
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. 591.074/305/2.12.2020 

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

Napoca din data de 27 noiembrie 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 doi consilieri locali, Florin Valentin Gliga

și Ovidiu Vasile Vișan. Consiliul local este legal întrunit. 

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

verbal al şedinţei anterioare.

Cvorumul de ședință pentru procesul-verbal este de 23 de voturi, motivat de faptul că

domnii Marius Sorel Jurja și Vladimir Mătușan au fost validați, dar nu au depus jurământul.

Procesul-verbal al şedinţei anterioare a fost aprobat în  unanimitate, cu 23 de voturi

pentru.

Președintele de ședință –  arată că, în cadrul ședinței de azi, vor depune jurământul

consilierul local Marius Sorel Jurja, din partea Partidului Național Liberal și consilierul local

supleant  Vladimir  Mătușan, din partea Partidului  Social  Democrat,  al  cărui mandat  a fost

validat prin Încheierea civilă nr. 10660/2020, pronunțată de către Judecătoria Cluj-Napoca, în

Dosarul nr. 19944/211/2020.

Dl. cons. Gliga – anunță că s-a logat la ședința de consiliu.

Președintele de ședință –  „da, mulțumesc”; anunță că domnii Marius Sorel Jurja și

Vladimir Mătușan vor depune jurământul după intonarea Imnului de Stat al României.

 

     Se intonează Imnul de Stat al României.

Președintele de ședință – îi invită pe domnii Marius Sorel Jurja și Vladimir Mătușan

să depună jurământul. 

Dl Marius Sorel Jurja – citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc

la masă și primește mapa de ședință.

Dl Vladimir Mătușan – citește și semnează jurământul de credință, după care ia loc la

masă și primește mapa de ședință.
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           Președintele de ședință – supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:

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

2. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea
imobilului  strada  Câmpina,  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de
cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice,  pentru  înscrierea
imobilului strada Paris (tronsonul 1 și 2) și strada Mărășești (tronsonul 1 și 2), din
municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din
inițiativa primarului. 

4. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice,  pentru  înscrierea
imobilului strada Fântânele (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului. 

5. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentațiilor  tehnice,  pentru  înscrierea
imobilului strada Arieșului (tronsonul 1 și 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul
integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

6. Proiect  de  hotărâre  privind însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea
imobilului  strada  Bobâlnei  (tronsonul  2),  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul
integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

7. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea
imobilului  drum,  Piața  1848,  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de
cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului. 

8. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  apartamentare  și
înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 290362-C1, situat în
municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa primarului. 

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

10. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din
str.  Meteor)  și  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea  imobilului  în
sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului. 

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

12. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al
municipiului Cluj-Napoca și darea în administrare, Serviciului Public de interes local
pentru  administrarea  parcărilor,  a  două  stații  de  încărcare  autovehicule  electrice,
amplasate pe strada Molnar Piuariu și strada Fabricii de Zahăr, din municipiul Cluj-
Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea privată și trecerea în proprietatea
publică  a  municipiului  Cluj-Napoca,  a  imobilului-teren,  situat  în  municipiul  Cluj-
Napoca, str. Sarmisegetuza nr. 11-13, identificat cu nr. cad. 340138, înscris în C.F. nr.
340138 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa 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. 340244,
înscris în C.F. nr. 340244 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului situat
în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Porumbeilor  nr.  41,  ap.  8  și  trecerea  acestuia  în
domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.
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16. Proiect  de  hotărâre  privind  solicitarea  de  trecere  din  domeniul  public  al  Statului
român, în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public al
municipiului  Cluj-Napoca,  a  Sălii  de  gimnastică  Sonia  Iovan,  imobil  situat  în
municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Argeș  nr.  7,  înscris  în  C.F.  nr.  295078 Cluj-Napoca.
Proiect din inițiativa primarului.

17. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea P.U.D. – Construire  locuință  unifamilială  cu
spațiu servicii profesionale, S+P+E, str. Nădășel nr. 40; beneficiari: Cristolțan Daniel-
Cristian, Cristolțan Maria și Cristolțan Ioana. Proiect din inițiativa primarului.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E,
str. Făgetului nr. 34 B; beneficiari: Vasilief Adrian și Vasilief Emina-Mihaela. Proiect
din inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil centru de transfer
tehnologic  „CTT-BIOTECH”,  Calea  Florești  nr.  64;  beneficiară:  U.S.A.M.V. Cluj-
Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P, str.
Cetinei nr. 24; beneficiari: Rus Sebastian Ion și Rus Alina Olivia. Proiect din inițiativa
primarului. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire două locuințe individuale,
(S)+P+E, str. Frumoasă nr. 15; beneficiari: Sălăjan Emil și Sălăjan Elena. Proiect din
inițiativa primarului. 

22. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  urbanizare,  strada  Eclipsei-strada
Voievodul  Glad;  beneficiari:  Societatea  MH Invest  S.R.L.,  Sarb  Valer  Ioan,  Sarb
Dorina  Mărioara,  Pop Margareta,  Roman Viorel-Cosmin,  Roman  Monica-Mariana,
Nechifor  Ioan,  Nechifor  Aurel,  Dan  Viorica,  Nechifor  Cornelia,  Nechifor  Alex
Andrei, Alb Dan Dorin, Alb Olimpia, Precup Sorin, Precup Daniela, Bolboacă Mircea,
Bolboacă Mariana, Vinczi Gyula, Vinczi Gabriela, Iurian Sergiu-Dan, Iurian Amalia-
Mihaela,  Pop  Simona  Ștefania,  Popuț  Ileana  și   Fundația  umanitară  și  socială
„Ocrotirea”. Proiect din inițiativa primarului. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de restructurare urbană – strada Tășnad;
beneficiară: S.C. ASCOM IMPEX S.R.L.  Proiect din inițiativa primarului. 

24. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea  atribuirii  și  încheierii  acordului-cadru pentru
delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  stradală  și  deszăpezire  a
municipiului  Cluj-Napoca,  sector  I,  cu  S.C.  Supercom  S.A.  Proiect  din  inițiativa
primarului. 

25. Proiect  de  hotărâre  privind  încetarea  aplicării,  începând  cu  data  de  1.01.2021,  a
Hotărârii  nr.  920/2019  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri,  pentru
apartamentele  nr.  1,  2A,  2B,  4,  5,  6/I  din  clădirea  situată  în  Cluj-Napoca,  str.
Academician David Prodan nr. 16). Proiect din inițiativa primarului. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Consolidarea capacității unităților
de  învățământ  preuniversitar  de  stat  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  vederea
gestionării situației de pandemie, generată de virusul SARS-COV-2, prin achiziția de
echipamente  de  protecție  medicală”,  a  cheltuielilor  legate  de  acesta,  precum  și  a
acordului  de  parteneriat  pentru  implementarea  proiectului.  Proiect  din  inițiativa
primarului. 

27. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  493/2020
(alocarea sumei de  800.000 de lei de la bugetul local pe anul 2020 pentru asigurarea
asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea unor forme de
sprijin  financiar  de la  bugetul  local  al  municipiului  Cluj-Napoca pentru asigurarea
asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru Institutul Inimii
De  Urgență  Pentru  Boli  Cardiovasculare  „Niculae  Stăncioiu”,  cu  destinaţia  „I.
Investiții:  1.  Amenajare  demisol,  parter  Clinica  Cardiologie  în  vederea  respectării
circuitelor  medicale  = 350.000 lei;  II.  Cheltuieli  de administrare,  respectiv utilități:
450.000 lei”). Proiect din inițiativa primarului. 
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28. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Agenția
de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în scopul accesării de fonduri nerambursabile în
cadrul  Programului  Operațional  Asistență  Tehnică  2014-2020,  pentru  elaborarea
documentațiilor  tehnico-economice  necesare  pentru  proiectele  de  investiții  în
domeniul mobilității urbane și regenerării urbane. Proiect din inițiativa primarului. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu Agenția
de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în scopul accesării de fonduri nerambursabile în
cadrul  Programului  Operațional  Asistență  Tehnică  2014-2020,  pentru  elaborarea
documentațiilor tehnico-economice necesare pentru proiectul de investiții în domeniul
infrastructurii  și  serviciilor  publice  de  turism,  inclusiv  obiective  de  patrimoniu  cu
potențial turistic. Proiect din inițiativa primarului. 

30. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  „diplomei  de  aur”  și  a  câte  unui  premiu  în
valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului. 

31. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali care vor avea calitatea
de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale
ale doamnei Aurora Ariana Roșca, secretar general al unității administrativ-teritoriale.
Proiect din inițiativa primarului. 

32. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 219.082 de lei, 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  Institutul  Inimii  de  Urgență  pentru  Boli
Cardiovasculare  „Niculae  Stăncioiu”,  pentru  achiziționare  Aparat  de  anestezie
compatibil RMN, în valoare de 219.082 de lei. Proiect din inițiativa primarului. 

33. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 400.000 de lei, 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 Institutul  Regional  de Gastroenterologie-Hepatologie
„Prof.  dr.  Octavian  Fodor”  Cluj-Napoca,  pentru  achiziționarea  de  echipamente  de
protecție și dezinfectanți. Proiect din inițiativa primarului. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr. 490/2020, astfel
cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 785/2020 (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. 

35. Proiect de hotărâre privind acceptarea unui nou membru în Asociația Metropolitană de
Transport Public Cluj (A.M.T.P.C.). Proiect din inițiativa primarului. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării  documentației  tehnico-economice,
faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții „Extindere
creșă  Sp+P+E  cu  un  corp  cu  destinația  de  creșă  și  spații  administrative  aferente
funcțiunii de creșă, branșamente de utilități și deviere rețea edilitară subterană de apă
Ø 200 mm, str. Meziad nr. 4, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”, aprobați  prin
Hotărârea  nr.  1103/2018  și  actualizați  prin  Hotărârea  nr.  710/2020.  Proiect  din
inițiativa primarului. 

37. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a amplasamentului
(clădire  cu  destinația  de  creșă  și  teren  aferent)  pentru  obiectivul  de  investiții
„Extindere creșă Sp+P+E cu un corp cu destinația  de creșă și spații  administrative

4



aferente funcțiunii de creșă, branșamente de utilități și deviere rețea edilitară subterană
de apă  Ø 200 mm, str. Meziad nr. 4, municipiul Cluj-Napoca, județul Cluj”. Proiect
din inițiativa primarului. 

38. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Cosmin Mihai, Pojaru Dănuț-
Iacob și Pojaru Horia, înregistrată sub nr. 373525/3 din 5.08.2020. 

39. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Roman Bogdan Eugen și Plesch
Camelia, înregistrată sub nr. 509425/3 din 16.10.2020.  

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 26.

Dl primar – propune suplimentarea ordinii de zi cu punctul 39a (proiect de hotărâre

privind  alocarea  sumei  de  299.282 de  lei,  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 de Boli

Infecțioase  Cluj-Napoca,  pentru  achiziționare:  1.  Unitate  de  stocare  imagini  medicale  –

45.220 de lei; 2. Autorefractometru – 29.750 de lei; 3. Sistem video EEG PSG – 55.053 de lei

[diferență sumă alocată prin Hotărârea nr. 494/2020]; 4. Robot dezinfecție cu UVC – 169.259

de lei [diferență sumă alocată prin Hotărârea nr. 494/2020]. Proiect din inițiativa primarului). 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se obțin 26 de voturi pentru. 

Se supune la vot ordinea de zi,  cu suplimentarea aprobată și se obțin 26 de voturi

pentru. 

Președintele  de  ședință  –  „observ  că,  între  timp,  a  intrat  și  domnul  Vișan,  deci,

practic, din acest moment, cvorumul de ședință este de 27”.

Dl  primar  –  prezintă  situația  la  zi  cu  privire  la  evoluția  numărului  cazurilor  de

infectări cu virusul COVID-19 în municipiul Cluj-Napoca, precum și câteva considerații pe

marginea  celor  mai  importante  proiecte  ale  comunității;  arată  că,  în  privința  situației

referitoare  la  COVID-19,  după  o  perioadă  în  care  am  avut  parte  de  o  stabilizare,

manifestându-se chiar o tendință de scădere, în ultimele două zile a fost înregistrată o ușoară

creștere a numărului de infectări la nivelul municipiului Cluj-Napoca; precizează că, în aceste

condiții, mesajul său este foarte ferm: „nu suntem panicați, dar suntem îngrijorați”, în primul

rând pentru că rata infectărilor este la un nivel ridicat – de 8%, iar, în al doilea rând, speră ca

această tendință să nu urmeze o curbă ascendentă, ci una descendentă; face un apel către toți

cetățenii municipiului Cluj-Napoca, de a fi în continuare responsabili, pentru că, astăzi, lupta

împotriva pandemiei are loc în afara spitalelor, care-și fac datoria de șase-șapte luni de zile;

arată că situația este sub control, însă suntem aproape de capacitatea maximă și orice ieșire în

decor ar putea duce la adoptarea altor soluții; subliniază că respectarea regulilor – distanțarea

socială, purtarea măștii, respectarea normelor de igienă și evitarea tuturor deplasărilor care nu

sunt necesare – are o importanță fundamentală, ca gest de solidaritate cu sistemul medical,

pentru protejarea sănătății și, nu în ultimul rând, a locurilor de muncă din oraș; evidențiază că
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orice măsură restrictivă care va trebui impusă va compromite foarte multe locuri de muncă;

arată că, astăzi,  municipalitatea acordă un sprijin în valoare de un milion de lei  spitalelor

clujene, ajungându-se, astfel, la un total de 11,3 milioane de euro; susține că municipiul Cluj-

Napoca  nu  este  astăzi  în  carantină  datorită  capacității  sistemului  medical  de  a  face  față

provocărilor,  datorită  efortului  comun,  al  autorităților  și  al  spitalelor,  de  a  asigura

infrastructura necesară și, nu în ultimul rând, datorită comportamentului civic responsabil al

clujenilor;  anunță că guvernul a pus în dezbatere publică Planul  Național  de Redresare și

Reziliență,  iar  proiectele  majore de modernizare și dezvoltare  a municipiului  Cluj-Napoca

sunt cuprinse, în vederea finanțării cu fonduri europene, atât în cadrul Planului Național de

Redresare și Reziliență,  cât și în cadrul bugetului multianual al Uniunii Europene – 2021-

2027; prezintă cele mai importante proiecte de modernizare și dezvoltare a municipiului Cluj-

Napoca:  realizarea  unui  sediu al  Academiei  de Muzică  Gheorghe Dima,  metroul,  centura

metropolitană,  conectarea  municipiului  Cluj-Napoca  la  autostradă,  prin  zona  Mărtinești-

Tureni, spitalul regional de urgență, pasajul Tăietura Turcului și trenul metropolitan, proiecte

care sunt cuprinse în cadrul finanțării europene de către Guvernul României, iar acest lucru va

schimba radical viața clujenilor în următorii 30-50 de ani, deoarece este vorba despre proiecte

care vor avea efect pe termen scurt, mediu și lung; anunță că, săptămâna aceasta, municipiul

Cluj-Napoca a fost desemnat, de către Comisia Europeană, să facă parte dintr-o rețea selectă

de  orașe  europene,  precum  Valencia,  Köln, Málaga  sau  Leeuwen  –  actuala  Capitală

Europeană a Inovării –, pentru a fi oraș start-up în domeniul inovării, pe componenta sănătate

și inteligență artificială.       

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  

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

Cluj-Napoca pe anul 2020. Proiect din inițiativa primarului. 

