
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. 531572/305/28.10.2020 

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

din data de 27 octombrie 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  motivat  domnul  Marius  Sorel  Jurja,

consilier local validat. 

   Dna. Aurora Roșca – Secretarul general al municipiului – supune la vot procesul-

verbal al şedinţei anterioare și anunță că acesta a fost aprobat în unanimitate (25 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 aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-
Napoca la data de 30.09.2020. Proiect din iniațiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-
Napoca pe anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  numărului  de  burse  aferent  semestrului  I  al
anului școlar 2020-2021, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat. Proiect
din iniațiativa primarului. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, strada Horea
nr. 6, ap. 1. Proiect din iniațiativa primarului. 

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Turzii nr. 2, Liceul de Coregrafie și
Artă Dramatică Octavian Stroia din municipiul  Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa
primarului. Proiect din iniațiativa primarului.  

6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații tehnice, pentru imobilul situat în strada Oltului nr. 83, Școala Alexandru
Vaida Voevod din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

7. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații  tehnice,  pentru imobilul  situat  în str.  Sigismund Toduță nr.  9,  Grădinița
Parfum de Tei din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

8. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații  tehnice,  pentru  imobilul  situat  în  str.  Alexandru  Vlahuță  nr.  44-48,  din
municipiul Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 
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9. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada Alexandru Davila din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat
de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului. 

10. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada Zorilor și strada Louis Pasteur (tronson 1 și 2) din municipiul Cluj-
Napoca,  în  sistemul  integrat  de  cadastru  și  carte  funciară.  Proiect  din  iniațiativa
primarului. 

11. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea
publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 336679,
înscris în C.F. nr. 336679 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

12. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea
publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 298621,
înscris în C.F. nr. 298621 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea
publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 340492,
înscris în C.F. nr. 340492 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

14. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea
publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu nr. cad. 337981,
înscris în C.F. nr. 337981 Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului.

15. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului  Cluj-Napoca,  a  imobilului  strada  Dimitrie  Gusti  și  însușirea
Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru și
carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință unifamilială, D+P, str.
Donath nr. 211; beneficiar: Mureșan Andrei-Paul. Proiect din iniațiativa primarului. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str.
Bârc I nr. 30; beneficiară: S.C. Calbodan S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, P+E, str.
Bârc I nr. 32A; beneficiar: Cîmpean Călin Dan. Proiect din iniațiativa primarului. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P+E,
str. Bârc I nr. 43; beneficiară: Radu Ana. Proiect din iniațiativa primarului. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu două
unități locative, P+E, str. Oașului nr. 252C; beneficiar: Giloan Gheorghe. Proiect din
iniațiativa primarului. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil cu funcțiuni mixte
2S+P+5E+R, str. Calea Baciului nr. 66-70; beneficiari: Fiț Nelu și Fiț Ancuța Florina.
Proiect din iniațiativa primarului. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt de la 2S+P+2E
la  2S+P+4E+2R,  str.  Câmpina  nr.  10-10/a-10/A;  beneficiare:  Palacean  Construct
S.R.L. și S.C. Urban Qube S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  locuință  unifamilială
S+P+E, str. Alexandru Xenopol nr. 24; beneficiară: Prioteasa Elena-Dana. Proiect din
iniațiativa primarului. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, Sp+P,
str.  Copacilor  nr.  5;  beneficiari:  Bojan  Maria  și  Bojan  Alexandru.  Proiect  din
iniațiativa primarului. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+4E, str.
Teleorman nr. 66; beneficiară: S.C. Quatro R Fashion S.R.L. Proiect din iniațiativa
primarului.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială P+E,
str. Căpitan Grigore Ignat nr. 39; beneficiari:  Oprea Claudiu Ioan și Oprea Roxana
Florina. Proiect din iniațiativa primarului.

27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  imobil  mixt  (spațiu
comercial la parter și locuințe colective), str. Simion Mușat nr. 4; beneficiare: S.C. Via
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Lazăr Construct S.R.L. și S.C. White Home Imobiliare S.R.L. Proiect din iniațiativa
primarului.

28. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  –  Zona  Hoia  „Revitalizarea  Zonei
Parcului Etnografic Național Romulus Vuia – Pădurea Hoia” și a proiectului Tetapolis
Cluj-Napoca; beneficiar: Consiliul Județean Cluj. Proiect din iniațiativa primarului.

29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  urbanizare  și  dezvoltare  zonă
rezidențială  –  str.  Tractoriștilor  est;  beneficiari:  Bal  Carmen,  Bal  Nicolae,  Iuhos
Carmen-Ioana, Iuhos Iosif, Tudor Natalie-Daniel, Tudor Dana, Bartha Szilard, Bartha
Imola  Margit,  Fonai  Monica,  Turicu  Dan  Cristian,  Turicu  Adrian,  Turicu  Silvia,
Băncilă Manuel Doru, Băncilă Daniela Valeria, Crișan Flaviu-Daniel, Crișan Anda-
Georgiana, Turoș Mugurel-Ioan, Vranău Maria, Varvara Tiberiu-Ioan, Varvara Estera,
Măluțan Ana-Cristina și Tordai Ferenc. Proiect din iniațiativa primarului.

30. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  urbanizare,  str.  Făgetului  –  latura
vestică; beneficiari: Salanță Adelina și asociații.

31. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  restructurare  urbană,  str.  Dunării
latura estică; beneficiari: Sîncrăianu Marius-Ioan, Suciu Petru și Suciu Viorica.

32. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  restructurare,  str.  Războieni-str.
Gladiolelor; beneficiară: S.C. Mucart S.A.

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 388/2020 (aprobarea proiectului
„Creșterea capacității Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca de gestionare a crizei
sanitare COVID-19, prin achiziția de echipamente medicale și de protecție medicală”,
a  cheltuielilor  legate  de  acesta,  precum  și  a  acordului  de  parteneriat  pentru
implementarea proiectului). Proiect din iniațiativa primarului. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-
economici  la  obiectivul  de  investiții  „Amenajarea  podului  existent  și
recompartimentări interioare, refacere acoperiș Colegiul Național George Barițiu – str.
Emil Isac nr. 10, din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect din iniațiativa primarului.

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții „Construire parking sub/suprateran, deviere
rețele, branșamente și racorduri la utilități, str. Gheorghe Dima nr. 39B, Cluj-Napoca”.
Proiect din iniațiativa primarului.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor tehnico-
economici  la  obiectivul  de  investiții  „Lucrări  de  extindere  compartiment  primiri
urgențe” Spitalul Clini Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11 din municipiul Cluj-Napoca
Proiect din iniațiativa primarului. 

37. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta
interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale
Ordinare a Acționarilor S.C. Cluj Innovation Park S.A., din data de 12.11.2020, ora 10
(prima convocare) și, respectiv, 13.11.2020, ora 10 (a doua convocare). Proiect din
iniațiativa primarului.

38. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public
Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-Napoca,
ce fac parte din investiția „Achiziționare a 74 bucăți sisteme de validare pe  mijloacele
de transport”. Proiect din iniațiativa primarului.

39. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  aplicării,  începând  cu  data  de  1.01.2021,  a
Hotărârii  nr.  1076/2017  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri  pentru
apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 din clădirea situată în Cluj-
Napoca, str. Moților nr. 120). Proiect din iniațiativa primarului. 

40. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  aplicării,  începând  cu  data  de  1.01.2021,  a
Hotărârii  nr.  1070/2018  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri  pentru
apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 din clădirea situată în Cluj-Napoca, str. Constanța
nr. 16). Proiect din iniațiativa primarului. 
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41. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  tehnico-economice  și  a
indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții  „Modernizare  Calea
Moților-Calea Mănăștur-str. Uzinei Electrice-str. Oțetului-str. Mărginașă”. 

42. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Lupu  Mihail,  Sabo  Horea-
Alexandru  și  Sabo  Georgeta-Lucia,  înregistrată  sub  nr.  300274/3  din  25.06.2020.
Proiect din iniațiativa primarului.

43. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Domșa  Georgiana  ș.a.,
înregistrată sub nr. 428904 din 7.09.2020.

44. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Soare Voichița ș.a., înregistrată
sub nr. 417961/3 din 1.09.2020.

45. Informare privind raportul semestrial de administrare al Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, semestrul I 2020.

46. Informare privind raportul semestrial de administrare al Consiliului de Administrație
al S.C. Cluj Innovation Park S.A., semestrul I 2020.

47. Informare  privind  raportul  semestrial  de  administrare  al  S.C.  Termoficare  Napoca
S.A., semestrul I 2020.

48. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  unor  consilieri  locali,  membri  și  membri
supleanți,  în  Comisia  mixtă  pentru  negocierea  prețului  de  cumpărare,  ca urmare  a
exercitării  dreptului  de  preemțiune  al  Municipiului  Cluj-Napoca,  a  imobilelor
monument istoric. Proiect din inițiativa primarului. 

49. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei tehnice mixte de specialitate pentru
evaluarea  și  vânzarea  locuințelor  din  fondul  locativ  de  stat.  Proiect  din  inițiativa
primarului. 

50. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca în Comisia socială de analiză a dosarelor depuse în vederea
repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în vârstă de
până la 35 de ani, în regim de închiriere. Proiect din inițiativa primarului. 

51. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  al
municipiului  Cluj-Napoca  în  Comisia  pentru  vânzarea  spațiilor  comerciale  sau  de
prestări  servicii,  conform  Legii  nr.  550/2002  și  Legii  nr.  341/2004.  Proiect  din
inițiativa primarului. 

52. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte pentru spații cu altă destinație.
Proiect din inițiativa primarului. 

53. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  unor  consilieri  locali,  membri  și  membri
supleanți în Comisia de vânzare a spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților
administrativ-teritoriale  cu destinația  de cabinete  medicale  și  a  spațiilor  în  care se
desfășoară  activități  conexe  actului  medical,  precum și  în  Comisia  de  contestație.
Proiect din inițiativa primarului. 

54. Proiect  de hotărâre privind constituirea Comisiei  mixte de repartizare a locuințelor
sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate. Proiect din inițiativa
primarului. 

55. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  al
municipiului  Cluj-Napoca,  precum  și  a  membrilor  supleanți,  în  Consiliul  de
Administrație  la  Spitalul  Clinic  Municipal  Cluj-Napoca.  Proiect  din  inițiativa
primarului. 

56. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Studiului  de  prefezabilitate  (documentația
tehnică  și  indicatorii  tehnico-economici)  pentru  obiectivul  de  investitii  „Tren
metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida –
etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și
Tren Metropolitan,  inclusiv legătura dintre  acestea și  a  studiilor  conexe viitoarelor
obiective de investiții” - componenta investițională Magistrala I de Metrou. Proiect din
inițiativa primarului. 

57. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  490/2020
(alocarea sumei de 5.600.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea
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asistenței de sănătate publică, potrivit  Regulamentului privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea
asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic
Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform Anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre). Proiect din inițiativa primarului. 

58. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii nr.
888/2019 (aprobarea  rețelei  școlare  a  unităților  de  învățământ  de stat  și  particular
preuniversitar,  cu structurile  aferente,  de pe raza municipiului  Cluj-Napoca,  pentru
anul școlar 2020-2021). Proiect din inițiativa primarului. 

59. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  492/2020
(alocarea sumei de 300.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020, pentru asigurarea
asistenței de sănătate publică, potrivit  Regulamentului privind stabilirea unor forme
de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca pentru asigurarea
asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru Spitalul Clinic
Căi  Ferate  Cluj-Napoca,  cu  destinația  „Achiziție  dispozitive  medicale:  1.  Ecograf
Doppler cu sonde – 1 buc. = 190.000 lei; 2. Electrocardiograf portabil 12 canale – 2
buc. = 26.000 lei; 3. Analizor pentru determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. =
6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc. = 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc. = 3.000 lei; 6.
Sursă de lumină cu Led – 1 buc. = 25.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului. 

60. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  parțială  a  documentației  „Actualizare  Plan
Urbanistic  General  al  municipiului  Cluj-Napoca”,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.
493/2014,  în  vederea  punerii  în  executare  a  Sentinței  civile  nr.  588/2016  a
Tribunalului  Cluj,  pronunțată  în Dosarul nr.  7388/117/2017,  rămasă definitivă  prin
Decizia Civilă nr. 4013/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

61. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul domnului Radu Rațiu. 

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

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (25 de voturi pentru).

