
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. 373.106/305/23.06.2021 

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

Napoca din data de 22 iunie 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 consilierii locali  Adriana Cristian, Călin

Marcel Găbudean (absent motivat), Marius Sorel Jurja (absent motivat) și Vladimir Mătușan.

Consiliul local este legal întrunit. 

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

anterioare și anunță că acesta a fost aprobat în unanimitate (23 de voturi pentru).

 

     Se intonează Imnul de Stat al României.

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

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 a Hotărârii nr. 134/2018 (aprobarea
listei  actelor  administrative  fiscale,  a  actelor  de executare  și  a  altor  acte  emise  de
organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau tipărite prin
intermediul  unui  centru  de  imprimare  masivă,  valabile  fără  semnătura  persoanelor
împuternicite și stampila organului fiscal local, care vor purta semnătura electronică
extinsă  bazată  pe  un certificat  calificat  al  organului  fiscal  local  și  a  procedurii  de
comunicare a actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte emise
de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță). Proiect din
inițiativa primarului.

2. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea P.U.Z. -  modernizare și  dezvoltare  circulație
Calea Moților – Calea Mănăștur – str. Uzinei Electrice – str. Mărginașă; beneficiar:
Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  –  Dezvoltare  complex  studențesc
„Observator”, str. Observatorului nr. 32-36; beneficiară: Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în municipiul Cluj-
Napoca,  str.  Aurel  Suciu nr.  32,  et.  1,  ap.  141,  în  favoarea  doamnei  Milac Maria
Stanca. Proiect din inițiativa primarului. 

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 23.

Se supune la vot ordinea de zi.

Se constată  că a fost  înregistrat  un număr de 22 de voturi  „pentru” și  un vot este

neînregistrat, respectiv, votul votul domnului consilier local Gliga. 
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Dl cons. Gliga – votul este „pentru”. 

Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (23 de voturi pentru). 

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

      

1. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Anexei  2  a  Hotărârii  nr.  134/2018

(aprobarea listei actelor administrative fiscale, a actelor de executare și a altor acte

emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de transmitere la distanță sau

tipărite prin intermediul unui centru de imprimare masivă, valabile fără semnătura

persoanelor  împuternicite  și  stampila  organului  fiscal  local,  care  vor  purta

semnătura electronică extinsă bazată pe un certificat calificat al organului fiscal

local și a procedurii de comunicare a actelor administrative fiscale,  a actelor de

executare și a altor acte emise de organul fiscal local prin mijloace electronice de

transmitere la distanță). Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. - modernizare și dezvoltare circulație

Calea  Moților  –  Calea  Mănăștur  –  str.  Uzinei  Electrice  –  str.  Mărginașă;

beneficiar: Municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

Dna  Mirena-Liana Rusu – cetățean – „am vrut doar să văd care este situația  cu

proiectul nostru și dacă există ceva schimbări, în ceea ce este deja în derulare; vă mulțumesc”.

 Președintele de ședință – „da, mulțumesc și eu; pot să vă spun că nu sunt modificări

față de proiectul pe care l-am pus în dezbaterea publică și față de avizul comisiei tehnice, așa

cum au fost toate lucrurile aprobate; nu există niciun fel de modificare față de ce s-a discutat

până în acest moment”.

Se supune la vot proiectul. 

Se constată  că a fost  înregistrat  un număr de 22 de voturi  „pentru” și  un vot este

neînregistrat, respectiv, votul votul domnului consilier local Vaida. 

Dl cons. Vaida – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat în unanimitate (23 de voturi pentru). 
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3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  –  Dezvoltare  complex  studențesc

„Observator”,  str.  Observatorului  nr.  32-36;  beneficiară:  Universitatea  Tehnică

Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

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

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea locuinței de serviciu situată în municipiul

Cluj-Napoca, str. Aurel Suciu nr. 32,  et.  1, ap.  141, în favoarea doamnei Milac

Maria Stanca. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

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

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

     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 Roșca 

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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