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

Dl cons. Mătușan –  susține că nu a putut accesa proiectul de hotărâre de pe siteul

primăriei și întreabă la ce se referă această rectificare. 

Președintele  de  ședință  –  arată  că  proiectul  de  hotărâre  a  fost  postat  pe  siteul

primăriei  municipiului Cluj-Napoca în termenul  legal,  unde l-ar fi putut accesa și domnul

consilier Mătușan; îi roagă pe colegii săi de la Comisia I – pentru buget-finanțe, patrimoniu,

să-i ofere domnului consilier Mătușan informațiile solicitate.

Dl  cons.  Gliga  –  președintele Comisiei  I  –  precizează  că  toate  propunerile  de

rectificare  sunt  prezentate  în  referatul  proiectului  de  hotărâre,  însă  nu  pot  fi  regăsite  cu
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ușurință  în  ansamblul  proiectului  de  buget;  arată  că  au  existat  întrebări  cu  privire  la

fundamentare, întrebări cărora li s-a răspuns în cadrul comisiei,  care va răspunde, pentru a

asigura transparența, și în viitor unor eventuale nelămuriri; reiterează că toate modificările

propuse sunt incluse în referat. 

Dl cons. Mătușan – subliniază că a solicitat  o prezentare pe scurt a proiectului de

hotărâre, pe care a încercat, fără succes, să-l acceseze pe siteul primăriei,  pentru a vota în

cunoștință de cauză; întreabă dacă această rectificare se referă strict la punctele de pe ordinea

de zi. 

Dl primar – răspunde că nu, această rectificare nu are legătură cu toate punctele de pe

ordinea de zi, ci este vorba despre asigurarea resurselor financiare atât pentru sănătate – având

în vedere că spitalelor  clujene le-a fost  alocată  suma de un milion de lei  –, cât  și pentru

compensarea sumelor, între diverse capitole, pentru asigurarea finanțării din fonduri europene.

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 22 de voturi „pentru”, patru abțineri și un

vot a fost neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier Mătușan. 

Dl cons. Mătușan – se abține. 

Președintele de ședință – îi solicită domnului consilier Gliga să se deconecteze de la

un dispozitiv, deoarece este conectat la ședință cu două dispozitive.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru și cinci abțineri.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea

imobilului  strada Câmpina,  din municipiul  Cluj-Napoca,  în sistemul integrat  de

cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa 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 25 de voturi „pentru” și două voturi au

fost  neînregistrate,  respectiv,  votul  domnului  consilier  Vaida  și  al  doamnei  consilier

Ciubăncan. 

Dl cons. Vaida – votul este „pentru”. 

Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).
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3. Proiect  de  hotărâre privind însușirea  Documentațiilor  tehnice,  pentru înscrierea

imobilului strada Paris (tronsonul 1 și 2) și strada Mărășești (tronsonul 1 și 2), din

municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect

din inițiativa 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 (27 de voturi pentru).

4. Proiect  de  hotărâre privind însușirea  Documentațiilor  tehnice,  pentru înscrierea

imobilului  strada  Fântânele  (tronsonul  1  și  2),  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în

sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa 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 25 de voturi „pentru” și două voturi au

fost  neînregistrate,  respectiv,  votul  domnului  consilier  Mătușan  și  al  domnului  consilier

Irimie. 

Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

Dl cons. Irimie – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

5. Proiect  de  hotărâre privind    însușirea  Documentațiilor  tehnice,  pentru înscrierea

imobilului  strada  Arieșului  (tronsonul  1  și  2),  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în

sistemul integrat de cadastru și carte funciară  . Proiect din inițiativa 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 26 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Ciubăncan. 

Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).
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6. Proiect  de  hotărâre  privind     însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea

imobilului strada Bobâlnei (tronsonul 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa 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 (27 de voturi pentru).

7. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea

imobilului drum, Piața 1848, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat de

cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa 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 25 de voturi „pentru” și două voturi au

fost  neînregistrate,  respectiv,  votul  domnului  consilier  Florian  și  al  domnului  consilier

Mătușan. 

Dl cons. Flroian – votul este „pentru”. 

Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

8. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației  tehnice de apartamentare și

înscriere în cartea funciară a imobilului identificat prin nr. cad. 290362-C1, situat

în municipiul Cluj-Napoca, str. Tășnad nr. 10. Proiect din inițiativa 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 (27 de voturi pentru).

9. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea

imobilului  strada  Eugen  Lovinescu,  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul

integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului. 

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

Dna cons. Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

10. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al

municipiului Cluj-Napoca, a unui imobil cu destinație de drum (ce se desprinde din

str.  Meteor)  și  însușirea  Documentației  tehnice,  pentru  înscrierea  imobilului  în

sistemul integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa 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 (27 de voturi pentru).

11. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al

municipiului  Cluj-Napoca,  a  imobilului  strada  Rozmarinului  și  însușirea

Documentației tehnice, pentru înscrierea imobilului în sistemul integrat de cadastru

și carte funciară. Proiect din inițiativa 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 26 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier Moisin. 