Dl primar –  îi felicită pe consilierii locali pentru mandatul obținut și pentru respectul

arătat de aceștia față de comunitatea clujeană, respect manifestat prin celeritatea cu care a fost

constituit Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca; anunță că mâine va convoca o nouă

ședință a Consiliului  local al municipiului Cluj-Napoca,  pentru marțea viitoare,  la ora 14;

prezintă situația la zi, a județului Cluj și a municipiului Cluj-Napoca, cu privire la evoluția

cazurilor de infectare cu COVID-19; face apel la responsabilitatea cetățenilor și la respectarea

regulilor impuse de autorități,  deoarece presiunea pe sistemul sanitar este una foarte mare;

spune că obiectivul zero este supraviețuirea economiei clujene; prezintă o serie de informații

referitoare la unele puncte de pe ordinea de zi, supuse dezbaterii și aprobării consiliului local,

spre exemplu, obiectivele de investiții: aprobarea studiului de prefezabilitate pentru metrou,

creșterea  numărului  de  burse  în  sistemul  de  învățământ  preuniversitar,  P.U.Z.-ul  Hoia,

modernizarea  tronsonului  Calea  Moților-Calea  Mănăștur,  lucrările  de  extindere  a
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compartimentului  de primiri  urgențe la  Spitalul  Clinic  Municipal,  lucrările  de la  Colegiul

Național George Barițiu și construirea unui nou parking în cartierul Zorilor. 

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului
Cluj-Napoca la data de 30.09.2020. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului
Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al
anului  școlar  2020-2021,  pentru  elevii  din  învățământul  preuniversitar  de  stat.
Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

Dl. cons. Chira – secretarul Comisiei IV – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului  Cluj-Napoca a imobilului  situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  strada
Horea nr. 6, ap. 1. Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar două voturi nu

au fost înregistrate, respectiv, votul domnului consilier  Radu Boloveschi și cel al domnului

Ovidiu Vaida.

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

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

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații tehnice, pentru imobilul situat în Calea Turzii nr. 2, Liceul de Coregrafie
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și  Artă  Dramatică  Octavian  Stroia  din  municipiul  Cluj-Napoca.  Proiect  din
iniațiativa primarului. Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

6. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații tehnice, pentru imobilul situat în strada Oltului nr. 83, Școala Alexandru
Vaida Voevod din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

7. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații tehnice, pentru imobilul situat în str. Sigismund Toduță nr. 9, Grădinița
Parfum de Tei din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dl. cons. Chira – secretarul Comisiei IV – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

8. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare
informații tehnice, pentru imobilul situat în str. Alexandru Vlahuță nr. 44-48, din
municipiul Cluj-Napoca. Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

9. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului  strada  Alexandru  Davila  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul
integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

10. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice  pentru  înscrierea
imobilului strada Zorilor și strada Louis Pasteur (tronson 1 și 2) din municipiul
Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de  cadastru  și  carte  funciară.  Proiect  din
iniațiativa primarului. 
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Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Anca Ciubăncan. 

Dna. cons. Ciubăncan – confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

11. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  proprietatea  privată  și  trecerea  în
proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu
nr.  cad.  336679,  înscris  în C.F.  nr.  336679 Cluj-Napoca.  Proiect  din iniațiativa
primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

12. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  proprietatea  privată  și  trecerea  în
proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu
nr.  cad.  298621,  înscris  în C.F.  nr.  298621 Cluj-Napoca.  Proiect  din iniațiativa
primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

13. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  proprietatea  privată  și  trecerea  în
proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu
nr.  cad.  340492,  înscris  în C.F.  nr.  340492 Cluj-Napoca.  Proiect  din iniațiativa
primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

14. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  proprietatea  privată  și  trecerea  în
proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca, a imobilului-teren, identificat cu
nr.  cad.  337981,  înscris  în C.F.  nr.  337981 Cluj-Napoca.  Proiect  din iniațiativa
primarului.

8



Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

15. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului  Cluj-Napoca,  a  imobilului  strada  Dimitrie  Gusti  și  însușirea
Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru
și carte funciară. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost 

înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Radu Moisin. 

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

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere locuință unifamilială, D+P,
str.  Donath  nr.  211;  beneficiar:  Mureșan  Andrei-Paul.  Proiect  din  iniațiativa
primarului.   

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

17. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,
P+E, str. Bârc I nr. 30; beneficiară: S.C. Calbodan S.R.L. Proiect din iniațiativa
primarului. 

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

18. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,
P+E, str. Bârc I nr. 32A; beneficiar: Cîmpean Călin Dan. Proiect din iniațiativa
primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Alexandra Oană. 

Dna. cons. Oană – confirmă că votul este „pentru”. 
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Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

19. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,
Sp+P+E,  str.  Bârc  I  nr.  43;  beneficiară:  Radu  Ana.  Proiect  din  iniațiativa
primarului. 

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință semicolectivă cu
două unități  locative,  P+E, str.  Oașului  nr.  252C; beneficiar:  Giloan Gheorghe.
Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „aviz favorabil, avem și un amendament:

se  modifică  și  completează  ultimul  alineat  din  art.  1,  în  sensul:  conform  planșei  04 –

Reglementări urbanistice, suprafața de teren necesară regularizării drumului de interes local la

gabarit de opt metri (reglementat urbanistic prin Hotărârea nr. 806/2007) este propusă spre

cedare domeniului public; în acest sens, aceasta se va dezmembra din parcela inițială, se va

înscrie  în  C.F.  cu  titlul  de  drum și  se  va  transfera  în  domeniul  public,  anterior  emiterii

autorizației de construire pe parcelă”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate (25 de voturi

pentru). 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Andrei Irimie. 

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

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

21. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  imobil  cu  funcțiuni
mixte  2S+P+5E+R,  str.  Calea  Baciului  nr.  66-70;  beneficiari:  Fiț  Nelu  și  Fiț
Ancuța Florina. Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

22. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  imobil  mixt  de  la
2S+P+2E la 2S+P+4E+2R, str. Câmpina nr. 10-10/a-10/A; beneficiare: Palacean
Construct S.R.L. și S.C. Urban Qube S.R.L. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).
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23. Proiect  de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială
S+P+E, str. Alexandru Xenopol nr. 24; beneficiară: Prioteasa Elena-Dana. Proiect
din iniațiativa primarului. 

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Radu Boloveschi. 

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

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

24. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,
Sp+P, str. Copacilor nr. 5; beneficiari: Bojan Maria și Bojan Alexandru. Proiect
din iniațiativa primarului. 

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt 2S+P+4E,
str.  Teleorman  nr.  66;  beneficiară:  S.C.  Quatro  R  Fashion  S.R.L.  Proiect  din
iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „aviz favorabil, cu un amendament, prin

care este completat  art.  1 cu următorul alineat:  spațiul  verde organizat pe solul natural va

cuprinde exclusiv vegetație joasă, medie și înaltă; vor planta trei arbori cu circumferința de

minim 35 cm, măsurată la o distanță de un metru de la colet”. 

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se  obține  unanimitate (25 de voturi

pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (25 de

voturi pentru).

