
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. 423.195/305/20.07.2021 

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

din data de 14 iulie 2021, şedinţă convocată de către primar.

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

procedează la vot electronic. 

La această ședință, doamna Jr. Aurora Roșca, secretarul general al municipiului, fiind

în concediu de odihnă,  este înlocuită de doamna Jr. Alina Rus, director  executiv Direcția

Juridică. 

La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali Radu Mihai Boloveschi,

Radu Mihai Constantea și Oláh Emese (participă la ședință începând cu punctul 12 de pe

ordinea de zi). Consiliul local este legal întrunit. 

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

anterioare și anunță că acesta a fost aprobat în unanimitate (24 de voturi pentru).

Președintele de ședință – precizează că persoanele prezente în sală, în număr de șase,

dacă doresc, pot să-și dea masca jos, deoarece sunt îndeplinite condițiile legale, toată lumea

fiind vaccinată., iar sala este suficient de mare pentru a asigura distanțarea necesară.

 

     Se intonează Imnul de Stat al României.

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

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general al municipiului Cluj-

Napoca, la data 30.06.2021. Proiect din inițiativa primarului.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Cluj-

Napoca, pe anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2640

din data de 16.02.2009, încheiat cu Fundația Creștină Salvarea. Proiect din inițiativa

primarului.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 4 din

data  de  18.11.1994,  încheiat  cu  Forumul  Democrat  al  Germanilor  din  România  –

Filiala Cluj. Proiect din inițiativa primarului.
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5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1725 din data de

27.07.1999, încheiat cu Uniunea Studențească Maghiară din Cluj. Proiect din inițiativa

primarului.

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 2359

din  data  de  14.02.2002,  încheiat  cu  doamna  Vlașin  Maria-Luminița,  artist  plastic.

Proiect din inițiativa primarului.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1997 din data de

1.04.2000, încheiat cu Asociația Organizația Națională Cercetașii României. Proiect

din inițiativa primarului.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2401 din data de

20.10.2003, încheiat cu Fundația Armonia. Proiect din inițiativa primarului.

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2615 din data de

14.09.2006,  încheiat  cu  Asociația  Luptătorilor  din  Revoluția  Română.  Proiect  din

inițiativa primarului.

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2410 din data de

7.01.2004, încheiat  cu Liga Apărării  Drepturilor Omului  – Filiala Cluj. Proiect din

inițiativa primarului.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1829 din data de

7.12.1999, încheiat cu Asociația Handicapaților Trauma Dum Spiro Spera. Proiect din

inițiativa primarului.

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1729 din data de

28.07.1999, încheiat cu Gavrilaș Gavril și Gavrilaș Florin, artiști plastici profesioniști.

Proiect din inițiativa primarului.

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2307 din data de

12.12.2001,  încheiat  cu  Societatea  Femeilor  Ortodoxe  din  Arhiepiscopia  Vadului,

Feleacului și Clujului. Proiect din inițiativa primarului.

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 195683 din data

de 3.06.2014, încheiat cu Fundația Estuar. Proiect din inițiativa primarului.

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2178 din data de

19.04.2001,  încheiat  cu  Fundația  Umanitară  Augustina.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2627 din data de

3.05.2007,  încheiat  cu  Asociația  de  Proprietari  str.  Republicii  nr.  12.  Proiect  din

inițiativa primarului.
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17. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2048 din data de

15.05.2000,  încheiat  cu  Uniunea  Creștină  din  România.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1801 din data de

11.11.1999,  încheiat  cu  Societatea  Cultural-Patriotică  Avram  Iancu.  Proiect  din

inițiativa primarului.

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2041 din data de

15.05.2000, încheiat cu Fundația Sigismund Toduță. Proiect din inițiativa primarului.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2548 din data de

16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici

din România. Proiect din inițiativa primarului.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2550 din data de

16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici

din România. Proiect din inițiativa primarului.

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2549 din data de

16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici

din România. Proiect din inițiativa primarului.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2552 din data de

16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici

din România. Proiect din inițiativa primarului.

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2553 din data de

16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici

din România. Proiect din inițiativa primarului.

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2555 din data de

16.11.2004, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Proiect din inițiativa primarului.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2557 din data de

16.11.2004, încheiat cu Filiala Cluj-Napoca a Uniunii Artiștilor Plastici din România.

Proiect din inițiativa primarului.

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2559 din data de

16.11.2004, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Cluj-Napoca.

Proiect din inițiativa primarului.

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2503 din data de

20.05.2004,  încheiat  cu  Asociația  pentru  Protejarea  și  Ajutorarea  Handicapaților

Motori. Proiect din inițiativa primarului.
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29. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2502 din data de

20.05.2004, încheiat cu Asociația pentru Protejarea Handicapaților Motori. Proiect din

inițiativa primarului.

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2205 din data de

23.04.2001,  încheiat  cu  Fundația  Umanitară  „Rescue”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 233079 din data

de 24.11.2009, încheiat cu Consorțiul Studenților din România. Proiect din inițiativa

primarului.

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2607 din data de

16.08.2006, încheiat cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană Cluj.

Proiect din inițiativa primarului.

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1899 din data de

31.12.1999,  încheiat  cu  Asociația  Artiștilor  Plastici  din  Județul  Cluj.  Proiect  din

inițiativa primarului.

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2002 din data de

11.04.2000, încheiat cu Uniunea Vatra Românească. Proiect din inițiativa primarului.

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2018 din data de

21.04.2000, încheiat cu Uniunea Elenă din România. Proiect din inițiativa primarului.

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2633 din data de

22.04.2008,  încheiat  cu  Societatea  Română  de  Cancer.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 192312 din data

de 2.06.2014, încheiat cu Asociația Liga Scriitorilor Maghiari din Ardeal. Proiect din

inițiativa primarului.

38. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 47508 din data de

4.02.2016, încheiat cu Fundația Dezvoltarea Popoarelor – Filiala Cluj-Napoca. Proiect

din inițiativa primarului.

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2399 din data de

20.10.2003,  încheiat  cu  Asociația  Foștilor  Deținuți  Politici.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2630 din data de

5.12.2007, încheiat cu Clubul Sportiv Voința. Proiect din inițiativa primarului.

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2145 din data de

21.11.2000,  încheiat  cu doamna Andreea  Radu,  artist  plastic.  Proiect  din inițiativa

primarului.
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42. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2116 din data de

15.06.2000, încheiat cu domnul Ungureanu Pompeiu Radu, artist plastic. Proiect din

inițiativa primarului.

