
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. 10.552/305/6.01.2021 

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

din data de 4 ianuarie 2021, 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,  Sergiu  Hossu

(participă la ședință după votarea președintelui de ședință) și Dan Ștefan Tarcea. Consiliul

local este legal întrunit. 

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

verbal al şedinţei anterioare.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 22 de voturi „pentru” și două voturi au

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

Constantea. 

Dl cons. Jurja – votul este „pentru”. 

Dl cons. Constantea – votul este „pentru”.

Procesul-verbal  al  şedinţei  anterioare  a  fost  aprobat în  unanimitate  (24  de  voturi

pentru).

Dna Aurora  Roșca  –  Secretarul  general  al  municipiului  – având  în  vedere  că

președintele  de ședință  ales pentru trei  luni lipsește,  solicită  propuneri  în vederea alegerii

președintelui pentru această ședință.

Dl cons. Gliga –  o propune, din partea grupului P.N.L., pe doamna consilier Oláh,

viceprimar.

Se supune la vot propunerea domnului consilier Gliga și se obțin 23 de voturi pentru și

o abținere.

Doamna Oláh Emese,  consilier  local  și  viceprimar,  a  fost  aleasă  președinte  pentru

această ședință de consiliu.

 

     Se intonează Imnul de Stat al României.

           Președintele de ședință – supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:
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1. Proiect  de hotărâre privind propunerea de alocare,  de la  bugetul  local,  a sumei  de
120.000 lei, către Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca, pentru sprijinirea
activității  Serviciului  Mobil  Urgență  Reanimare  și  Descarcerare  (S.M.U.R.D.),
constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru 10 persoane. Proiect din
inițiativa primarului. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire locuință unifamilială, P+E,
b-dul Muncii nr. 213B-215B; beneficiari: Băldean Livia și Băldean Maftei. Proiect din
inițiativa primarului. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  locuință  unifamilială,
D+P+Er, str. Tudor Vianu nr. 3; beneficiari: Riza Gheorghe și Riza Emilia. Proiect din
inițiativa primarului. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil  mixt (locuințe cu
spații comerciale/servicii la parter) S+P+5E+R, str. Traian nr. 58-62; beneficiară: S.C.
Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului. 

5. Diverse.

Se supune la vot ordinea de zi.

Începând din acest moment, participă la ședință și domnul consilier Hossu.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, un vot împotrivă, o

abținere și două voturi au fost neînregistrate, respectiv, votul doamnei consilier Cristian și al

domnului consilier Hossu. 

Dna cons. Cristian – votul este „pentru”. 

Dl cons. Hossu – votul este „pentru”.

Ordinea de zi a fost aprobată cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul este de 25.

Dl primar –  le urează consilierilor locali La mulți ani; arată că a convocat această

ședință de consiliu în primul rând pentru a asigura susținerea financiară a S.M.U.R.D., încă

din prima zi lucrătoare a anului, potrivit prevederilor legale, astfel încât serviciul să-și poată

desfășura activitatea neîntrerupt; prezintă o informare privind situația COVD-19 și cu privire

la strategia de vaccinare, precum și o informare referitoare la cele mai importante priorități ale

municipalității pentru 2021, priorități care vor fi validate de consiliul local cu ocazia aprobării

bugetului pentru 2021.

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  

1. Proiect de hotărâre privind propunerea de alocare, de la bugetul local, a sumei de

120.000  lei,  către  Spitalul  Clinic  Județean  de  Urgență  Cluj-Napoca,  pentru

sprijinirea  activității  Serviciului  Mobil  Urgență  Reanimare  și  Descarcerare
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(S.M.U.R.D.),  constând în  acordarea  a  două  mese/zi  (prânz  și  cină),  pentru  10

persoane. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

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

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

P+E, b-dul Muncii nr. 213B-215B; beneficiari: Băldean Livia și Băldean Maftei.

Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

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

D+P+Er, str. Tudor Vianu nr. 3; beneficiari: Riza Gheorghe și Riza Emilia. 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 18 voturi „pentru”, cinci voturi împotrivă,

o abținere și un vot a fost neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Oană.

Dna cons. Oană – votul este pentru. 

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru, cinci voturi împotrivă și o abținere.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil mixt (locuințe cu

spații comerciale/servicii la parter) S+P+5E+R, str. Traian nr. 58-62; beneficiară:

S.C. Solaris Real Estate Investments S.R.L. Proiect din inițiativa primarului. 