26. Proiect  de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială
P+E, str. Căpitan Grigore Ignat nr. 39; beneficiari: Oprea Claudiu Ioan și Oprea
Roxana Florina. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

27. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  imobil  mixt  (spațiu
comercial la parter și locuințe colective), str. Simion Mușat nr. 4; beneficiare: S.C.
Via  Lazăr  Construct  S.R.L.  și  S.C.  White  Home  Imobiliare  S.R.L.  Proiect  din
iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

28. Proiect  de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Zona Hoia „Revitalizarea Zonei
Parcului  Etnografic  Național  Romulus  Vuia  –  Pădurea  Hoia”  și  a  proiectului
Tetapolis Cluj-Napoca; beneficiar: Consiliul Județean Cluj. Proiect din iniațiativa
primarului.

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

Dl. cons. Florian – membru al Comisiei III – aviz favorabil. 

Dna. cons. Oláh – viceprimar – mulțumește grupului de lucru de la Facultatea de

Biologie și Geologie și de la Facultatea de Știință și de Inginerie a Mediului pentru punctul de

vedere  transmis  municipalității,  care  cuprinde  o  hartă  prin  care  au  fost  evidențiate  ariile

protejate în cadrul Pădurii Hoia, care trebuie valorificate.

Dl.  cons.  Tarcea  –  viceprimar –  mulțumește  și  el  grupului  de  lucru  și  crede  că

punctul lor de vedere va aduce un plus de valoare proiectului.  

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Ovidiu Florian (domnul consilier Radu Rațiu

nu participă la vot). 

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

Proiectul a  fost  aprobat  cu  24  de  voturi  pentru  (domnul  consilier  Radu  Rațiu  nu

participă la vot). 

29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  urbanizare  și  dezvoltare  zonă
rezidențială – str. Tractoriștilor est; beneficiari: Bal Carmen, Bal Nicolae, Iuhos
Carmen-Ioana,  Iuhos  Iosif,  Tudor  Natalie-Daniel,  Tudor  Dana,  Bartha Szilard,
Bartha Imola Margit, Fonai Monica, Turicu Dan Cristian, Turicu Adrian, Turicu
Silvia,  Băncilă  Manuel  Doru,  Băncilă  Daniela  Valeria,  Crișan  Flaviu-Daniel,
Crișan  Anda-Georgiana,  Turoș  Mugurel-Ioan,  Vranău  Maria,  Varvara  Tiberiu-
Ioan,  Varvara  Estera,  Măluțan  Ana-Cristina  și  Tordai  Ferenc.  Proiect  din
iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „aviz favorabil, cu un amendament,  prin

care este completat paragraful din art. 1 referitor la strada nou propusă, în sensul: strada nou-

propusă se va echipa edilitar (inclusiv iluminat stradal) și realiza la strat de uzură anterior

emiterii autorizațiilor de construire pentru parcelele cu acces direct din aceasta; se va amplasa

mobilier urban (coșuri de gunoi), indicatoare rutiere și se vor planta arbori cu circumferința de

minim 35 cm, măsurată la o distanță de un metru de la colet, câte unul la fiecare două locuri

de parcare amenajate de-a lungul străzii”.  

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține  unanimitate (25 de voturi

pentru).
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Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Dan Ștefan Tarcea. 

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

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Făgetului – latura
vestică; beneficiari: Salanță Adelina și asociații.

Dl.  cons.  Rațiu –  secretarul  Comisiei  III  – propune amânarea  acestui  proiect  și

retrimiterea documentației, pentru o analiză suplimentară, Comisiei de circulație. 

Se  supune  la  vot  amânarea  acestui  punct  de  pe  ordinea  de  zi  și  trimiterea

documentației spre analiză Comisiei de circulație. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului consilier Dan Ștefan Tarcea. 

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

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană, str. Dunării
latura estică; beneficiari: Sîncrăianu Marius-Ioan, Suciu Petru și Suciu Viorica.

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

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

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

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „aviz favorabil, cu un amendament, care

va  fi  introdus  anterior  ultimului  alineat  din  art.  1,  astfel:  se  vor  planta  trei  arbori  cu

circumferința de minim 35 cm, măsurată la o distanță de un metru de la colet, pe trotuarul

adiacent laturii vestice a amplasamentului”. 

Se  supune la  vot  amendamentul  Comisiei  III  și  se  obțin  21  de  voturi  pentru  și  o

abținere (domnul consilier Radu Moisin, domnul consilier Florin Gliga și domnul consilier

Ovidiu Vișan nu participă la vot).  

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 21 de voturi pentru și

o abținere (domnul consilier Radu Moisin, domnul consilier Florin Gliga și domnul consilier

Ovidiu Vișan nu participă la vot).  

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare, str. Războieni-str.
Gladiolelor; beneficiară: S.C. Mucart S.A.
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Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III  – „aviz favorabil cu un amendament prin

care va fi completat paragraful referitor la obiectivele de interes public din art. 1, în sensul:

spațiul verde va cuprinde vegetație joasă, medie și înaltă (arbori cu circumferința de minim 35

cm măsurată la o distanță de un metru de la colet); arborii de alianiament de pe frontul sudic

al străzii Războieni vor avea circumferința de minim 35 cm măsurată la o distanță de un metru

de la colet”. 

Se supune la vot amendamentul Comisiei III și  se obține  unanimitate (25 de voturi

pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (25 de

voturi pentru).

33. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  388/2020  (aprobarea
proiectului  „Creșterea  capacității  Spitalului  Clinic  Municipal  Cluj-Napoca  de
gestionare a crizei sanitare COVID-19, prin achiziția de echipamente medicale și de
protecție  medicală”,  a  cheltuielilor  legate  de  acesta,  precum  și  a  acordului  de
parteneriat pentru implementarea proiectului). Proiect din iniațiativa primarului. 

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

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat,  respectiv,  votul  doamnei  consilier  Anca  Ciubăncan  (domnul  consilier  Radu

Constantea nu participă la vot). 

Dna. cons. Ciubăncan – confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (domnul consilier Radu Constantea nu

participă la vot). 

34. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnice  și  a  indicatorilor
tehnico-economici  la  obiectivul  de  investiții  „Amenajarea  podului  existent  și
recompartimentări interioare, refacere acoperiș Colegiul Național George Barițiu –
str.  Emil  Isac  nr.  10,  din  municipiul  Cluj-Napoca”.  Proiect  din  iniațiativa
primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Dl. cons. Chira – secretarul Comisiei IV – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

35. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnice  și  a  indicatorilor
tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții  „Construire  parking
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sub/suprateran, deviere rețele, branșamente și racorduri la utilități, str. Gheorghe
Dima nr. 39B, Cluj-Napoca”. Proiect din iniațiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

36. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnice  și  a  indicatorilor
tehnico-economici  la  obiectivul  de  investiții  „Lucrări  de  extindere  compartiment
primiri urgențe” Spitalul Clini Municipal, str. Tăbăcarilor nr. 11 din municipiul
Cluj-Napoca Proiect din iniațiativa primarului. 