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2597 din data de

29.09.2005, încheiat cu Asociația Partida Romilor „Pro Europa”. Proiect din inițiativa

primarului.

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2508 din data de

4.11.2004, încheiat cu Asociația Română de Prietenie cu Republica Populară Chineză

– Filiala Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

45. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2616 din data de

14.09.2006,  încheiat  cu  Asociația  22  Decembrie  1989.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 154 din data de

15.09.2000,  încheiat  cu  domnul  Bonea  Laurian-Ștefan,  artist  plastic.  Proiect  din

inițiativa primarului.

47. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322 din data de

25.04.2005,  încheiat  cu  doamna  Bratu  Anca-Cristina,  artist  plastic.  Proiect  din

inițiativa primarului.

48. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2615 din data de

2.10.2006, încheiat cu Asociația Patronilor și Meseriașilor Cluj. Proiect din inițiativa

primarului.

49. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 407091 din data

de  19.12.2012,  încheiat  cu  Fundația  Creștină  de  Ajutorare.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

50. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de comodat nr. 1732

din data de 23.03.2000, încheiat cu Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică

„Intrarea  în  Templu  a  Maicii  Domnului”,  Cluj-Napoca.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

51. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2600 din data de

30.01.2006,  încheiat  cu  Uniunea  Scriitorilor  din  România.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

52. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2148 din data de

27.11.2000,  încheiat  cu Asociația  Invalizilor  de Război  Nevăzători  din România  –

Filiala Transilvania. Proiect din inițiativa primarului.
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53. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 30577 din data de

11.02.2010, încheiat cu Uniunea Generală a Pensionarilor din România. Proiect din

inițiativa primarului.

54. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2030 din data de

26.04.2000, încheiat  cu Fundația  Prison Fellowship România.  Proiect  din inițiativa

primarului.

55. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2645 din data de

10.06.2009, încheiat  cu Fundația  Prison Fellowship România.  Proiect  din inițiativa

primarului.

56. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  termenului  de  dare  în  folosință  gratuită  în

favoarea  Asociației  Folclorice  „Someșul  Napoca” a  imobilului  situat  în municipiul

Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1. Proiect din inițiativa primarului.

57. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în

suprafață de 206 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Ploiești nr. 37, înscris în

C.F. 341263 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 5088/2 (nr. C.F. vechi 124514). Proiect din

inițiativa primarului.

58. Proiect  de  hotărâre  privind  transmiterea  dreptului  de  concesiune  asupra  terenului

aferent imobilului ap. nr. 39, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr. 2C,

bl.  A1C, înscris  în C.F. 252406 Cluj-Napoca,  cu nr. topo. 21523/3 (nr. C.F.  vechi

119822). Proiect din inițiativa primarului.

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței  de 300 mp.,

teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A, înscris în C.F. nr.

343637 Cluj-Napoca, nr. cadastral 343637, în favoarea doamnei Chilea (actuală Oluc)

Maria-Irina. Proiect din inițiativa primarului.

60. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței  de 300 mp.,

teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Aiudului nr. 46, înscris în C.F. nr. 343638

Cluj-Napoca, nr. cadastral 343638, în favoarea domnului Crișan Gabriel. Proiect din

inițiativa primarului.

61. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  folosință  gratuită,  Direcției  Județene  pentru

Cultură  Cluj,  a  unei  părți  din  imobilul  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  bd.  21

Decembrie  1989 nr.  108,  ap.  25,  pe perioada  executării  lucrărilor  de reabilitare  și

consolidare la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 2, în care își

desfășoară activitatea. Proiect din inițiativa primarului.

62. Proiect de hotărâre privind mutarea temporară a Asociației „Open Bridge Consortium”

– Asociația Culturală și de Afaceri Cluj-Suwon, în spațiul cu altă destinație decât cea

de locuință situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 83, ap. 11, județul Cluj, pe perioada
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executării lucrărilor de reabilitare și consolidare la imobilul situat în municipiul Cluj-

Napoca,  Piața  Unirii  nr.  2,  în  care  își  desfășoară  activitatea.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

63. Proiect  de hotărâre  privind prelungirea  termenului  de  dare în  folosință  gratuită,  în

favoarea Filialei Interjudețene Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor Plastici, a unei părți

din  imobilul  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Iuliu  Maniu  nr.  3.  Proiect  din

inițiativa primarului.

64. Proiect  de hotărâre  privind prelungirea  termenului  de  dare în  folosință  gratuită,  în

favoarea  Uniunii  Compozitorilor  și  Muzicologilor  din  România,  Sucursala  Cluj,  a

două spații, situate în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 6. Proiect din inițiativa

primarului.

65. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare

informații tehnice, pentru imobilul situat în str. Daniil P. Bărceanu nr. 8, Grup Școlar

Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

imobilulului  strada  Argeș,  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de

cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

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

imobilulului strada Nicolae Bălcescu, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul integrat

de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

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

imobilulului  strada Constanța (tronson 1),  din municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul

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

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

imobilulului  strada Constanța (tronson 2),  din municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul

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

70. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  tehnice  de  primă  înscriere  în

sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren și construcții, situat

în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Traian  Vuia  f.n.  și  transmiterea  dreptului  de

concesiune  asupra  terenului  în  favoarea  Direcției  Generale  Regionale  a  Finanțelor

Publice Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

municipiului a unui imobil cu destinație de drum și însușirea Documentației tehnice,

pentru înscrierea imobilulului strada Mărișel, din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul

integrat de cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.
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72. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca, str.

Ion Meșter nr. 12, sc. 1, et. 6, ap. 24, în favoarea numitei Breg Kristina-Petra. Proiect

din inițiativa primarului.

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, D+P+M,

str.  Câmpului  nr.  252;  beneficiari:  Mîndru  Petru  și  Mîndru  Saveta.  Proiect  din

inițiativa primarului.

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. extindere (etajare) și modificări locuință,

str.  Dunării  nr.  65;  beneficiar:  Mărginean  Mihai-Vasile.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

75. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,

S+P+E+Er,  str.  Meteor  nr.  71B; beneficiari:  Matieș Călin Ștefan,  Matieș Letiția  și

Matieș Ștefan Simion. Proiect din inițiativa primarului.

