare  situate  în  Cluj-
Napoca, str. Meziad nr. 4, pentru obiectivul „Extindere imobil creșă (Sp+P+E) cu
un corp nou cu destinația de creșă și spații administrative aferente funcțiunii de
creșă (P+3E)”  . Proiect din inițiativa primarului. 

Dl cons. Tomoș – secretarul Comisiei I – aviz favorabil. 
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Dna cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil. 

Dna cons. Oláh Emese – președintele Comisiei IV – aviz favorabil. 

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

5. Informare  privind  modul  de  îndeplinire  a  hotărârilor  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca, adoptate în perioada 10 ianuarie-18 iunie 2020.

Dna cons. Loredana Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil. 

Informarea a fost luată la cunoștință.

Dna cons. Oláh – viceprimar – îi mulțumește domnului primar pentru colaborare și

este mândră de realizările obținute în acest mandat; speră că dezvoltarea municipiului Cluj-

Napoca va continua și în perioada care urmează, având în vedere că dezvoltarea economică nu

poate fi susținută decât prin îmbunătățirea serviciilor sociale și a infrastructurii.

Președintele de ședință – le mulțumește consilierilor locali pentru colaborare.

Dl cons. Ioan Pop –  în calitatea sa de președinte de vârstă al  consiliului  local,  le

mulțumește domnului primar, viceprimarilor și consilierilor locali pentru momentele plăcute

petrecute împreună și declară că este mândru de faptul că este cetățean al municipiului Cluj-

Napoca.  

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

lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,                                                   Secretarul general al municipiului,

      Ec. Dan Ștefan Tarcea                                                         Jr. Aurora Roşca

Audierea înregistrării, redactarea, rezumarea și corectura, de consilier superior Raul Pușcaș. 

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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