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

Dna cons. Ciubăncan – arată că joi, în data de 31 decembrie 2020, a fost convocată

Comisia  III  – pentru  urbanism,  amenajarea  teritoriului  și  protecția  mediului,  la  care  a

participat și ea, ședință în cadrul căreia a fost analizat acest proiect privind aprobarea P.U.D.

pentru str. Traian nr. 58-62; susține că a ridicat problema parcărilor situate la subsolul clădirii

și la parter, deoarece consideră că nu este respectat Normativul pentru proiectarea și execuția

parcajelor NP24 din 1997; afirmă că a primit o parte din documentația tehnică, fiind vorba de
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parcarea nr. 8, dintre zidurile laterale ale subsolului, cu o lungime de 2,5 metri și cu o lărgime

neconformă, bineînțeles; întreabă nu cum se poate parca sau cum poate fi introdusă mașina în

acest gang, ci cum poate cineva să iasă din mașină; „tot o altă problemă a fost la parcarea nr.

8, parcare de colț”, care avea o lățime de 2,15 metri, fapt pentru care a solicitat respingerea

proiectului și retrimiterea lui în comisia tehnică; „domnul viceprimar Dan Tarcea a solicitat,

în cadrul comisiei, să fie contactat de urgență proiectantul și să se modifice cele două planșe,

plan subsol și plan parter, respectiv, fimei S.C. Dor Consult S.R.L., din Satu Mare; eu m-am

opus, pentru că trebuiau refăcute două planșe tehnice, care, în mod normal, trebuiau trimise

înapoi spre comisia tehnică, spre a fi reavizate și să ajungă la noi, la Comisia de urbanism; s-a

modificat proiectul tehnic, care a fost transmis de doamna Andreea Mureșan, ieri, 3 ianuarie;

pe grupul comisiei am primit modificările și, bineînțeles, și pe mailurile noastre personale, ale

consilierilor locali; în reproiectarea subsolului, s-au schimbat cotele, cotele subsolului, vreau

să vă spun, și a rămas la parter un număr de opt parcări supraterane și opt parcări subterane,

așa cum v-am menționat, cu modificarea planului subsol, ca și cote gabaritice; eu am solicitat

din nou respingerea și am discutat pe grupul nostru, al Comisiei de urbanism, astăzi, dar s-a

refuzat acest lucru; soluția domnului viceprimar, de a reface aceste două proiecte în weekend,

a  planșelor  parter  și  subsol,  mi  se  pare  chiar  o  soluție  foarte  abuzivă  și  chiar  făcută  pe

genunchi; nu mi se pare normal; eu, de când sunt în Comisia de urbanism, deci, să se insiste

să se facă într-un weekend, la sfârșit de an, două planșe tehnice, chiar nu am înțeles de ce s-a

procedat așa; respingem proiecte pentru banalități,  lucruri mici, în Comisia de urbanism și

acceptăm să se facă asemenea modificări  majore  ale unui  proiect,  într-un weekend?;  cine

răspunde de aceste decizii?; eu cred că avem o calitate și o responsabilitate foarte mare în

aceste comisii, în care suntem implicați ca și consilieri locali aleși, și trebuie să răspundem în

fața cetățenilor; vreau să vă mai spun și să vă mai semnalez faptul că în comisiile de urbanism

primim documentații incomplete sau foarte târziu, nu avem timp să le analizăm corect și în

detaliu, fapt pentru care doresc să vă aduc la cunoștință că Urbanismul, ca serviciu, în acest

moment, al primăriei, părerea mea, și nu numai a mea, am consultat foarte mulți arhitecți la

nivel de municipiu Cluj-Napoca, a scăpat de sub control din punct de vedere tehnic; cum este

posibil să ajungă un asemenea proiect, P.U.D., și să ajungem la asemenea probleme?; mie nu

mi se pare normal tot ceea ce se întâmplă și aș dori, și din partea domnului primar, un punct

de vedere al dânsului, personal, la tot ceea ce se întâmplă în această Comisie de urbanism și la

serviciul de urbanism Cluj-Napoca”.

Dl primar –  „vă  mulțumesc  foarte  fumos,  doamna  consilier  local,  vă  mulțumesc

pentru intervenție; ce am spus public, în fiecare ședință, spun și aici, în fața dumneavoastră:

nimic nu trece de comisie decât dacă are avizele de legalitate și îndeplinirea condițiilor de

calitate; aceste lucruri nu le negociez; în primul rând, respectarea legii, a Planului Urbanistic
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General și a condiționalităților prevăzute în el și, doi, respectarea condițiilor de calitate pentru

acest oraș; de-acolo în colo, libertatea de exprimare poate fi garantată oricăruia, dar pot să vă

asigur că nu am promovat și nu voi promova niciodată vreun proiect care să aibă probleme de

legalitate și probleme de calitate, în concordanță cu cele stabilite; ce cerem în Cluj voi avea

pretenția  să  cerem  în  toată  zona  metropolitană  și  o  să  mă  asigur  că  aceste  lucruri  sunt