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire reprezentanță comercială ce

include  prezentarea  (show room) „Das Welt  Auto”,  P+Sp, Calea  Turzii  nr.  223D-

223E; beneficiară: S.C. Compexit Trading S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil  mixt de locuințe cu

spații  comerciale/servicii  la parter,  S+P+5E+Er,  str.  Oașului nr. 51-55; beneficiară:

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

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. – Construire imobil de birouri S+P+2E,

str.  Stephan  Ludwig  Roth  nr.  5;  beneficiară:  S.C.  MIR  MECANICA  ITALO

ROMANA S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. Corectare limită de U.T.R., între U.T.R.

Lc_A și  U.T.R.  Liu,  str.  Vânătorului  nr.  19A;  beneficiar:  Tomoiag  Mihai  Eugen.

Proiect din inițiativa primarului.

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de instituții și servicii

publice  sau  de  interes  public  în  zonă  cu  caracter  rezidențial,  Aleea  Azur  nr.  14;

beneficiară:  Parohia  Ortodoxă  „Sfântul  Ioan  Botezătorul”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare, str. Speranței; beneficiari:

Balea  Aurel,  Mureșan  Florin-Dorel,  Mureșan  Mihaela,  Ludușan  Marius-Aurel,

Râmniceanu  Torsin  Florentin  și  Râmniceanu  Torsin  Ioana  Camelia.  Proiect  din

inițiativa primarului.

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare zonă rezidențială, Aleea

Dariu Pop (zona Făget); beneficiari: Vita Iustina Maria, Marian Alina-Crinela, Gonczi

Ana Maria, Gonczi Tiberiu și Gliga Valeria-Rodica. Proiect din inițiativa primarului.
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83. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  nr.  752/2020  (aprobarea  P.U.D.

construire locuință unifamilială, P+E, str. Bărc I nr. 30); beneficiară: S.C. Calbodan

S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

84. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  parțială  a  documentației  „Actualizare  Plan

Urbanistic  General  al  municipiului  Cluj-Napoca”,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.

493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1039/2020 a Curții de

Apel Cluj, pronunțată în Dosarul nr. 352/117/2019. Proiect din inițiativa primarului.

85. Proiect  de  hotărâre  privind  mandatarea  unui  consilier  local  pentru  a  reprezenta

interesele Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca în cadrul Adunării Generale

Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A. din data de 28.07.2021,

ora 10 (prima convocare) și, respectiv, 4.08.2021, ora 10 (a doua convocare). Proiect

din inițiativa primarului.

86. Proiect de hotărâre privind darea în concesiune către Compania de Transport Public

Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-Napoca,

ce fac parte din investiția „Înnoirea flotei de transport în comun în municipiul Cluj-

Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza I și Faza II”. Proiect din

inițiativa primarului.

87. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  tehnico-economice  și  a

indicatorilor  tehnico-economici  pentru  obiectivul  de  investiții  „Modernizare  sistem

rutier în ampriza existentă strada Badea Cârțan din municipiul Cluj-Napoca”. Proiect

din inițiativa primarului.

88. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Cluj-Napoca  la

realizarea  proiectului  de  interes  public  Fondul  de  Inovare  și  Experiment  Cluj,

implementat  prin  Asociația  Clusterul  de  Educație  C-EDU.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

valoare netă de câte  1.000 de lei,  cuplurilor  clujene care au împlinit  50 de ani de

căsătorie neîntreruptă. Proiect din inițiativa primarului.

90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv CFR

Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.415.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Universitatea. Proiect din inițiativa primarului. 

9



92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv

DIVG Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației  Club

Sportiv U-BT. Proiect din inițiativa primarului. 

94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de

Ciclism și Triatlon Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Voința”. Proiect din inițiativa primarului. 

96. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene

de Baschet Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

„Fotbal-Tenis Răzvan”. Proiect din inițiativa primarului. 

98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene de

Atletism Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Federației  Române de

Karate WUKF. Proiect din inițiativa primarului. 

100. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 114.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Politehnica Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

101. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 375.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române

de Tenis de Masă. Proiect din inițiativa primarului. 

102. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 73.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Sănătatea – Servicii Publice. Proiect din inițiativa primarului. 

103. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„TranSilva”. Proiect din inițiativa primarului.
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104. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  65.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Centrului  și

Clubului  Sportiv  Scoțian-Român al  Handicapaților  „Lamont”.  Proiect  din inițiativa

primarului.

105. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației  Club

Sportiv Cluj Crusaders. Proiect din inițiativa primarului. 

106. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  3.100.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Sportive

Fotbal Club Universitatea Cluj.  Proiect  din inițiativa domnului  Dan Ștefan Tarcea,

consilier local și viceprimar. 

107. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  145.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Fotbal

Club Universitatea Olimpia Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

108. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  350.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Municipal Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

109. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  49.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului de Fotbal

Feminin "Clujana”. Proiect din inițiativa primarului. 

110. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  163.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Savu Racing. Proiect din inițiativa primarului.

111. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației  Club

Sportiv Flat Out Motorsport. Proiect din inițiativa primarului. 

112. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  5.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv „Fotbal

Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

113. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  36.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Luceafărul” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

114. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Danny Ungur Racing. Proiect din inițiativa primarului. 
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115. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  105.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Liceului  cu

Program Sportiv Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

116. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  32.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Mixed Martial Arts Transilvania” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

117. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  163.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

”Motorhome Napoca Rally Team”. Proiect din inițiativa primarului.

118. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul

Sportiv „Women in Motorsport” (Femei  în Sportul cu Motor). Proiect din inițiativa

primarului.

119. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației  Clubul

Sportiv “Olimpic Star” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

120. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Județene

de Box Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

121. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  375.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române

de Volei. Proiect din inițiativa primarului. 

122. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Clubului  Sportiv

Univers. Proiect din inițiativa primarului. 

123. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv

The Box. Proiect din inițiativa primarului. 

124. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  220.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Federației Române

de Gimnastică Ritmică. Proiect din inițiativa primarului. 

125. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club Sportiv

Academia de Volei Pîrv 11. Proiect din inițiativa primarului.
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126. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe anul

2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației „Club Sportiv

Marc Tenis”. Proiect din inițiativa primarului.

127. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Asociației  „Club

Sportiv Sports Culture”. Proiect din inițiativa primarului.

128. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Mănăștur Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

129. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației  Club

Sportiv Atlas Invictus. Proiect din inițiativa primarului.

130. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv al

Surzilor Tăcerea Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

131. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Aqua 01 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

132. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii  activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

BMP-Motorsport. Proiect din inițiativa primarului.

133. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul

Sportiv Delta Mixed Martial Arts Academy. Proiect din inițiativa primarului.

134. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Harmonia  Cordis,  în  vederea  realizării  proiectului

„Festivalul  Internațional  de Chitară  Novum Generatio  – ediția  a XI-a”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

135. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Harmonia  Cordis,  în  vederea  realizării  proiectului

„Radioul  Online  de  Chitară  Clasică  Harmonia  Cordis”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

136. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  de  prietenie  Korunk,  în  vederea  realizării  proiectului

„REVISTA KORUNK 2021”. Proiect din inițiativa primarului.
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137. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Kolozsvár  Társaság,  în  vederea  realizării  proiectului

„Săptămâna culturală  evreiască în Cluj-Napoca,  ediția  a 6-a”.  Proiect  din inițiativa

primarului.

138. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.300 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Open Your Heart, în vederea realizării proiectului „Atipic

Beauty Cluj 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

139. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Tinerilor  Clujeni,  în  vederea  realizării  proiectului

„Leader`s Academy 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

140. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Culturală Terrarmonia Filiala Cluj, în vederea realizării

proiectului „Restituiri muzicale tradiționale – ediția a XXI-a”. Proiect din inițiativa

primarului.

141. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Românașul-Bum,  în  vederea  realizării

proiectului „CULTURI și TRADIȚII”. Proiect din inițiativa primarului.

142. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului „Filmtettfest –

Zilele Filmului Maghiar, ediția a 21-a”. Proiect din inițiativa primarului.

143. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  “Mareșal  Constantin  Prezan”,  în  vederea  realizării

proiectului „Responsabilitate, recunoștință, respect – 105 ani de istorie”. Proiect din

inițiativa primarului.

144. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  a  Tinerilor,  în  vederea  realizării  proiectului

„Napoca Avenue”. Proiect din inițiativa primarului.

145. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  a  Tinerilor,  în  vederea  realizării  proiectului

„Transylvania International Music and Arts Festival – TIMAF, ediția a XI-a”. Proiect

din inițiativa primarului.

146. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului „Zilele Studenților”. Proiect din inițiativa primarului.
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147. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului „Lideri pentru Comunitate”. Proiect din inițiativa primarului.

148. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Victor Babeș 172 Cluj, în vederea realizării proiectului

„“LAUDATIO” -  Spectacol  extraordinar,  în  onoarea  instituțiilor  și  personalităților

implicate în lupta anticovid din Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

149. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  Vechiul Cluj, în vederea realizării  proiectului  „Povești

despre Cluj – ediția a VIII-a”. Proiect din inițiativa primarului.

150. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului „Traducerea

lucrării “Istoria Clujului”, scrisă de Jakab Elek – ediția a V-a”. Proiect din inițiativa

primarului.

151. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 26.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  Armonia,  în  vederea  realizării  proiectului  „Berăria

Culturală 100. Apogeul!”. Proiect din inițiativa primarului.

152. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Operettissimo Egyesület, în vederea realizării proiectului

„Relansarea vieții sociale – atragerea publicului la concerte după pandemie”. Proiect

din inițiativa primarului.

153. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  Casa Cărții  de Știință,  în vederea realizării  proiectului

„Album omagial – 100. Viața Mitropolitului Bartolomeu Anania în imagini”. Proiect

din inițiativa primarului.

154. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Confest  Egyesület,  în  vederea  realizării  proiectului

„Concert la Palat 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

155. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociațiunea  Transilvană  pentru  Literatura  și  Cultura  Poporului

Român-Despărțământul Cluj al Astrei, în vederea realizării proiectului „Valorificarea

patrimoniului cultural transilvan”. Proiect din inițiativa primarului.

156. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Societatea  Română  Mozart,  în  vederea  realizării  proiectului

„Festivalul Internațional Mozart, ediția a XXXI-a”. Proiect din inițiativa primarului.
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157. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Festivalul  de  Film  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului  „Festivalul  Internațional  de Film Transilvania  –  ediția  20”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

158. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Ansamblul  Folcloric  Mărțișorul,  în  vederea  realizării

proiectului „”Mărțișor, sărută-mă bade, bădișor””. Proiect din inițiativa primarului.

159. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Folclorică  Rapsodia  Someșană,  în  vederea  realizării

proiectului „Tradiții clujene”. Proiect din inițiativa primarului.

160. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Club  Sportiv  Runners  Club,  în  vederea  realizării

proiectului „Fugi în curtea școlii”. Proiect din inițiativa primarului.

161. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Club  Sportiv  Runners  Club,  în  vederea  realizării

proiectului „Wizzair Cluj-Napoca Marathon”. Proiect din inițiativa primarului.

162. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală Szint Kulturális Egyesület, în vederea realizării

proiectului „23. Festivalul Folcloric Sfântul Ștefan – Zilele Folcloristice”. Proiect din

inițiativa primarului.

163. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Heltai  Gáspár, în vederea realizării proiectului „Tradiții

Clujene  –  concerte  și  prelegeri  de  muzică  populară  Cluj”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

164. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Szarkaláb  Kulturális  Egyesület,  în  vederea

realizării  proiectului  „Folclor,  ținuturi,  cântece  populare  –  Întâlnirea  Regiunilor  la

Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

165. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Club Sportiv Poți fi și tu campion, în vederea realizării

proiectului  „Campionatul  Național  de  Street  Workout  2021”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

166. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj  –  Kolozsvári

Operabarátok  Körre,  în  vederea  realizării  proiectului  „Zilele  Operei  Maghiare  din

Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.
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167. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj  –  Kolozsvári

Operabarátok  Körre,  în  vederea  realizării  proiectului  „Digitalizarea,  arhivarea

materialelor artistice ale Operei Maghiare din Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

168. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 185.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Eikon,  în  vederea  realizării  proiectului

„Festivalul  Internațional  de Carte  Transilvania,  Ediția  a  7-a”.  Proiect  din inițiativa

primarului.

169. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Parohia Reformată Centrală I Cluj, în vederea realizării proiectului

„Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2021”. Proiect din

inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

170. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului „FDP

– rețea de artă, formare și inovare culturală (2021)”. Proiect din inițiativa primarului.

171. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Technology Cluj, în vederea realizării proiectului „Târgul

Internațional  de  Industrie  și  Tehnologie  IDENTICOM4 Cluj-Napoca”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

172. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Federația Tinerilor din Cluj, în vederea realizării proiectului „Cluj

Never Sleeps 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

173. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Federația  Tinerilor  din  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului

„Tineret@Cluj-Napoca 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

174. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj, în

vederea realizării proiectului „ZUT - „Zilele Universității Tehnice, ediția a XVI-a””.