Dl cons. Moisin – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

12. Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  din  domeniul  privat  în  domeniul  public  al

municipiului  Cluj-Napoca și  darea în administrare,  Serviciului  Public de interes

local  pentru  administrarea  parcărilor,  a  două  stații  de  încărcare  autovehicule

electrice,  amplasate  pe  strada  Molnar  Piuariu  și  strada  Fabricii  de  Zahăr,  din

municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil, cu următorul amendament:

„la art. 2 alin. 2, se modifică valoarea, de la 326.901,66 lei, la valoarea de 389.012,98 lei; este

vorba despre includerea T.V.A.-ului”.  

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

Se supune la vot amendamentul Comisiei I.

10



Se constată că a fost înregistrat un număr de 26 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier Moisin. 

Dl cons. Moisin – votul este „pentru”. 

Amendamentul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (27 de

voturi pentru).

13. Proiect  de  hotărâre  privind  preluarea  în  proprietatea  privată  și  trecerea  în

proprietatea  publică  a  municipiului  Cluj-Napoca,  a  imobilului-teren,  situat  în

municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Sarmisegetuza  nr.  11-13,  identificat  cu  nr.  cad.

340138, înscris în C.F. nr. 340138 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Gliga – președintele 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 (27 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.  340244,  înscris  în  C.F.  nr.  340244  Cluj-Napoca.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

Dl cons. Gliga – președintele 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.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 26 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Ciubăncan. 

Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

15. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun de interes public local a imobilului

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Porumbeilor nr. 41, ap. 8 și trecerea acestuia

în domeniul public al municipiului Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

11



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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

16. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din domeniul public al Statului

român, în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului, în domeniul public

al municipiului Cluj-Napoca, a Sălii de gimnastică Sonia Iovan, imobil situat în

municipiul Cluj-Napoca, str. Argeș nr. 7, înscris în C.F. nr. 295078 Cluj-Napoca.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială cu

spațiu  servicii  profesionale,  S+P+E,  str.  Nădășel  nr.  40;  beneficiari:  Cristolțan

Daniel-Cristian,  Cristolțan  Maria  și  Cristolțan  Ioana.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 26 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Fugel. 

Dna cons. Fugel – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială,

P+E,  str.  Făgetului  nr.  34  B;  beneficiari:  Vasilief  Adrian  și  Vasilief  Emina-

Mihaela. Proiect din inițiativa primarului.

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

Se supune la vot proiectul.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 26 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier Constantea. 

Dl cons. Constantea – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil centru de transfer

tehnologic „CTT-BIOTECH”, Calea Florești nr. 64; beneficiară: U.S.A.M.V. Cluj-

Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

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

Dl cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil, cu următorul amendament:

„se  completează  art.  1  –  echiparea  tehnico-edilitară,  cu  următoarea  mențiune:  platforma

gospodărească destinată colectării selective a deșeurilor pe patru fracții va fi de tip subteran”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 25 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier Gliga (consilierul local Rácz Levente Zsolt

nu participă la vot). 

Dl cons. Gliga – votul este „pentru”. 

Amendamentul Comisiei  III a fost aprobat cu 26 de voturi pentru  (consilierul local

Rácz Levente Zsolt nu participă la vot).

Se supunhe la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 26 de voturi pentru

(consilierul local Rácz Levente Zsolt nu participă la vot). 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P,

str. Cetinei nr. 24; beneficiari: Rus Sebastian Ion și Rus Alina Olivia. Proiect din

inițiativa primarului. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

21. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  două  locuințe

individuale, (S)+P+E, str. Frumoasă nr. 15; beneficiari: Sălăjan Emil și Sălăjan

Elena. Proiect din inițiativa primarului. 

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, strada Eclipsei-strada

Voievodul Glad; beneficiari: Societatea MH Invest S.R.L., Sarb Valer Ioan, Sarb

Dorina  Mărioara,  Pop  Margareta,  Roman  Viorel-Cosmin,  Roman  Monica-

13



Mariana, Nechifor Ioan, Nechifor Aurel, Dan Viorica, Nechifor Cornelia, Nechifor

Alex Andrei, Alb Dan Dorin, Alb Olimpia, Precup Sorin, Precup Daniela, Bolboacă

Mircea,  Bolboacă  Mariana,  Vinczi  Gyula,  Vinczi  Gabriela,  Iurian  Sergiu-Dan,

Iurian Amalia-Mihaela, Pop Simona Ștefania, Popuț Ileana și  Fundația umanitară

și socială „Ocrotirea”. Proiect din inițiativa primarului. 

Dl cons. Rațiu –  secretarul Comisiei III  – aviz favorabil,  cu patru amendamente:

primul amendament:  se completează art.  1 – paragraful referitor la Spațiul verde cu acces

public nelimitat din vecinătatea străzii Voievodul Glad, în sensul: plantațiile înalte vor consta

într-un număr de minim 25 de arbori cu circumferința de cel puțin 35 de cm., măsurată la un

metru de la colet; al doilea amendament: după alineatul din art. 1, referitor la Spațiul verde cu

acces public nelimitat din vecinătatea străzii Voievodul Glad, se introduce un nou alineat: pe

străzile cu ampriză de 12 m. vor fi prevăzute plantații de aliniament – arbori cu circumferința

minimă de 35 cm., măsurată la un metru de la colet, dispuși în dreptul limitelor laterale de

proprietate  ale parcelelor;  al  treilea amendament:  se completează prevederea referitoare la

planul de semnalizare rutieră din penultimul alineat din art. 1, în sensul: la faza D.T.A.C.,

pentru drumuri, se va prezenta planul de semnalizare rutieră orizontală și verticală, care va fi

realizat și implementat până la recepția construcțiilor propuse; al patrulea amendament:  se

completează  prevederea  referitoare  la  intersecția  str.  Constantin  Brâncuși-str.  Fagului-str.