îndeplinite,  însă  ceea  ce  este  baza  sau  în  concordanță  cu  constituția  orașului,  cu  Planul

Urbanistic General, nu mă pot opune să promovez, pentru că asta ar însemna să încalc legea și

să fiu vinovat de abuz în serviciu; dacă există vreo problemă cu nu știu ce indicativ, cu nu știu

ce normativ,  este  aici  departamentul  tehnic de la  urbanism să vă explice,  să vă dea toate

detaliile necesare și vom sta până lămurim fiecare detaliu,  dar, repet, vă pot asigura că la

departamentul de urbanism din Cluj-Napoca există profesioniști, se lucrează cu seriozitate și,

chiar dacă au fost atât de multe probleme, presiuni, acest departement a stat în picioare și stă

și ține Clujul pe direcția corectă, și împreună cu dumnevoastră cred că vom putea ține, dacă

vă  avem parteneri,  dar,  repet,  asta  nu  înseamnă  că,  odată  cu  apa  din  covată,  trebuie  să

aruncăm și copilul: dacă sunt lucruri corecte, dacă sunt lucruri în concordanță cu legea, cu

Planul Urbanistic General, cu P.U.D.-urile, cu P.U.Z.-urile respective, acele lucruri trebuie să

meargă mai departe, pentru că, pe de altă parte, și investitorii au dreptate: dacă fac legal, au

dreptul să fie promovate și susținute; dacă ceva este ilegal, stăm cât e necesar, să discutăm și

să lămurim aceste aspecte; de aceea, nu cunosc dimensiunea aceasta tehnică, despre care ați

vorbit în comisie; de aceea am convocat ședința din timp, știind că este perioada de Anul Nou,

tocmai ca să puteți reflecta și miercuri, și joi, și vineri, și astăzi, dacă este cazul, deci mai mult

timp decât, hai să spunem, era strict necesar, dar, repet, suntem aici la dezbatere; și aici o să-l

rog pe arhitectul-șef, care este prezent la ședință, să lămurească fiecare aspect, pentru toți,

pentru a vă asigura că ceea ce promovează primăria este în concordanță cu legea; așa că vă

invit  să  lămurim  aceste  aspecte  strict  tehnice  pe  care  le-ați  ridicat  dumneavoastră;  vă

mulțumesc”.

Dna cons. Ciubăncan – „domnul primar, să-mi dați voie să vin cu un argument: nu

discutăm doar de legalitate, ci și de modul în care se lucrează; deci eu am urmărit inclusiv

acest proiect, a ieșit deja pe presă, aceste apartamente sunt deja vândute – da? – în totalitate;

nu există nici măcar un proiect; doi: vreau să vă spun, eu n-am mai văzut ca, într-un weekend,

la un sfârșit de an, să sugerăm, să nu zicem a obliga, să sugerăm proiectantului să refacă două

planșe, da?; și să nu uităm că acest proiect este de anul acesta; alții stau câte doi-trei ani ca să

obțină un P.U.D. sau un P.U.Z. și alții îl obțin în două-trei luni; nu mi se pare normal; deci,

asta este părerea mea”.

  Dl primar – „cred că vorbiți în necunoștință de cauză; domnul arhitect-șef, de când e

promovat proiectul ăsta?”.
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Dl Claudius Daniel Pop – arhirect-șef – „bună ziua și La mulți ani, în primul rând; o

să lămuresc lucrurile, cred că se face o mare confuzie între un proiect tehnic,  unde există

obligativitatea, conform Anexei Legii nr. 50, în a se prezenta plan subsol, plan parter și alte

partiuri, față de un plan urbanistic de detaliu, care e reglementat de Legea nr. 350, definit în

ghid,  Ghidul  009 din 2000 specifica  clar  conținutul-cadru al  acestei  documentații  P.U.D.,

unde nu există obligativitatea de a exista un plan parter și un plan subsol; acum noi cerem

scheme funcționale ale acestor partiuri, ca să vedem dacă este loc pentru a asigura necesarul

de  parcaje  pentru  biciclete,  pentru  mașini,  pentru  punctul  gospodăresc;  faptul  că  sunt  la

documentație este un plus pentru noi în a evalua documentația, nu este o piesă obligatorie”.

Dl primar – „știți când a început proiectul?; când a fost depus?”.

Dl Claudius  Daniel  Pop  –  arhirect-șef  –  „sincer,  acum nu știu,  dar  probabil  că

undeva, dacă bine mi-aduc aminte, în primăvară”.

Dl primar – „pentru că doamna spunea că a fost depus în două luni de zile; nu cred că

un proiect poate să treacă prin faza de... ce este, P.U.D. sau PU.Z.?”.