Proiect din inițiativa primarului.

175. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Pro  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului  „Festivalul  Internațional  Transilvania  Fashion”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

176. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  OWPN  Academy,  în  vederea  realizării  proiectului
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„Academia pentru educația emoțională și profesională în muzica electronică”. Proiect

din inițiativa primarului.

177. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.700 de lei de la bugetul local pe anul

2021, pentru Gergely Erika Magdolna, în vederea realizării proiectului „”SuperErou la

Neghiniță” - concurs de creație artistică”. Proiect din inițiativa primarului.

178. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Academiei  de  Muzică   Gheorghe  Dima,  în  vederea

realizării proiectului „Concursul Internațional de muzică „Gheorghe Dima”, ediția a

XIX-a, secțiunea DIRIJAT CORAL”. Proiect din inițiativa primarului.

179. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  „Cetatea  Albă”,  Filiala  Cluj,  în  vederea

realizării  proiectului „Transilvania Jazz Festival – TJF 2021”. Proiect din inițiativa

primarului.

180. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Street Food Revolution, în vederea realizării proiectului

„OCTOMBRIE”. Proiect din inițiativa primarului.

181. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Why Not Us, în vederea realizării proiectului „Live Music

@ Street Food Festival Cluj-Napoca 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

182. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Năsturelul Vesel, în vederea realizării proiectului „The

INNER”. Proiect din inițiativa primarului.

183. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația PLAI – Laborator de Arhitectură, Inovație și Experiment,

în  vederea  realizării  proiectului  „ZAIN  ACCELERATOR”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

184. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Ördögtérgye, în vederea realizării proiectului „Festivalul

de Muzică și Dans Popular Maghiar, Ediția a 17-a”. Proiect din inițiativa primarului.

185. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Folclorică  Someșul  Napoca,  în  vederea  realizării

proiectului „Jocul fecioresc și bărbătesc din România – festival concurs”. Proiect din

inițiativa primarului.

186. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Young  Famous,  în  vederea  realizării  proiectului

„Stragiunea de concerte Young Famous 2021”. Proiect din inițiativa primarului.
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187. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Grupul  pentru  Management  și  Mediere  Culturală,  în

vederea  realizării  proiectului  „Conferințele  Dilema  Veche”.  Proiect  din  inițiativa

domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

188. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația  Agnus (Mielul)  Media,  în vederea realizării  proiectului

„Antreprenori de succes din Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

189. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  ARTIS,  în  vederea  realizării  proiectului  „Festivalul

Internațional de Psihanaliză și Film, Cluj-Napoca, ediția a II-a”. Proiect din inițiativa

primarului.

190. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Egyházzene- Kolozsvár, în vederea realizării proiectului

„KlausenMusik 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

191. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Centrul  de  Resurse  pentru  Eficiență  Energetică  Cluj-

Napoca,  în  vederea  realizării  proiectului  „Smart  Mobility  Cluj   2021”.  Proiect  din

inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

192. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Playfield,  în  vederea  realizării  proiectului  „Biletul  de

sănătate”. Proiect din inițiativa primarului.

193. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Playfield,  în  vederea  realizării  proiectului  „Urban

Playfield”. Proiect din inițiativa primarului.

194. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Digital Paragon, în vederea realizării proiectului „Digital

Crusade – Season 4”. Proiect din inițiativa primarului.

195. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  de  Chitară  TRANSILVANIA,  în  vederea  realizării

proiectului  „Festivalul  Internațional  de Chitară  TRANSILVANIA, ediția  a XIX-a”.

Proiect din inițiativa primarului.

196. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Culturală „Simona Noja”, în vederea realizării proiectului

„Festivalul  European  al  școlilor  de  balet  ”GRAND  ASSEMBLE””.  Proiect  din

inițiativa primarului.
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197. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Culturală „Intact”, în vederea realizării proiectului „Tineri

Artiști  Români  în  Arta  Contemporană  Europeană  2021”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

198. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  Transylvania  College,  în  vederea  realizării  proiectului

„Starea de Bine în școli, pornește de la Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

199. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021,  pentru  Asociația  HANGYA,  în  vederea  realizării  proiectului  „Promovarea

culturii în spații și forme alternative”. Proiect din inițiativa primarului.

200. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021, pentru Asociația HANGYA, în vederea realizării proiectului „Tinerii și mediul

înconjurător”. Proiect din inițiativa primarului.

201. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021, pentru Asociația Academia Orban Balazs - Orban Balazs Akademia Egyesület,

în vederea realizării proiectului „Tinerii și diversitatea etnoculturală în Cluj-Napoca”.

Proiect din inițiativa primarului.

202. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 de lei de la bugetul local pe anul

2021, pentru Asociația Academia Orban Balazs - Orban Balazs Akademia Egyesület,

în  vederea  realizării  proiectului  „Rolul  CULTURII  în  Clujul  pandemic  și

postpandemic”. Proiect din inițiativa primarului.

203. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 420.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală Opera 2 You, în vederea realizării proiectului

„Opera Aperta 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

204. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală Dumitru Fărcaș, în vederea realizării proiectului

„Festivalul Dumitru Fărcaș”. Proiect din inițiativa primarului.

205. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Societatea  Carpatină  Ardeleană  –  Erdelyi  Karpat  –

Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Editarea Revistei Gyopárka (Floricica de

colț) pentru copii”. Proiect din inițiativa primarului.

206. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația pentru Înfrumusețarea Clujului – Kolozsvári Városszépitő

Egylet, în vederea realizării proiectului „„Clujul cu flori”, ediția a 5-a”. Proiect din

inițiativa primarului.
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207. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 680.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Zilele Culturale Maghiare din Cluj, în vederea realizării

proiectului „Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 12-a”. Proiect din inițiativa

primarului.

208. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării

proiectului „Săptămâna Franței la Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

209. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Scena Urbană, în vederea realizării proiectului „SCENA

URBANĂ 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

210. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Ordinul Arhitecților din România - Filiala Teritorială Transilvania,

în vederea realizării proiectului „Gala Bienalelor de Arhitectură – ediția a 2-a”. Proiect

din inițiativa primarului.

211. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Arts of All,  în vederea realizării  proiectului „Teatru de

Club”. Proiect din inițiativa primarului.

212. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru ESUA-Asociație Culturală Româno-Germană, în vederea realizării

proiectului  „Festivalul  Stradal  WonderPuck,  ediția  a  5-a”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

213. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru Societatea  Cultural-Patriotică  Avram Iancu,  în  vederea realizării

proiectului „Moții - Făuritori de istorie națională”. Proiect din inițiativa primarului.

214. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  MiniMASS,  în  vederea  realizării  proiectului  „Someș

Delivery – Someșul – culoar verde-albastru”. Proiect din inițiativa primarului.

215. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021, pentru Asociația  Oameni Mici și  Mari,  în  vederea realizării  proiectului

„Nopți la Muzeu”. Proiect din inițiativa primarului.

216. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  „Create.Act.Enjoy”,  în  vederea  realizării  proiectului

„Terapia prin Artă by Create.Act.Enjoy, ediția a IX-a”. Proiect din inițiativa domnului

Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 
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217. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru Fundația  J.M.Keynes,  în  vederea realizării  proiectului  „URBAN

ECO: Reciclăm pentru viitor”. Proiect din inițiativa primarului.

218. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Centrul Cultural Clujean, în vederea realizării proiectului

„Cultură și schimbare”. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier

local și viceprimar. 

219. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Fapte, în vederea realizării proiectului „Jazz in the Park

2021”. Proiect din inițiativa primarului.

220. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  AltArt  pentru  Artă  Alternativă,  în  vederea  realizării

proiectului „Creații comunitare pentru impact social”. Proiect din inițiativa primarului.

221. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Launloc,  în  vederea  realizării  proiectului  „Apropiați.

Spargem Zidurile”. Proiect din inițiativa primarului.

222. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Locul lui Mina, în vederea realizării proiectului „”HAI să

facem ZIUA BUNĂ””. Proiect din inițiativa primarului.

223. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării

proiectului „TME – Transylvania Music Event ediția a 13-a”. Proiect din inițiativa

primarului.

224. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Consorțiul Studenților din România, în vederea realizării

proiectului „Mașinile lui Leonardo Da Vinci”. Proiect din inițiativa primarului.

225. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Sport  Non  Stop,  în  vederea  realizării  proiectului

„Transylvania Comic Con Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

226. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Magic Star Kids 2000, în vederea realizării  proiectului

„Teatru de păpuși în parc”. Proiect din inițiativa primarului.

227. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Mathias  Corvinus  Collegium  Egyesület,  în  vederea

realizării  proiectului  „Programe  educaționale  CMC  2021”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.
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228. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania, în vederea

realizării proiectului „Open Inovation. Brand of Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa

primarului.

229. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală „Hai în Sat”, în vederea realizării proiectului

„EthnoArte”. Proiect din inițiativa primarului.

230. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația ARTA în dialog, în vederea realizării proiectului „ARTA

+ (program interdisciplinar și colaborativ al Cinematografului ARTA)”. Proiect din

inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

231. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  ARTA  în  dialog,  în  vederea  realizării  proiectului

„CineKids – program de educație cinematografică”. Proiect din inițiativa primarului.

232. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Romanian  Tech  Startups  (Asociația  Română  pentru

Antreprenoriat  în Tehnologie),  în vederea realizării proiectului „TEDx Youth@Cluj

and Youth Cultural Expo 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

233. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Filiala  Transilvania  a  Asociației  Române  pentru  Industria

Electronică și de Software, în vederea realizării  proiectului „Cluj Innovation Camp

2021, ediția IV”. Proiect din inițiativa primarului.

234. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Gamma  Events  (Asociația  Evenimente  Gamma),  în

vederea  realizării  proiectului  „TEDx  Eroilor  Women  –  What  Now”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

235. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru Asociația  Reactor  de creație  și  experiment,  în  vederea realizării

proiectului „Reactor 2021. Proiecții despre viitor”. Proiect din inițiativa domnului Dan

Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

236. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală Cărțile pe Față, în vederea realizării proiectului

„TEDx Zorilor Women”. Proiect din inițiativa primarului.

237. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Compania de Tango Cluj, în vederea realizării proiectului

„GALA TANGO CAZINO 2021”. Proiect din inițiativa primarului.
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238. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  „Grupul  Pont/Pont  Csoport/Pont  Group”,  în  vederea

realizării proiectului „Com'ON Cluj-Napoca 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

239. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Cultural Artistică HARA, în vederea realizării proiectului

„Cluj Symphony Experience – Ediția a 5-a”. Proiect din inițiativa primarului.

240. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Universitart, în vederea realizării proiectului „Platforma

studenților și absolvenților Universității de Artă și Design Cluj-Napoca”. Proiect din

inițiativa primarului.

241. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Alpha  IT  Events,  în  vederea  realizării  proiectului

„Techsylvania. Cel mai mare eveniment de tehnologie și inovație din estul Europei”.

Proiect din inițiativa primarului.

242. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Opera  Vox,  în  vederea  realizării  proiectului

„Opera Vox în Cluj-Napoca, ediția a II-a”. Proiect din inițiativa primarului.

243. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  KIFOR,  în  vederea  realizării  proiectului  „ClujUP  –

program de dezvoltare antreprenorială și civică”. Proiect din inițiativa primarului.

244. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Corvineum „Corvineum Alapitvany”, în vederea realizării

proiectului  „Showcase  2021  –  Microstagiune  și  Bursă  de  spectacole”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

245. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Mushuroi,  în  vederea  realizării  proiectului  „Mushuroi

Creative Hub: KickStart”. Proiect din inițiativa primarului.

246. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația ”Viva Talent”, în vederea realizării proiectului „Mastering

Young Musicians 2”. Proiect din inițiativa primarului.

247. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  Departamentului  de Pictură – Cluj-Napoca,  în vederea

realizării proiectului „PARCUL ARTELOR”. Proiect din inițiativa primarului.

248. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Club  Sportiv  Atlas  Invictus,  în  vederea  realizării

proiectului „Cupa Atlas Invictus Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.
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249. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Club Sportiv Caiac Smile, în vederea realizării proiectului

„Caiacul, o cultură sportivă inovativă pentru tineret”. Proiect din inițiativa primarului.

250. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  Kidprenor – Copilul Antreprenor,  în vederea realizării

proiectului „Kidprenoriada I – ediția I a festivalului de antreprenoriat pentru copii”.

Proiect din inițiativa primarului.

251. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Federația  Centrul  de  Interes,  în  vederea  realizării  proiectului

„Centrul  De Interes  Vector  al  Artei  Contemporane  Clujene”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

252. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Argumentum Nostrum (Argumentul Nostru), în vederea

realizării proiectului „Activități educativ-recreative în cadrul Grădiniței de vară în anul

2021”. Proiect din inițiativa primarului.

253. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  de  Psihoterapii  Cognitive  și  Comportamentale  din

România,  în  vederea  realizării  proiectului  „Conferința  Națională  „Psihoterapia

Cognitiv-Comportamentală” - Sănătatea mintală în pandemie, ediția a VII-a”. Proiect

din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

254. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială  și Medicală  pe anul 2021, pentru Asociația  Armonix,  în vederea

realizării proiectului „Prin Muzică spre Alții”. Proiect din inițiativa primarului.

255. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Alianța  Română  de

Prevenire  a  Suicidului,  în  vederea  realizării  proiectului  „La  un  apel  distanță  de

speranță”. Proiect din inițiativa primarului.

256. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Down  Centrul

Educațional Raluca, în vederea realizării proiectului „Flori de Speranță”. Proiect din

inițiativa primarului.

257. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Asociația Argumentum Nostrum,

în vederea realizării proiectului „Afterschool pentru copii din familii mari – proiect

social”. Proiect din inițiativa primarului.
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258. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Delia,  în  vederea

realizării proiectului „Epilepsia și societatea”. Proiect din inițiativa primarului.

259. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Fundația „Csemete”, în vederea

realizării proiectului „Clubul de Incluziune pentru Copii cu Nevoi Speciale”. Proiect

din inițiativa primarului.

260. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Fundația „Csemete”, în vederea

realizării proiectului „Clubul Părinților”. Proiect din inițiativa primarului.

261. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Serviciul  de  Ajutor

Maltez în România, în vederea realizării proiectului „Simfonia prieteniei”. Proiect din

inițiativa primarului.

262. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul Direcției de

Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Asociația Autism Transilvania, în

vederea realizării proiectului „Concert  <<Beyond Disability>>, ediția 3”. Proiect din

inițiativa primarului.

263. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 de lei de la bugetul Direcției

de Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Asociația „Sfântul Nectarie”

Cluj, în vederea realizării proiectului „Numai împreună putem alina suferința”. Proiect

din inițiativa primarului.

264. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul Direcției

de Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Fundația „Familia Sfântă” –

Policlinica  fără  plată,  în  vederea  realizării  proiectului  „Cheltuieli  de  întreținere  și

funcționare Fundația Familia Sfântă”. Proiect din inițiativa primarului.

265. Informare  privind  Plângerile  prealabile  formulate  de  Pop  Baciu  Florin  Vasile,

întregistrate  sub  nr.  299027/1,  299033/1,  299038/1,  299042/1  și  299046/1  din

14.05.2021.

266. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către S.C. Unita Turism Holding

S.A., înregistrată sub nr. 293252/11.05.2021.

267. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către S.C. Dominus Vegas S.A.,

înregistrată sub nr. 311770/ 20.05.2021.

268. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către petenții  Andrieș Viorel-

Virgil, Anton Dan Tamasin ș.a., înregistrată sub nr. 311842 din 20.05.2021.
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269. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație

al S.C. Termoficare Napoca S.A. – semestrul II 2020.

270. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație

al S.C.Cluj Innovation Park S.A. – semestrul II 2020.

271. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație

al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – semestrul II 2020.

272. Raport privind activitatea asistenților  personali  desfășurată în smestrul  I  al  anului

2021.

273. Diverse.

Președintele de ședință – anunță că cvorumul de ședință este de 24.

Se supune la vot ordinea de zi și se obțin 23 de voturi pentru și un vot împotrivă.

 Dl primar – le mulțumește consilierilor locali pentru prezența la această ședință de

consiliu, o ședință maraton, la finalul căreia speră ca municipiul Cluj-Napoca să mai facă un

mic pas înainte, prin susținerea activităților culturale și sportive, precum și prin promovarea

proiectelor de interes public major; arată că, potrivit celor anunțate în ședințele anterioare ale

consiliului  local,  în  data  de  31  iulie  curent  vor  fi  finalizate,  conform  angajamentelor

contractuale, lucrările de infrastructură din zona Parcului Central; anunță că azi, în Comisia de

circulație, a fost aprobată, în unanimitate, restructurarea circulației în zona Parcului Central,

pornind de la premisa asigurării fluidizării transportului în comun, care este prioritar; prezintă

și susține proiectul; oferă informații cu privire la rata de incidență a infectărilor cu COVID-

19, care în data  de 14 iulie  este de 0,05,  însă atrage atenția  că nu trebuie să considerăm

pandemia încheiată; susține cu toată convingerea continuarea procesului de vaccinare, ca fiind

singura cale reală și eficientă de a ne proteja de potențiale pericole viitoare; arată că vaccinul

ne asigură, pe de o parte, libertatea totală de mișcare, atât în țară cât și, cel puțin, în Uniunea

Europeană, iar pe de altă parte ne oferă garanția că sănătatea noastră nu va fi pusă într-un

pericol major, ajutând în acest fel și sistemul medical, pentru a nu ajunge în stare de blocaj;

evidențiază  că  municipiul  Cluj-Napoca  este  pe  primul  loc  în  țară,  în  ceea  ce  privește

rezultatele  la examenele de capacitate și de bacalaureat;  arată că, potrivit  unei hotărâri  de

consiliu din 2009, este aprobat accesul liber al elevilor   pe terenurile  de sport din incinta

unităților de învățământ preuniversitar de pe raza municipiului Cluj-Napoca, după următorul

program: în perioada aprilie-octombrie, până la ora 20, în perioada noiembrie-martie, până la

ora 18, iar acest program se aplică inclusiv în zilele de sâmbătă și duminică, precum și în

timpul vacanțelor școlare, în afara orelor de curs; precizează că purtat o discuție, înainte de

începerea ședinței de consiliu cu doamna Marinela Marc, inspector școlar general al județului
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Cluj, convenind ca inspectoratul școlar, la evaluarea directorilor, care va avea loc în lunile

august și septembrie, să țină cont de respectarea acestei hotărâri de consiliu, directorii care nu

o respectă urmând să fie demiși, în urma evaluării, potrivit legii; îi roagă pe consilierii locali

să se implice în acest sens, transmițând mesajul inspectoratului școlar referitor la evaluarea

directorilor,  în  școlile  unde sunt  membri  în  consiliul  de administrație;  arată  că respectiva

hotărâre de consiliu aduce numeroase beneficii, cum ar fi încurajarea sportului, în condițiile în

care  România  are  cea mai  ridicată  rată  de obezitate  în  rândul  adolescenților  din Uniunea

Europeană; susține că, așa cum există o listă a rușinii, pe siteul primăriei, pentru firmele care

nu respectă termenele, va exista și o listă cu directorii  de școli care nu țin curțile școlilor

deschise, aspect care va fi dovedit cu probe.           