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

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul Radu Constantea nu

participă la vot). 

37. Proiect  de hotărâre privind mandatarea unui consilier  local pentru a reprezenta
interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării
Generale  Ordinare  a  Acționarilor  S.C.  Cluj  Innovation  Park  S.A.,  din  data  de
12.11.2020,  ora  10  (prima convocare)  și,  respectiv,  13.11.2020,  ora  10  (a  doua
convocare). Proiect din iniațiativa primarului.

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

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

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Dna.  cons.  Pop –  secretarul  Comisiei  II  –  aviz  favorabil;  propune  mandatarea

consilierului local Călin Găbudean, pentru a reprezenta interesele consiliului local în cadrul

Adunării Generale, cu mandat pentru, precum și a doamnei Adriana Cristian, consilier local,

în calitate de observator în cadrul acestei adunări.

Președintele de ședință – menționează că observatorul nu trebuie să obțină un vot în

consiliul local.  

Se  supune  la  vot  mandatarea  domnului  Călin  Găbudean,  cu  mandatul  de  a  vota

„pentru” și se obțin 23  de voturi pentru (domnul consilier Florin Gliga și domnul consilier

Rácz Levente nu participă la vot). 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 23 de voturi pentru

(domnul consilier Florin Gliga și domnul consilier Rácz Levente nu participă la vot). 

38. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  concesiune  către  Compania  de  Transport
Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Cluj-
Napoca, ce fac parte din investiția „Achiziționare a 74 bucăți sisteme de validare pe
mijloacele de transport”. Proiect din iniațiativa primarului.
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Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

39. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării,  începând cu data de 1.01.2021, a
Hotărârii  nr.  1076/2017  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri  pentru
apartamentele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 din clădirea situată în Cluj-
Napoca, str. Moților nr. 120). Proiect din iniațiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar două voturi nu

au fost înregistrate,  respectiv,  votul domnului  Ovidiu Florian și,  respectiv,  cel  al  doamnei

Flavia Ibrányi. 

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

Dna. cons. Ibrányi– confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

40. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării,  începând cu data de 1.01.2021, a
Hotărârii  nr.  1070/2018  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri  pentru
apartamentele  nr.  1,  2,  3,  4,  5,  6,  7  din  clădirea  situată  în  Cluj-Napoca,  str.
Constanța nr. 16). Proiect din iniațiativa primarului. 

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

41. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  tehnico-economice  și  a
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare Calea
Moților-Calea Mănăștur-str. Uzinei Electrice-str. Oțetului-str. Mărginașă”.   

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Dl. cons. Tarcea – propune următorul amendament: „se va completa art. 1 al hotărârii

cu scenariul  2,  după cum urmează:  art.  1 – se aprobă documentația  tehnico-economică și

indicatorii  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții  Modernizare  Calea  Moților-

Calea  Mănăștur-str.  Uzinei  Electrice-str.  Oțetului-str.  Mărginașă,  scenariul  2  din

documentația întocmită de S.C. FIP CONSULTING S.R.L., conform Anexei care face parte

integrantă din prezenta hotărâre”.
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Se supune la vot amendamentul domnului Dan Ștefan Tarcea și se obține unanimitate

(25 de voturi pentru). 

Dna.  Mirena  Liana  Rusu  –  cetățean –  mulțumește  pentru  oportunitatea  de  a

participa la ședință; arată că, în urma consultării proiectului postat pe siteul instituției, având

în  vedere  că  proiectantul  a  propus  două scenarii  în  cadrul  documentației,  iar  raportul  de

specialitate  indică scenariul  2 ca fiind optim,  vrea să se asigure că documentația  tehnico-

economică  și  indicatorii  tehnico-economici  țin  cont  de  modificările  ilustrate  în  planșa

aprobată în cadrul ședinței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism din

data  de 16 iulie  2020, planșă publicată  pe siteul  primăriei,  la  secțiunea  dedicată  Planului

Urbanistic  Zonal  Calea  Moților-Calea  Mănăștur-str.  Uzinei  Electrice-str.  Oțetului-str.

Mărginașă. 

Președintele  de  ședință –  îi  mulțumește  doamnei  Mirena  Liana  Rusu  pentru

intervenție și îi transmite că documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici

țin cont de planșa respectivă, acesta fiind și motivul pentru care a formulat amendamentul, iar

municipalitatea a ținut cont de propunerea doamnei Mirena Liana Rusu, formulată în cadrul

ultimei dezbateri publice.  

Dna. cons. Cristian – anunță că membrii grupului consilierilor locali U.S.R. PLUS

votează pentru acest punct de pe ordinea de zi, însă reclamă că a avut foarte târziu acces la

întreaga documentație, pe care a primit-o de-abia ieri și a avut, astfel,  foarte puțin timp la

dispoziție  pentru  a  o  analiza;  consideră  că  este  important  să  fie  organizate  dezbateri  cu

cetățenii  care  locuiesc  în  zona respectivă;  solicită,  în  numele  grupului  consilierilor  locali

U.S.R.  PLUS,  să  aibă  acces  mai  rapid  la  documentații,  atât  ei,  cât  și  cetățenii  vizați  de

respectivele documentații.

Dl.  primar –  o  asigură  pe  doamna  consilier  Cristian  că  va  ține  cont  de  această

solicitare;  precizează,  referitor  la  cetățeni,  că  municipalitatea  a  colaborat  foarte  bine  cu

aceștia;  îi  mulțumește doamnei Mirena Liana Rusu  pentru intervenția pe care a avut-o în

cadrul  Comisiei  de  circulație;  evidențiază  că  a  fost  organizată  și  o  dezbatere  publică

suplimentară  pe marginea  acestui  proiect;  consideră  că,  atât  el,  cât  și  colegii  săi,  au  fost

receptivi la toate propunerile formulate; anunță că ședința de consiliu este convocată cu cinci

zile pline înainte de desfășurarea acesteia, tocmai pentru a oferi tuturor timpul necesar pentru

analiză; arată că va verifica de ce doamna consilier Cristian nu a primit la timp documentația,

astfel încât, de acum înainte, doamna consilier Cristian să aibă acces, din timp, la astfel de

documentații.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere. 
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Dl. cons. Florian – solicită, ținând cont de faptul că are probleme tehnice, să participe,

în continuare, la ședință fără a fi logat video.

Președintele de ședință – „în regulă, se acceptă, domnule Florian”. 

42. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Lupu Mihail,  Sabo Horea-
Alexandru și Sabo Georgeta-Lucia, înregistrată sub nr. 300274/3 din 25.06.2020.
Proiect din iniațiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „propune respingerea plângerii prealabile

și menținerea hotărârii”.  

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii. 

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

fost  înregistrate,  respectiv,  votul  domnului  Radu Moisin,  votul  doamnei  Flavia  Ibrányi  și

votul doamnei Adriana Cristian. 

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

Dna. cons. Ibrányi – confirmă că votul este „pentru”. 

Dna. cons. Cristian – confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

43. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Domșa  Georgiana  ș.a.,
înregistrată sub nr. 428904 din 7.09.2020.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „propune respingerea plângerii prealabile

și menținerea hotărârii”.  

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

unanimitate (25 de voturi pentru).

44. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Soare  Voichița  ș.a.,
înregistrată sub nr. 417961/3 din 1.09.2020.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „propune respingerea plângerii prealabile

și menținerea hotărârii”.  

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

unanimitate (25 de voturi pentru).

45. Informare  privind  raportul  semestrial  de  administrare  al  Consiliului  de
Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca, semestrul I
2020.

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).
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46. Informare  privind  raportul  semestrial  de  administrare  al  Consiliului  de
Administrație al S.C. Cluj Innovation Park S.A., semestrul I 2020.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului Dan Ștefan Tarcea. 

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

Proiectul a  fost  aprobat  cu 24  de  voturi  pentru (consilierul  local  Florin  Gliga nu

participă la vot). 

47. Informare privind raportul semestrial de administrare al S.C. Termoficare Napoca
S.A., semestrul I 2020.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului Radu Boloveschi. 

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

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

48. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali,  membri și membri
supleanți, în Comisia mixtă pentru negocierea prețului de cumpărare, ca urmare a
exercitării  dreptului  de  preemțiune  al  Municipiului  Cluj-Napoca,  a  imobilelor
monument istoric. Proiect din inițiativa primarului. 

Președintele de ședință – anunță că, referitor la punctele 48-54 de pe ordinea de zi, în

urma consultărilor avute cu toți liderii de grup, au fost stabiliți  membrii acestor comisii,  a

căror componență va fi citită de doamna consilier Oláh, viceprimar. 

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar  –  propune  următoarea  componență  a  comisiei:

președinte  –  Oláh  Emese,  consilier  local  și  viceprimar;  membri:  Florian  Ovidiu  Valeriu,

consilier  local,    Gliga Florin Valentin,  consilier  local,  Cristian Adriana,  consilier  local și

Ciubăncan Anca Florinela, consilier local; supleanți: președinte – Dan Ștefan Tarcea, consilier

local și viceprimar; membri: Moldovan Ionuț, consilier local, Rácz Levente Zsolt, consilier

local, Hossu Sergiu, consilier local și Irimie Andrei, consilier local.  
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Se supune la vot amendamentul doamnei Oláh și se obține unanimitate (25 de voturi

pentru). 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat  și se obține unanimitate (25 de

voturi pentru). 

49. Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Comisiei  tehnice  mixte  de  specialitate
pentru  evaluarea  și  vânzarea  locuințelor  din  fondul  locativ  de  stat.  Proiect  din
inițiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar  –  propune  următoarea  componență  a  comisiei:

președinte – Dan Ștefan Tarcea; membri: Radu Florin Rațiu, Bogdan Covaliu, Rácz Levente

Zsolt, Adriana Cristian și Anca Ciubăncan; supleanți: Sorel Jurja, Ibrányi Flavia, Oláh Emese,

Adriana Oană și Călin Găbudean. 

Președintele de ședință – având în vedere că domnul Sorel Jurja încă nu a depus

jurământul  de consilier  local,  propune ca acesta  să fie să fie înlocuit  cu domnul consilier

Vaida. 

Se supune la vot amendamentul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar două voturi nu

au fost înregistrate, respectiv, votul doamnei Anca Ciubăncan și, respectiv, cel al domnului

Dinu Ionescu. 

Dna cons. Ciubăncan – confirmă că votul este „pentru”. 

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

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

50. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  al
municipiului  Cluj-Napoca  în  Comisia  socială  de  analiză  a  dosarelor  depuse  în
vederea repartizării unor locuințe realizate din fonduri A.N.L., destinate tinerilor în
vârstă de până la 35 de ani, în regim de închiriere. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil. 

Dl. cons. Rácz – secretarul Comisiei VII – aviz favorabil.

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar  –  propune  următoarea  componență  a  comisiei:

președinte – Oláh Emese; membri: Florin Gliga, Călin Găbudean, Alexandra Oană și Anca

Ciubăncan; supleanți: Loredana Pop, Edina Fugel, Radu Boloveschi și Bogdan Covaliu.   
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Se supune la vot amendamentul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat  și se obține unanimitate (25 de

voturi pentru). 

51. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  al
municipiului Cluj-Napoca în Comisia pentru vânzarea spațiilor comerciale sau de
prestări  servicii,  conform  Legii  nr.  550/2002  și  Legii  nr.  341/2004.  Proiect  din
inițiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar  –  propune  următoarea  componență  a  comisiei:

membri:  Ovidiu  Vișan,  Oláh  Emese  și  Sergiu  Hossu;  supleanți:  Bogdan Covaliu,  Ovidiu

Vaida și Adriana Cristian. 

Se supune la vot amendamentul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul doamnei Anca Ciubăncan. 

Dna. cons. Ciubăncan – confirmă că votul este „pentru”. 

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).  

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului Sergiu Hossu. 

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

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

52. Proiect  de  hotărâre  privind  constituirea  Comisiei  mixte  pentru  spații  cu  altă
destinație. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar  –  propune  următoarea  componență  a  comisiei:

președinte – Dan Ștefan Tarcea;  membri:  Florin Gliga,  Ibrányi  Flavia,  Oláh Emese,  Radu

Boloveschi și Anca Ciubăncan; supleanți: Ionuț Moldovan, Beniamin Chira, Rácz Béla, Dinu

Ionescu și Ovidiu Vaida. 

Se supune la vot amendamentul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot nu a fost

înregistrat, respectiv, votul domnului Radu Boloveschi. 

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

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru).  
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Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, iar două voturi nu

au fost înregistrate, respectiv, votul doamnei Adriana Cristian și, respectiv, cel al domnului

Dan Ștefan Tarcea. 

Dna. cons. Cristian – confirmă că votul este „pentru”. 

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

Proiectul,  cu  amendamentul  aprobat  a  fost  adoptat  în  unanimitate  (25  de  voturi

pentru). 