Dl Claudius Daniel Pop – arhirect-șef – „P.U.D.”.

Dl  primar  –  „o.k.,  P.U.D.-urile  pot  mai  repede  să  treacă,  că  nu  sunt  atât  de

complicate, dar, oricum, nu poate să treacă în atâta timp”.

Dl  Claudius  Daniel  Pop  –  arhirect-șef  –  „dacă-mi  dați  voie:  solicitarea  pentru

hotărârea de consiliu local este de acum două luni”.

Dl primar – „bun, asta-i cu totul altceva, asta înseamnă că a mai fost dezbătut un an

de zile înainte, în comisiile și comitetele naostre; de aceea sunt surprins de afirmația doamnei

consilier local; vă asigur că fiecare proiect își urmează cursul firesc: dacă proiectanții, după ce

trece de comisie, aduc avizele în timp, se promovează spre dezbatere publică, după aia, spre

consiliul local, dacă nu, nu se promovează; așa că atunci când se mai plâng domnii arhitecți,

mai întrebați-i: ați depus documentațiile la departament,  pentru promovarea lor?, și asta le

spun tuturor beneficiarilor; sunt, din nefericire, arhitecți în Cluj care și-au făcut un titlu de

glorie din a da vina pe departamentul urbanism, când ei de fapt sunt cu mâța-n sac: nu au adus

documentele necesare pentru promovarea proiectului, spre ședința de consiliu local; și vă rog

să verificați  acest lucru întotdeauna cu atenție,  pentru că am văzut foarte multe situații,  în

audiență, au venit să spună: domnule, de ce-i blocată lucrarea?; e blocată lucrarea pentru că

arhitectul n-a adus avizele, ca să poată fi promovat proiectul spre H.C.L., după ce a trecut de

comisie; deci, aș fi un pic mai atent la nuanțele acestea: am rămas surprins să spuneți că a fost

promovat în două luni de zile; n-avea cum, era imposibil”.

Dna cons. Ciubăncan – „vi se pare normal ca, de vineri, de joi, de la comisie, până

astăzi, beneficiarul să modifice aceste planșe?”.
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Dl primar – „domnule arhitect-șef, sunt modificate sau despre ce-i vorba acolo, că nu

știu despre ce e vorba”.

Dna cons. Ciubăncan – „sunt modificate, sunt modificate”.

Președintele  de  ședință  –  „mai  înainte  a  explicat  domnul  arhitect-șef:  este  vorba

despre planșe care nu sunt prevăzute de lege, sunt planșe cerute în plus de către serviciul de

urbanism din cadrul primăriei, pentru a lămuri anumite aspecte”.

Dl Claudius  Daniel  Pop –  arhirect-șef  –  „și  care  nu  influențează  reglementările

P.U.D.; ele sunt clar definite în art. 48 din Legea nr. 350, ceea ce reglementează P.U.D.-ul”.

Dna cons. Ciubăncan – „domnul arhitect, eu doar atâta vă întreb: s-au modificat acele

planșe inițiale, de joi până astăzi sau nu?; atât: da sau nu?”.

Dl  Claudius  Daniel  Pop  –  arhirect-șef  –  „s-au  modificat,  dar  la  solicitarea

duumneavoastră, a Comisiei III, de urbanism”.

Dna cons. Ciubăncan – „mulțumesc, mulțumesc”.

Dl  cons.  Florian  –  „aș  avea  și  eu  o  scurtă  intervenție:  dacă  tot  discutăm despre

forțarea lucrurilor,  cum zice doamna consilier,  lucru cu care nu sunt de acord,  trebuie să

spunem la  fel  de  bine  că  ieri  am primit  de  la  departamentul  urbanism,  pe  WhatsApp-ul

comisiei,  planuri  și  reglementări  și  normative;  deci,  și  cineva  din  primărie,  un funcționar

public, în decursul zilei de ieri tot a lucrat; acum ce facem, îi plângem pe ăia din Satu Mare că

au lucrat în weekend?; n-am înțeles problema”.

Dl cons. Mătușan –  „dacă-mi permiteți,  doamna președinte,  chiar dacă nu sunt de

specialitate și nu sunt inginer, doar avocat, eu vreau să spun atâta: nu mi se pare normal să

citim din presă noi, consilierii locali, legat de acest proiect, că au fost vândute, în proporție de

99,99%, apartamentele, fără să existe autorizație de construcție, iar noi, ca primărie sau ca

consiliu local, existând discuții cu privire la respectarea regulamentului de urbanism sau a

normativelor în vigoare, să girăm un astfel de proiect; este punctul meu de vedere”.

 Dl primar – „încă o dată, să precizăm câteva lucruri: cine nu deschide ochii, deschide

punga; cine cumpără proiecte în orb își asumă un risc uriaș; uitați-vă pe strada aia,  care-i

proiectul ăla de pe...?”.