Romul  Ladea-str.  Borhanci  din  penultimul  alineat  din  art.  1,  în  sensul:  deoarece  accesul

dinspre cartierul Gheorgheni spre terenul studiat prin P.U.Z. se realizează prin intersecția str.

Constantin  Brâncuși-str.  Fagului-str.  Romul  Ladea-str.  Borhanci,  a  cărei  capacitate  de

circulație este depășită, emiterea autorizațiilor de construire pentru investiții (altele decât cele

pentru  infrastructura  tehnico-edilitară  sau  amenajare  de  spații  verzi)  se  va  face  ulterior

reamenajării  și lărgirii  intersecției  mai sus menționate,  de către municipalitate,  dar nu mai

târziu de 2025.

Dl. primar – are rugămitea să fie trecut 2026.

Președintele de ședință – precizează că a fost făcută specificația 31.12.

Dl. primar – solicită să fie trecut 2026, pentru că acesta este și termenul de finalizare

al tuturor lucrărilor realizate pe fonduri europene la centura ocolitoare.

 Președintele de ședință – „se înlocuiește amendamentul patru, cu 2026 și supunem la

vot 2026”.

Se supune la vot primul amendament al Comisiei III și se obțin 26 de voturi pentru și o

abținere.

Se supune la vot al doilea amendament al Comisiei III.
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Se constată că a fost înregistrat un număr de 25 de voturi „pentru”, o abținere și un vot

a fost neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Ciubăncan. 

Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

Al  doilea  amendament  al  Comisiei  III  a  fost  aprobat  cu  26  de  voturi  pentru  și  o

abținere.

Se supune la vot al treilea amendament al Comisiei III și se obțin 26 de voturi pentru

și o abținere. 

Se supune la vot al patrulea amendament al Comisiei III, preluat de la domnul primar

în ceea ce privește anul, respectiv, 2026 și se obțin 26 de voturi pentru și o abținere. 

Dna cons. Adriana Cristian – având în vedere că acest proiect de hotărâre vizează

zona Borhanciului și ținând cont de faptul că există încă un P.U.Z. aflat în dezbatere publică,

referitor tot la zona Borhanciului, atrage atenția asupra faptului că este vorba despre un cartier

nou, de tineret, care nu are nicio creșă, grădiniță, școală sau parc; susține că există o petiție,

semnată  de  peste  trei  sute  de  locatari  din  zonă,  prin  care  solicită  primăriei  să  facă  toate

demersurile  necesare  pentru  identificarea  unei  zone  dimensionate  corespunzător  pentru

dezvoltarea spațiilor publice și a facilităților aferente, proporțional cu numărul locuitorilor din

zonă; întreabă dacă există un plan al zonei Borhanci și în ce stadiu se află acesta; susține că va

vota proiectul de hotărâre,  însă consideră că este foarte important să existe un plan foarte

detaliat, care să prevadă unde vor fi construite creșele, parcurile, grădinițele și școlile.

Dl. primar –  arată că în Borhanci va exista un  hub educațional de ultimă generație,

întins pe 75 de hectare, care va include un parc, școală, creșă și grădiniță; precizează că în

acea zonă a fost avută în vedere realizarea unui cartier de locuințe și, ulterior, a unui aqua

park,  însă  costurile  ar  fi  fost  prea  mari,  respectiv,  terenul  nu  se  pretează  unei  asemenea

investiții;  evidențiază  că  au  fost  oprite  construcțiile  de  amploare  în  Borhanci  –  nu  va  fi

construit nimic până când nu sunt realizate centura metropolitană și hub-ul educațional, care

sunt legate, acesta fiind motivul pentru care a solicitat termenul de 2026; apreciază intervenția

doamnei consilier Adriana Cristian, care consonează cu dezideratul municipalității ca, oriunde

se construiește, să fie respectate condițiile de menținere și de creștere a calității vieții; arată că,

în urma discuțiilor preliminare pe care le-a purtat cu primarii din zona metropolitană, din zona

limitrofă municipiului  Cluj-Napoca, și anume din Gilău,  Florești,  Apahida,  Baciu,  Ciurila,

Chinteni  și  Feleacu,  a găsit  înțelegerea – chiar  dacă nu există  cadrul legal,  însă legea nu

interzice colaborarea – pentru a impune un pact de dezvoltare metropolitană, cu mai multe

componente,  în  vederea  creării  de  locuri  de  muncă  și  pentru  a  corela  infrastructura  de

transport,  precum și  un  pact  referitor  la  urbanism,  pentru  a  fi  respectate  aceleași  reguli;

precizează că, în ianuarie sau în februarie, va fi întocmit un plan concret, care să sintetizeze

aceste înțelegeri.
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 Dna cons. Adriana Cristian – salută această abordare a administrației, deoarece și ea

consideră că trebuie dezvoltate cartierele municipiului Cluj-Napoca doar în momentul în care

există infrastructură; întreabă dacă, până în 2026, va exista un  hub educațional în cartierul

Borhanci, care este stadiul proiectului în momentul de față și unde poate să găsească detalii

despre acesta.