53. Proiect de hotărâre privind desemnarea unor consilieri locali,  membri și membri
supleanți  în  Comisia  de  vânzare  a  spațiilor  proprietate  privată  a  statului  sau  a
unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale și a spațiilor în
care  se  desfășoară  activități  conexe  actului  medical,  precum  și  în  Comisia  de
contestație. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil.

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar  –  propune  următoarea  componență  a  comisiei:

membri:  Loredana Pop și  Dinu Ionescu; supleanți:  Sergiu Hossu și  Fugel Edina;  propune

următoarea  componență  a  Comisiei  de  contestații:  membri:  Oláh  Emese  și  Florin  Gliga;

supleanți: Ionuț Moldovan și Rácz Béla.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 24 de voturi pentru și o abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și o abținere, iar un

vot nu a fost înregistrat, respectiv, votul domnului Rácz Béla. 

Dl. cons.  Rácz Béla – confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o abținere. 

54. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei mixte de repartizare a locuințelor
sociale, a locuințelor de serviciu și a locuințelor de necesitate. Proiect din inițiativa
primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Dna. cons. Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil, cu următorul amendament:

înlocuirea doamnei Uțiu Simona cu doamna Tat Gabriela, inspector de specialitate în cadrul

Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru; precizează că este vorba despre un amendament

venit din partea executivului.

Președintele de ședință – propune ca amendamentul Comisiei II să fie votat împreună

cu amendamentul privind componența comisiei, astfel încât să existe un singur amendament.
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Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil.

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar  –  propune  următoarea  componență  a  comisiei:

președinte – Oláh Emese; membri: Beniamin Chira, Ovidiu Vaida, Fugel Edina, Alexandra

Oană  și  Anca  Ciubăncan;  supleanți:  Andrei  Irimie,  Ovidiu  Vișan,  Rácz  Levente,  Radu

Boloveschi  și  Bogdan Covaliu;  preia,  în  cadrul  propriului  amendament,  amendamentul  de

înlocuire a doamnei Uțiu Simona cu doamna Tat Gabriela, inspector de specialitate în cadrul

Serviciului Evidență patrimoniu și cadastru.

Se supune la vot amendamentul și se obțin 25 de voturi pentru.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat  și se obțin 25 de voturi pentru. 

55. Proiect  de  hotărâre  privind  desemnarea  reprezentanților  Consiliului  local  al
municipiului  Cluj-Napoca,  precum  și  a  membrilor  supleanți,  în  Consiliul  de
Administrație  la  Spitalul  Clinic  Municipal  Cluj-Napoca.  Proiect  din  inițiativa
primarului.

Președintele de ședință – anunță că și în cazul acestui proiect de hotărâre au avut loc

consultări cu liderii grupurilor de consilieri locali, iar doamna consilier Oláh, viceprimar, va

da citire amendamentului.

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

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

Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil.

Dna.  cons.  Oláh –  viceprimar –  „deci,  doi  reprezentanți,  în  persoana  domnului

Moisin Radu și Gliga Florin, iar membri supleanți, Rácz Levente și Adriana Cristian”.  

Se supune la vot amendamentul și se obțin 24 de voturi pentru (domnul consilier Radu

Constantea nu participă la vot). 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat  și se obțin 23 de voturi pentru și

o abținere (domnul consilier Radu Constantea nu participă la vot). 

56. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Studiului  de prefezabilitate  (documentația
tehnică  și  indicatorii  tehnico-economici)  pentru  obiectivul  de  investitii  „Tren
metropolitan Gilău – Florești – Cluj-Napoca – Baciu – Apahida – Jucu – Bonțida –
etapa I a sistemului de transport metropolitan rapid Cluj: Magistrala I de Metrou și
Tren Metropolitan, inclusiv legătura dintre acestea și a studiilor conexe viitoarelor
obiective de investiții” - componenta investițională Magistrala I de Metrou. Proiect
din inițiativa primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

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

Dl. cons. Ionescu – secretarul Comisiei VI –  aviz favorabil. 

Dna cons. Cristian – reiterează că este foarte important ca membrii consiliului local

să aibă acces la toată documentația, nu doar la referatele de aprobare, cu mai mult timp înainte
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de ședință; arată că, în cazul de față, este vorba despre o documentație de aproximativ 300 de

pagini și poate că nici acele cinci zile la care făcea referire domnul primar nu sunt suficiente;

înțelege că este vorba despre un studiu de prefezabilitate,  nu de fezabilitate,  și dorește să

verifice  dacă  sunt  incluse  în  acest  studiu  de  prefezabilitate  și  informații  referitoare  la

mentenanța metroului și la cheltuielile de funcționare; consideră că este foarte important să fie

comunicat,  foarte  clar,  care  este  calendrul  dezbaterilor  publice  pe acest  subiect,  care  să-i

includă pe toți cei afectați de acest proiect, de o amploare foarte mare.

Dl. primar – apreciază intervenția doamnei consilier Adriana Cristian și o asigură că

va avea acces din timp la toate documentele care interferează, într-o formă sau alta, cu vreun

proiect; arată că, în cazul acestui proiect, ne aflăm în faza studiului de prefezabilitate, care

creionează potențiale soluții; subliniază că, în mod evident, când vom ajunge în faza studiului

de  fezabilitate,  lucrurile  vor  căpăta  o  concretețe  și  mai  mare;  prezintă  cele  patru  mari

modalități  de  analiză  a  costurilor  de  mentenanță,  adică  metroul  să  fie  gestionat,  ca  la

București, de către Metrorex, de către un operator internațional, de către un operator nou, cum

ar putea fi Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Cluj, care este deja

funcțională,  de către  Compania  de Transport  Public  Cluj-Napoca  S.A.  sau poate  exista  o

combinație între Metrorex și administrația locală; arată că costurile sunt evaluate, astăzi, în

baza  unor  date  preliminare,  la  nivelul  anului  2020;  prezintă  detalii  suplimentare  despre

costurile  de  întreținere;  precizează  că,  deocamdată,  în  acest  proiect  sunt  implicate  doar

municipiul Cluj-Napoca și comuna Florești, urmând ca acest studiu de prefezabilitate să fie

aprobat și la nivel guvernamental; evidențează că proiectul metroului va crește calitatea vieții

cetățenilor  municipiului  Cluj-Napoca;  reiterează  că  și-a  însușit  recomandările  făcute  și,

împreună cu colegii săi, o să le implementeze. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

57. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  490/2020
(alocarea  sumei  de  5.600.000  de  lei  de  la  bugetul  local  pe  anul  2020,  pentru
asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind
reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, pentru Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, cu destinația conform
Anexei  care  face  parte  integrantă  din  prezenta  hotărâre).  Proiect  din  inițiativa
primarului.