Dl Claudius Daniel Pop – arhirect-șef – „pe Fabricii”.

Dl primar – „pe Fabricii, da?; oameni care au dat bani înainte și acum stau și plâng pe

la uși, pentru că proiectul n-a putut să fie autorizat; este ilegal; când dai un ban, îți asumi un

risc; aia nu face primăria, nu putem controla ce se întâmplă pe piața liberă din Cluj-Napoca;

fiecare știe ce face cu banii lui, nu suntem noi responsabili de banii fiecăruia, dar le spunem

un singur lucru: nu dați banii până nu vedeți documentele legale aprobate; avem pe Fabricii

un proiect cu nu știu câte,  80 de apartamente,  care, repet,  trebuie să fie demolat,  cel  mai

probabil, pentru că au făcut fără lucrări autorizate de Statul Român; eu ce să le fac la oamenii
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care au plătit?; pot să fiu solidar cu ei, îi înțeleg, dar n-am ce face din punct de vedere legal;

aici habar n-am, noi nu suntem o instituție care să centralizeze ce se întâmplă pe piața locală;

e  treaba  lor,  fiecare  ce  face  cu  banii,  cum și-i  investește,  dar  noi  le  atragem atenția:  nu

investiți, dacă vreți să fiți siguri, decât atunci când vedeți autorizația de construcție în mână,

emisă de Primăria Cluj-Napoca; asta înseamnă că a parcurs toate procedurile  legale;  până

atunci,  vă  asumați  riscul;  dacă  astăzi,  de  exemplu,  proiectul  nu  trece,  ce  se  întâmplă  cu

oamenii ăia care au dat banii, de exemplu, vă întreb?; nu rămân cu buza umflată?; de aceea

spun, și noi trebuie să facem o activitate din aceasta, să cultivăm legalitatea în oraș, să le

spunem oamenilor: nu investiți decât acolo, când aveți... sau sunteți la risc; în privința acestui

proiect, ce pot eu să vă asigur, că ce promovăm este în concordanță cu legea; asta vă pot

asigura  și  că,  până  la  momentul  votului,  trebuie  să  îndeplinească  toate  cerințele  de  lege

prevăzute ca atare, ca dumneavoastră să știți că votați un proiect care are toate condițiile de

legalitate; am înțeles, aici, că s-au cerut niște lucruri suplimentare față de ce era necesar, strict

obligatoriu, și acele lucruri, ca să fie tot pe placul comisiei, au fost aduse, de joi până astăzi,

dar, repet, ele nu erau necesare, erau doar supliment de proiect, față de ceeea ce s-a solicitat

prin lege; dacă acest lucru a fost făcut, e foarte bine, deci aici vreau să ne înțelegem; nu puteți

să ne spuneți că primăria e vinovată că cineva cumpără sau vinde pe piață: e treaba pieței

libere  să  se  regleze,  dar  noi  le  atragem atenția  încă  o  dată,  subliniez,  cetățenilor,  să  fie

responsabili și să nu se avânte la plata unor lucrări pentru care nu există autorizații, pentru că

există acest risc, să nu mai poată vedea banii înapoi niciodată sau să și-i vadă după foarte

multe  procese;  repet,  avem o  situație  faptică,  pe  Fabricii,  nu  este  un  lucru  din  poveste;

mulțumesc”.

Dl cons. Mătușan – „aveți perfectă dreptate, domnule primar, sunt de acord întru-totul

cu ce ați spus dumneavoastră, doar că să nu uităm că nu toți își permit asistență juridică de

specialitate, la momentul semnării unui antecontract; legat de ce ați spus dumneavoastră, de

informarea cetățenilor, eu aș veni cu o propunere, ca pe siteul primăriei, având în vedere că au

fost  n  probleme pe această  temă,  pe cumpărarea  de apartamente,  de imobile  în  stadiu de

proiect sau chiar în lipsa unui proiect avizat de primărie, să informăm cetățenii cu privire la ce

ați spus dumneavoastră: să fie atenți ca, la momentul semnării oricărui act, antecontract sau

contract de vânzare-cumpărare, să solicite antreprenorului, constructorului toate aceste date și,

mai ales, certificatul de urbanism de la primărie și autorizație de construcție”.

Președintele de ședință – „domnul consilier, dacă-mi permiteți să intervin, există lista

autorizațiilor de construcție emise, publicată pe siteul www.primariaclujnapoca.ro; deci, dacă

aveți la acest punct ceva de adăugat”.