Dl. primar – răspunde că hub-ul educațional este în stadiul de pregătire a proiectului,

pentru că această decizie a fost luată în urmă cu o lună și jumătate, după ce a văzut că, potrivit

studiilor de fezabilitate, acolo nu poate fi realizat nici cartier de locuințe, nici aqua park; arată

că,  în  acest  moment,  sunt  pregătite  studiile  de specialitate  pentru  hub-ul  educațional  și  e

posibil să apară și alți investitori, care să se implice în proiect; precizează că a fost stabilită

destinația acelei zone, urmând ca în 2021 să fie stabilite etapele premergătoare implementării

proiectului, care are ca orizont de timp anul 2026, odată cu finalizarea centurii metropolitane;

oferă detalii  suplimentare despre proiectul  centurii  metropolitane;  precizează că se dorește

sincronizarea celor două obiective.

Președintele  de ședință –  arată  că,  tot  în  zona Borhanci,  Consiliul  Județean  Cluj

urmează  să  edifice  un  spital  monobloc  pentru  copii;  „deci,  zona  Borhanci  este  în  atenția

autorităților locale”.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentele aprobate și se obține unanimitate (27 de

voturi pentru).

Dl. cons. Moisin – solicită să fie învoit, începând cu ora 14:30.

Președintele de ședință – „da, mulțumesc, domnule Moisin”.

  

23. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  restructurare  urbană  –  strada

Tășnad; beneficiară: S.C. ASCOM IMPEX S.R.L.  Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil, cu următorul amendament:

anterior  penultimului  alineat  din  art.  1  se  introduce  următorul  alineat:  în  fâșia  adiacentă

aliniamentului  (limita  nordică)  cu  adâncimea  de  șase  metri,  se  vor  planta  opt  arbori  cu

circumferința  de  minim  35  de  cm.,  măsurată  la  un  metru  de  la  colet,  până  la  recepția

construcției propuse.

Se supune la  vot  amendamentul  Comisiei  III  și  se  obțin  26 de  voturi  pentru  și  o

abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obține unanimitate (27 de

voturi pentru).
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii acordului-cadru pentru

delegarea  gestiunii  serviciului  public  de  salubrizare  stradală  și  deszăpezire  a

municipiului Cluj-Napoca, sector I, cu S.C. Supercom S.A. Proiect din inițiativa

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 24 de voturi „pentru”, o abținere și două

voturi  au  fost  neînregistrate,  respectiv,  votul  domnului  consilier  Covaliu  și  al  domnului

consilier Găbudean. 

Dl cons. Covaliu – votul este „pentru”. 

Dl cons. Găbudean – votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat cu 26 de voturi pentru și o abținere.

25. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicării,  începând cu data de 1.01.2021, a

Hotărârii  nr.  920/2019  (majorarea  cu  500%  a  impozitului  pe  clădiri,  pentru

apartamentele  nr.  1,  2A,  2B,  4,  5,  6/I  din  clădirea  situată  în  Cluj-Napoca,  str.

Academician David Prodan nr. 16). Proiect din inițiativa 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 (27 de voturi pentru).

26. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  „Consolidarea  capacității

unităților  de  învățământ  preuniversitar  de  stat  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în

vederea gestionării situației de pandemie, generată de virusul SARS-COV-2, prin

achiziția  de echipamente de protecție  medicală”, a cheltuielilor  legate de acesta,

precum și a acordului de parteneriat pentru implementarea proiectului. Proiect din

inițiativa 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.

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

Dl cons. Ionescu – președintele Comisiei VI – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

27. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  493/2020

(alocarea  sumei  de   800.000  de  lei  de  la  bugetul  local  pe  anul  2020  pentru

asigurarea asistenţei de sănătate publică, potrivit Regulamentului privind stabilirea

unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca

pentru asigurarea  asistenţei de sănătate publică, conform Legii nr. 95/2006 privind

reforma  în  domeniul  sănătăţii,  republicată,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare,  pentru  Institutul  Inimii  De  Urgență  Pentru  Boli  Cardiovasculare

„Niculae  Stăncioiu”,  cu  destinaţia  „I.  Investiții:  1.  Amenajare  demisol,  parter

Clinica Cardiologie  în vederea respectării  circuitelor  medicale  = 350.000 lei;  II.

Cheltuieli  de administrare,  respectiv  utilități:  450.000 lei”).  Proiect  din inițiativa

primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

28. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  acord  de  parteneriat  cu

Agenția  de  Dezvoltare  Regională  Nord-Vest,  în  scopul  accesării  de  fonduri

nerambursabile în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020,

pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru proiectele de

investiții în domeniul mobilității urbane și regenerării urbane. Proiect din inițiativa

primarului. 

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

29. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  încheierii  unui  acord  de  parteneriat  cu

Agenția  de  Dezvoltare  Regională  Nord-Vest,  în  scopul  accesării  de  fonduri

nerambursabile în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică 2014-2020,

pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru proiectul de

investiții  în  domeniul  infrastructurii  și  serviciilor  publice  de  turism,  inclusiv

obiective de patrimoniu cu potențial turistic. Proiect din inițiativa primarului. 
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

30. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a câte unui premiu în

valoare netă de 1.000 lei, din bugetul local pe anul 2020, cuplurilor clujene care au

împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

31. Proiect  de  hotărâre  privind  nominalizarea  a  doi  consilieri  locali  care  vor  avea

calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale

individuale  ale  doamnei  Aurora  Ariana  Roșca,  secretar  general  al  unității

administrativ-teritoriale. Proiect din inițiativa primarului. 