Dl cons. Irimie – membru al Comisiei I – aviz favorabil. 

Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 24 de voturi „pentru”, iar un vot a fost

neînregistrat, și anume, votul domnului Bogdan Covaliu. 
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Dl. cons. Covaliu – confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

58. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 ale Hotărârii
nr.  888/2019  (aprobarea  rețelei  școlare  a  unităților  de  învățământ  de  stat  și
particular  preuniversitar,  cu  structurile  aferente,  de  pe  raza  municipiului  Cluj-
Napoca, pentru anul școlar 2020-2021). Proiect din inițiativa primarului.

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

Dl. cons. Chira – secretarul Comisiei IV – aviz favorabil. 

D-na cons. Oláh – viceprimar – nu vorbește la microfon.

Președintele de ședință – arată că, fiind vorba despre îndreptarea unei erori materiale,

aceasta nu trebuie supusă la vot.

Se supune la vot proiectul. 

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

fost neînregistrate, și anume, votul domnului Dan Ștefan Tarcea, votul doamnei Oláh Emese

și, respectiv, votul doamnei Anca Ciubăncan. 

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

Dna. cons. Oláh – confirmă că votul este „pentru”. 

Dna. cons. Ciubăncan – confirmă că votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (25 de voturi pentru). 

59. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  492/2020
(alocarea  sumei  de  300.000  de  lei  de  la  bugetul  local  pe  anul  2020,  pentru
asigurarea asistenței de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea
unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca
pentru asigurarea asistenței de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind
reforma  în  domeniul  sănătății,  republicată,  cu  modificările  și  completările
ulterioare, pentru Spitalul Clinic Căi Ferate Cluj-Napoca, cu destinația „Achiziție
dispozitive  medicale:  1.  Ecograf  Doppler  cu  sonde  –  1  buc.  =  190.000  lei;  2.
Electrocardiograf  portabil  12  canale  –  2  buc.  =  26.000  lei;  3.  Analizor  pentru
determinarea hemoglobinei glicozilate – 1 buc. = 6.000 lei; 4. Holter ECG – 3 buc.
= 50.000 lei; 5. Holter TA – 3 buc. = 3.000 lei; 6. Sursă de lumină cu Led – 1 buc. =
25.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului. 

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

Dna. cons. Ibrányi – secretarul Comisiei V – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru). 

60. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan
Urbanistic  General  al  municipiului  Cluj-Napoca”,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.
493/2014,  în  vederea  punerii  în  executare  a  Sentinței  civile  nr.  588/2016  a
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Tribunalului Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 7388/117/2017, rămasă definitivă prin
Decizia Civilă nr. 4013/2018 a Curții de Apel Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (25 de voturi pentru).

61. Diverse.

Dl.  cons.  Boloveschi  –  aduce  în  discuție  problema  poluării  din  municipiul  Cluj-

Napoca,  inclusiv  cea cauzată  de miasmele  provenite  de la  Pata  Rât,  care au provocat,  în

ultimele  zile,  un  disconfort  crescut  persoanelor  care  suferă  de  astm;  arată  că  Agenția  de

Protecție a Mediului a declarat, printr-un comunicat pe care l-a citit în presă, că nu are nici

măcar un factometru, ca să măsoare poluarea din săptămânile trecute și întreabă dacă este

avută în vedere achiziționarea unui asemenea aparat; precizează că există o inițiativă a unor

O.N.G.-uri, care strâng fonduri pentru achiziționarea unor senzori pentru măsurarea poluării;

întreabă  dacă  administrația  are  inițiative  similare;  consideră  că  trebuie  să  ne  gândim  la

sănătatea tuturor cetățenilor municipiului Cluj-Napoca, iar domnul primar și consilierii locali

ar trebui să-și propună ca, până la finalul mandatului, să nu mai discute de poluare doar ca o

temă de campanie și să fie asigurate mijloacele necesare măsurării, prevenirii și a ținerii sub

control  a  problemelor  legate  de  poluare;  precizează  că  el  s-a  alăturat  inițiativei  Clujul

sustenabil, de achiziționare a unor senzori pentru măsurarea poluării aerului și îi invită pe toți

colegii săi să participe la această strângere de fonduri.

Dl. primar – referitor la problema de la Pata Rât, arată că a intervenit, imediat ce a

fost  sesizat,  cu  mijloacele  pe  care  le-a  avut  la  dispoziție,  și  anume  sistarea  de  îndată  a

transportului  de  deșeuri  din  rampa  provizorie,  care  a  fost  deschisă  până  în  momentul

inaugurării centrului integrat al consiliului județean; de asemenea, a cerut tuturor autorităților,

și în special  managerului orașului,  care are ca preocupare principală  domeniul  salubrității,

elaborarea unui plan foarte coerent,  pentru ca acest  lucru să nu se mai  întâmple,  adică să

stabilească, împreună cu factorii abilitați, un calendar rezonabil de transfer al deșeurilor din

rampa  provizorie  în  centrul  integrat,  pentru  că  în  autorizația  de  mediu  emisă  pentru

municipiul  Cluj-Napoca  în  2015  era  specificat  că  acea  cantitate  de  deșeuri  trebuie

neutralizată,  în depozitul nou-creat;  în ceea ce privește senzorii pentru măsurarea poluării,

primăria municipiului Cluj-Napoca a colaborat cu toate autoritățile publice și cu O.N.G.-urile,

pe siteul primăriei, fiind postați toți senzorii din oraș, care sunt acreditați; arată că toți senzorii

sunt interconectați, iar rezultatele măsurătorilor vor fi publice, putând fi consultate, începând

de luni, inclusiv de pe siteul primăriei; susține orice demers care vizează diminuarea poluării;

afirmă că o să verifice în ce măsură ar putea achiziționa Primăria municipiului Cluj-Napoca

un factometru; arată că obiectivul Uniunii Europene de a avea o Europă neutră din punct de
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vedere climatic până în 2050 nu poate fi realizat fără orașe, regiuni și țări neutre din punct de

vedere  climatic,  adică  fără  poluare;  arată  că  va  fi  promovată  orice  propunere  care  are

acoperire științifică și susținere bugetară; bănuiește că un asemenea factometru nu va costa o

avere impresionantă, având în vedere că municipalitatea a achiziționat și un R.M.N. pentru

testarea copacilor, chiar dacă nu o duce foarte bine din punct de vedere financiar.  

       

     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  inspector  de  specialitate  Ramona Nistor  și  de

consilier superior Ioan 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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