  Dl cons. Mătușan – „da, doamna președinte, eu am înțeles perfect; eu mă refeream la

o chestie de atenție:  nu cumpărați  fără să solicitați;  e în slujba cetățenilor,  iar legat de ce
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spunea domnul primar, că dacă nu trece acest proiect, eu nu cred că este o problemă, având în

vedere  discuțiile  care  au  fost  și  modul  în  care  s-au  furnizat  informațiile  și  documentația

solicitată, să fie amânat acest proiect; eu aș propune amânarea pentru următoarea ședință a

acestui proiect, cu îndeplinire: dacă va îndeplini și toți consilierii din Comisia de urbanism, de

specialitate, își vor da unanim acordul, îl trecem noi ceilalți, că nu suntem noi de specialitate;

nu  sunt  prejudiciați  nici  cei  care  au  cumpărat  apartamentele,  nici  antreprenorul;  este  o

solicitare a mea, de amânare a acestui proiect”.

Dl cons. Florian –  „aș dori să fac două precizări  domnului coleg; în primul rând,

faptul că documentele cerute au fost cerute pentru clarificare; că beneficiarul a reușit să le

facă  în  timp  util  și  să  ni  le  trimită,  clarificându-ne  cu  problemele  și  cu  respectarea

normativului de parcare, este cinste lui; mai departe, pentru domnul Mătușan, aș zice în felul

următor: că, după o parte a presei, că dacă tot ne luăm după presă, după o parte a presei,

această  pandemie nici  măcar  nu există,  iar  să implicăm sau să dăm directive de genul că

trebuie să fie unanim toți membrii din Comisia de urbanism de acord, nu este democratic;

această Comisie de urbanism funcționează pe principiul votului majoritar; nu putem să venim

să spunem că trebuie toți să fim de acord cu o anumită viziune; s-ar putea ca unii dintre noi să

fie de acord, astăzi să fie doamna Ciubăncan de acord, să nu fiu eu, mâine să fiu eu, să nu fie

doamna Ciubăncan, deci fiecare putem avea opinii, nu trebuie să mergem unitar, că nu suntem

în 1980; mulțumesc”.

Dl cons. Gliga – „din câte am înțeles din toată discuția, pentru că s-au lăsat, așa, niște

umbre de îndoială vizavi de, vezi Doamne, așa-zise abuzuri sau formă abuzivă, deci, să ne

înțelegem: eu, nefiind în Comisia de urbanism, dar am înțeles și cred că am înțeles bine, toate

documentele prevăzute a fi documente-suport pentru o hotărâre, pentru aprobarea unui plan

urbanistic de detaliu,  au fost depuse și sunt conforme; ceea ce s-a cerut suplimentar,  sunt

documente care nu fac obiectul sau, să zicem așa, obligativitatea depunerii la această fază, de

aprobare a P.U.D.-ului,  ci,  mai  degrabă,  fac obiectul  fazei  de autorizare;  deci,  eu așa am

înțeles acest aspect, așa că nu văd de ce, dacă toate documentele sunt conforme iar celelalte

documente,  despre  care  se  spune că  s-au  modificat,  că  au  venit  cu  alte  propuneri,  acele

documente se mai pot modifica până la faza de autorizare, la o adică, respectând condițiile

prevăzute  și  limitele  prevăzute  prin  P.U.D.  și  prin  Regulamentul  local  de  urbanism,  pe

funcțiunea respectivă; așa că nu văd o problemă dacă toate documentele aferente, suport și

anexă la acest proiect de hotărâre, sunt în conformitate cu legea, cele care sunt prevăzute de

lege a fi anexate, nu văd nicio problemă să promovăm acest proiect, decât să tot discutăm și să

aruncăm umbre de îndoială, care, iarăși, nu sunt deloc în regulă, ca abordare, că, până la urmă,

nu suntem aici să facem instrucție unii cu alții, suntem aici ca să discutăm și să ajungem să

fim cu toții lămuriți atunci când votăm ceva”.
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 Dna cons. Ciubăncan – „deci, vreau să vă spun: cele două planșe sunt obligatorii,

pentru că este nevoie de simularea parcărilor și de cotele gabaritice; orice firmă de proiectare

este obligată să le depună; mulțumesc”.

Dl cons. Gliga – „în faza P.U.D.?”.

Dna cons. Ciubăncan – „da, n-ai cum să faci simularea fără cele două planșe, îmi

pare foarte rău”.

Președintele  de  ședință  –  „domnul  arhitect-șef,  dacă  puteți  să  aduceți  lămuriri

suplimentare; deci, întrebarea doamnei consilier a fost dacă cele două planșe sunt obligatorii

sau nu”. 

Dl Claudius Daniel Pop – arhirect-șef – „nu sunt obligatorii; în faza următoare, da,

în faza proiectului de autorizare de construire sunt obligatorii”.

Președintele de ședință – „mulțumesc; dacă sunt alte intervenții?”.