Dna cons. Pop – secretarul Comisiei II – aviz favorabil; îi propune, ca evaluatori în

cadrul Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Aurora

Ariana Roșca, secretar general al unității administrativ-teritoriale, pe consilierii locali Radu

Florin Rațiu și Rácz Béla-Gergely.

Se  supune  la  vot  amendamentul  Comisiei  II  și  se  obțin  27  de  voturi  pentru

(unanimitate).

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 26 de voturi „pentru” și un vot a fost

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Adriana Cristian. 

Dna cons. Adriana Cristian – votul este „pentru”. 

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

32. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  219.082  de  lei,  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 Institutul Inimii de Urgență pentru
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Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu”, pentru achiziționare Aparat de anestezie

compatibil RMN, în valoare de 219.082 de lei. Proiect din inițiativa primarului. 

Dl cons. Gliga – președintele 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 25 de voturi „pentru” și două voturi au

fost neînregistrate, respectiv, votul doamnei consilier Ibrányi și al domnului consilier Hossu. 

Dna cons. Ibrányi – votul este „pentru”. 

Dl cons. Hossu – votul este „pentru”.

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (27 de voturi pentru).

33. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  400.000  de  lei,  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  Institutul  Regional  de

Gastroenterologie-Hepatologie  „Prof.  dr.  Octavian  Fodor”  Cluj-Napoca,  pentru

achiziționarea de echipamente de protecție  și  dezinfectanți.  Proiect  din inițiativa

primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

34. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  și  completarea  Hotărârii  nr.  490/2020,

astfel cum a fost modificată și completată prin Hotărârea nr. 785/2020 (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. 
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

35. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  unui  nou  membru  în  Asociația

Metropolitană  de  Transport  Public  Cluj  (A.M.T.P.C.).  Proiect  din  inițiativa

primarului. 

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obține unanimitate (27 de voturi pentru).

36. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  actualizării  documentației  tehnico-

economice, faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții

„Extindere creșă Sp+P+E cu un corp cu destinația de creșă și spații administrative

aferente  funcțiunii  de  creșă,  branșamente  de  utilități  și  deviere  rețea  edilitară

subterană de apă    Ø   200 mm, str. Meziad nr. 4, municipiul Cluj-Napoca, județul

Cluj”,  aprobați  prin  Hotărârea  nr.  1103/2018  și  actualizați  prin  Hotărârea  nr.

710/2020. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 26 de voturi pentru și o abținere.

37. Proiect  de  hotărâre  privind  predarea  către  Ministerul  Lucrărilor  Publice,

Dezvoltării și Administrației, prin Compania Națională de Investiții „C.N.I.” S.A. a

amplasamentului (clădire cu destinația de creșă și teren aferent) pentru obiectivul

de investiții  „Extindere creșă Sp+P+E cu un corp cu destinația de creșă și spații

administrative aferente funcțiunii de creșă, branșamente de utilități și deviere rețea

edilitară subterană de apă    Ø   200 mm, str. Meziad nr. 4, municipiul Cluj-Napoca,

județul Cluj”. Proiect din inițiativa 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 (27 de voturi pentru).
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38. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pop Cosmin Mihai, Pojaru

Dănuț-Iacob și Pojaru Horia, înregistrată sub nr. 373525/3 din 5.08.2020. 

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 obțin 26

de voturi pentru și o abținere.

39. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  Roman Bogdan  Eugen  și

Plesch Camelia, înregistrată sub nr. 509425/3 din 16.10.2020.  

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 obțin 26

de voturi pentru și o abținere.

39a. Proiect  de  hotărâre  privind  alocarea  sumei  de  299.282  de  lei,  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  de  Boli  Infecțioase  Cluj-Napoca,  pentru

achiziționare: 1. Unitate de stocare imagini medicale – 45.220 de lei; 2. Autorefractometru

– 29.750 de lei; 3. Sistem video EEG PSG – 55.053 de lei (diferență sumă alocată prin

Hotărârea nr. 494/2020); 4. Robot dezinfecție cu UVC – 169.259 de lei (diferență sumă

alocată prin Hotărârea nr. 494/2020). Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri (consilierii

locali Rácz Levente Zsolt și Radu Florin Rațiu nu participă la vot).
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Mapa președintelui de ședință

1. Adresa Asociației de proprietari Decebal nr. 2, înregistrată la Primăria municipiului

Cluj-Napoca sub nr. 545.597/305, în data de 4 noiembrie 2020.

Adresa a fost luată la cunoștință.

     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 Ioan Raul Pușcaș.

Notă: Ședinţa a fost înregistrată electronic, putând fi ascultată/consultată pe siteul instituției, 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. 3820/2020 privind
aprobarea unui nou Nomenclator arhivistic  al  documentelor  elaborate de către aparatul  de specialitate al
primarului municipiului Cluj-Napoca și de serviciile publice din subordinea Consiliului local al municipiului
Cluj-Napoca.
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