Dna cons. Ciubăncan – „da, vreau să-l întreb eu pe domnul arhitect-șef ceva”.

Președintele de ședință – „poftiți, doamna consilier”.

Dna cons. Ciubăncan – „domnul arhitect, îmi spuneți, vă rog frumos, eu, în calitate

de inginer, dar dumneavoastră în calitate de arhitect, cum putem face simularea parcărilor fără

planșe reale?”.

Dl Claudius Daniel Pop – arhirect-șef – „simularea parcărilor fără planșe reale?; nu

înțeleg întrebarea”.

Dna cons. Ciubăncan – „da, deci cum poți să faci simularea parcărilor?”.

Dl Claudius Daniel Pop – arhirect-șef –  „am explicat și mai explic o dată: pe noi,

astăzi, ne interesează dacă poate asigura numărul de parcări minim necesar – 16, în cazul ăsta;

pentru aceasta,  am cerut scheme funcționale,  să vedem că sunt respectate;  planșa nu avea

toate cotele; nici nu există obligativitatea de a pune toate cotele pe ea; într-adevăr, s-a sesizat

că  o  parcare  sau  două  sunt  greu  accesibile;  ați  solicitat,  dumneavoastră  ați  solicitat

modificarea sau încadrarea în Normativul NP24 din 1997  privind proiectarea parcărilor; ați

primit planșa în care se demonstrează că respectă normativul, și de culoare, și de parcări, deci

poate asigura cele 16 parcări funcționale”.

Dna cons. Ciubăncan – „eu n-am solicitat, eu am refuzat reanalizarea proiectului din

nou în comisia tehnică, ca să ne punem o opinie pertinentă, mai ales datorită faptului că în

Comisia  de urbanism,  în acest  moment,  nu este  nimeni  de specialitate,  în  afară de mine;

mulțumesc”.

Se supune la vot propunerea de amânare formulată de domnul consilier Mătușan.

Se constată că a fost înregistrat un număr de șase voturi „pentru”, 18 voturi împotrivă

și un vot a fost neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier Ciubăncan.

Dna cons. Ciubăncan – votul este pentru. 
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Propunerea de amânare a fost respinsă cu șapte voturi pentru și 18 voturi împotrivă.

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

5. Diverse.

Dna  cons.  Oană  –  le  urează  tuturor  La  mulți  ani;  propune  ca,  în  completarea

campaniei de comunicare națională pentru promovarea vaccinării, să fie inițiată, în colaborare

cu Instituția Prefectului Județului Cluj, o campanie locală de comunicare, prin care clujenii să

fie încurajați să se vaccineze; crede că trebuie făcute două lucruri: în primul rând, așa cum

domnul primar comunică regulat evoluția ratei de infectare și a numărului de cazuri noi, ar

trebui să avem informații constante și concrete despre evoluția campaniei de vaccinare și, în al

doilea rând, consideră că ar fi foarte util  să fie coagulat un grup de lucru local, cu experți în

sănătatea  publică,  cu  experți  din  domeniul  comunicării,  cu  figuri  publice  locale,  care,

împreună, să lucreze la o strategie locală de promovare a campaniei de vaccinare, desigur, în

parteneriat cu Instituția Prefectului Județului Cluj; susține că, dacă ar fi aduse în prim-plan

figuri cunoscute clujenilor, pe care aceștia le îndrăgesc, mesajul ar avea mai multe șanse să

convingă; crede că există două opțiuni: putem să credem că eforturile depuse la nivel național

sunt  suficiente  sau  putem încerca  să  contribuim,  pe  măsura  posibilităților,  la  nivel  local,

pentru a completa campania națională.

Dl primar – o felicită pe doamna consilier Oană pentru inițiativă, pe care o susține din

tot sufletul și cu toate mijloacele administrative posibile; prezintă informații privind stadiul

vaccinării  în municipiul  Cluj-Napoca; crede că putem face mai  mult  decât  am făcut până

acum și anunță că nu are absolut nicio problemă să se vaccineze, chiar și într-un cadru public;

anunță  că  o  să  dispună  departamentului  de  specialitate  să  coopteze  membri,  inclusiv  pe

doamna consilier Oană și pe alți consilieri locali interesați de acest subiect, precum și alte

personalități locale, în vederea derulării unei campanii de informare locale, suplimentară față

de cea națională; reiterează că este o idee foarte bună, pe care el o susține pe toate palierele;

oferă asigurări că va colabora în continuare foarte bine cu instituția Prefectului Județului Cluj

și va oferi opiniei publice informații și despre componenta legată de vaccinare.

Dl cons. Mătușan – întreabă care este stadiul efectiv al realizării locuințelor sociale,

deoarece a înțeles, din prezentarea făcută de domnul primar la începutul ședinței, că de un an

de zile sunt percepute penalități în valoare de peste 160.000 de lei; întreabă ce garanții există

că anul acesta vor fi finalizate lucrările, precum și dacă nu este mai bună varianta rezilierii

contractului și efectuarea unei noi licitații pentru finalizarea lucrărilor.

Dl primar  – îi  mulțumește  domnului  consilier  Mătușan  pentru  problema  ridicată;

consideră că, în anumite situații, rezilierea este calea de urmat, fiind realizată în cazul câtorva
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proiecte,  acolo unde gradul de realizare era foarte mic; precizează că, în cazul locuințelor

sociale, gradul de realizare este de peste 92%; arată că, a rezilia acum contractul, înseamnă a

amâna cu cel puțin un an, un an și jumătate finalizarea locuințelor sociale; arată că a apreciat,

în urma discuțiilor purtate cu Direcția Tehnică din aparatul de specialitate al primarului, ca,

totuși, firma respectivă, în ciuda penalităților, să finalizeze această lucrare, fiind ales, astfel,

răul cel mai mic; speră ca lucrările să fie gata în prima parte a acestui an.

Dna cons. Cristian – îl felicită pe domnul primar că, la începutul ședinței, a prezentat

care sunt proiectele prioritare pentru 2021; reclamă că nu are acces ușor la datele referitoare la

proiecte: care este stadiul lor, care este noua dată estimativă pentru implementare etc.; arată că

a  propus  un  proiect  de  hotărâre  care  să  permită  centralizarea  tuturor  acestor  date  și

vizualizarea lor cu ușurință pe pagina de internet a primăriei; solicită ca acest proiect, inclusiv

cu ajutorul său, să fie implementat cât mai repede, astfel încât să fie asigurat un acces optim la

aceste informații.

Dl  primar  –  arată  că  îl  interesează  propunerile  formulate  de  consilierii  locali;

precizează că pe siteul primăriei deja sunt postate cele mai importante proiecte, cu stadiul de

lucru în care se află; precizează că, într-adevăr, stadiul de lucru nu este postat pentru toate

proiectele, pentru că în cazul multora dintre ele trebuie îndeplinite diferite proceduri, existând

multă birocrație, dar o invită pe doamna consilier Cristian să participe la îmbunătățirea formei

deja prezentată public; arată că, la începutul ședinței, a prezentat doar o parte dintre proiectele

primăriei, existând multe altele care sunt în lucru.

Dna cons. Cristian – susține că a formulat proiectul de hotărâre pornind de la pagina

de internet a primăriei, propunând optimizarea în funcție de ceea ce există deja.

Dl primar –  îi transmite doamnei consilier Cristian că are un susținător în persoana

domnului Virgil Poruțiu, directorul executiv al Direcției Tehnice, care îi apreciază inițiativa;

precizează că și el, personal, o susține pe doamna consilier Cristian.

Dl cons.  Mătușan – arată  că  este  de  acord  că,  în  condițiile  în  care  lucrarea  este

realizată în proporție de 92%, rezilierea este ultima soluție care trebuie avută în vedere, însă

dorește să știe ce probleme au existat referitoare la constructor – de natură economică sau

legate de incapacitatea de a respecta proiectul inițial –, astfel încât, în cursul anului trecut, nu

a fost înregistrat nicun progres în realizarea proiectului, rezultând și aceste penalități; „iar doi,

ca să nu mai intervin, doream să-i răspund colegului meu Ovidiu Florian, legat de proiectul 4,

de discuție, nu că îmi doresc eu o unanimitate, așa ar fi normal în orice comisie de specialitate

din care se presupune că fac parte specialiști care înțeleg ce jurizează în această comisie, să

existe o unanimitate, iar atâta timp cât documentele sunt transmise în ultimul moment, nouă,

celorlalți  consilieri,  care  n-am  avut  acces  la  aceste  documente,  nefiind  în  Comisia  de

urbanism, ne este greu, în plină ședință, să verificăm, dacă sunt două păreri distincte, a unui
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membru de comisie și a reprezentantului comisiei de urbanism din cadrul primăriei, cine are

dreptate; tocmai de aceea am solicitat amânarea acestui proiect; vă mulțumesc”.

 Dl primar – răspunde că este vorba despre probleme de natură economică ale firmei

– nefiind vorba despre o problemă referitoare la proiect – cauzate de pandemie și de pierderea

resursei umane, acesta fiind motivul pentru care firma nu a reușit să finalizeze lucrările, „cel

puțin acest lucru ne-a fost adus la cunoștință”.

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

lucrările închise.

Preşedintele de şedinţă,                                                   Secretarul general al municipiului,

          Jr. Oláh Emese                                                                    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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