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:

  

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

Cluj-Napoca, la data 30.06.2021. Proiect din inițiativa primarului.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

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

Cluj-Napoca, pe anul 2021. Proiect din inițiativa primarului.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr.

2640 din data de 16.02.2009, încheiat cu Fundația Creștină Salvarea. Proiect din

inițiativa primarului.

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

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

Dna cons. Cristian – arată că pe ordinea de zi sunt mai multe contracte de închiriere a

unor spații aparținând proprietății publice, către persoane fizice sau juridice și, dacă ne uităm

peste documentele atașate proiectelor de hotărâre, putem observa că, în marea majoritate a

cazurilor, lipsește justificarea oportunității acestor proiecte, multe dintre ele neavând atașat

nici măcar un raport de activitate sau obiectivele asumate, astfel că, din punctul său de vedere,

nu  poate  evalua  obiectiv  dacă  activitățile  care  sunt  desfășurate  în  toate  aceste  spații  ale
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comunității sunt cele mai benefice pentru clujeni sau dacă nu există alte entități care ar putea

aduce o plusvaloare mai  mare,  dacă ar primi acest  ajutor din partea consiliului  local;  „și,

sincer, ridică și puține suspiciuni de clientelism politic, totul pentru că nu e transparent acest

proiect și, atunci, din punctul nostru de vedere, al consilierilor U.S.R. PLUS, ne vom abține,

neavând toate datele disponibile care ne-ar trebui ca să ne asigurăm că votul nostru este unul

corect și bazat pe niște documente care asigură transparența”; consideră că trebuie schimbat

regulamentul, astfel încât să existe siguranța că aceste contracte sunt atribuite potrivit unor

criterii transparente.

Președintele de ședință –  „vă mulțumesc pentru intervenție; având în vedere că ați

făcut  câteva  acuzații,  o  să  vă  rog  să  spuneți,  în  mod  concret,  care  sunt  suspiciunile

dumneavoastră de clientelism politic, chiar sunt foarte curios să le aud și eu, și după aceea o

să-i  dau  cuvântul  colegei  mele,  Iulia  Ardeuș  (directorul  executiv  al  Direcției  Patrimoniul

municipiului  și  evidența  proprietății,  n.n.),  care  este  și  secretarul  comisiei  în  care  și

dumneavoastră aveți reprezentant, căruia i-am pus toate informațiile la dispoziție, dar aici mai

multe detalii o să ne dea secretarul comisiei, pentru că împreună am discutat, în comisie, toate

aceste aspecte; doamna Cristian, vă rog să ne spuneți unde ați sesizat dumneavoastră aceste

situații de clientelism politic”.

Dna cons.  Cristian  –  „ziceam  că  ridică,  aia  vroiam să  spun,  ridică  un  semn  de

întrebare,  nu am zis că este cu siguranță așa sau nu, dar dacă vreți,  putem să mergem pe

fiecare dintre aceste proiecte în parte și să discutăm la fiecare, să vedeți că, atașat proiectului

de  H.C.L.,  la  marea  majoritate  dintre  ele  nu  se  găsesc  informațiile  necesare;  sunt  unele

contracte care se prelungesc, dar fără a mai fi analizate, dacă aceste prelungiri sau asociațiile

care sunt acolo, într-adevăr, au activitate care arată interesul public al acestora și, repet, dacă

doriți,  putem să trecem prin fiecare – împreună cu echipa,  noi am făcut-o –, și am decis,

tocmai pentru că sunt multe, unde nu putem vedea de ce s-a decis să se continue cu acestea,

pentru că, repet, nu aveau activitate, la unele chiar, activitatea pe care ei o menționează este în

trecut, nu mai are legătură cu ceea ce se întâmplă în viitor și, totuși, am dat aceste prelungiri,

am decis că este mai sănătos să ne abținem la vot; repet, pe zona de clientelism politic, și n-aș

fi vrut să fie ca o ofensă, ziceam doar că ridică suspiciuni; aceste suspiciuni au apărut și în

spațiul public și cred că, cu menționarea și modificarea, puțin, a regulamentului curent, putem

să evităm astfel de discuții”.

Președintele de ședință –  „evident că suntem pentru a găsi cea mai bună formulă

pentru un regulament, categoric, dar în momentul în care spuneți că sunt niște suspiciuni, o să

vă rog, pe viitor, să veniți și cu niște probe clare, pentru că nu aș vrea să lăsăm așa, în aer, un

subiect așa de sensibil; doamna Ardeuș, o să vă rog să dați mai multe detalii, detalii pe care

le-am folosit și în comisia de alocare și de prelungire a acestor spații,  din care și colegul
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dumneavoastră  de la U.S.R. PLUS a făcut parte  și  nu-mi aduc aminte să fi  ridicat  vreun

subiect sau vreo problemă la vreunul din contractele pe care le-am prelungit în comisie; vă

rog, doamna Ardeuș”.

Dna  Iulia  Ardeuș  –  director  executiv  Direcția  Patrimoniul  municipiului  și

evidența proprietății – „bună ziua; suntem în situația unor proiecte de hotărâre care vizează

prelungirea contractelor de închiriere, comodat sau a atribuirilor în folosință gratuită pentru

spațiile  care fac obiectul  domeniului  public;  în  unanimitate,  comisia,  care  a  avut  întreaga

documentație la dispoziție, la care faceți referire, a stabilit câte un set de reguli generale, din

perspectiva modului în care se verifică prelungirea acestor contracte; ele vizează prevederile

contractuale efective, prevederile Codului administrativ și ale Codului civil; de asemenea, s-a

avut în vedere îndeplinirea obligațiilor contractuale din perspectiva clauzelor financiare și din

perspectiva obligațiilor fiscale ce decurg din aceste contracte; de asemenea, comisia, în cadrul

lucrărilor,  a avut la dispoziție rapoartele efectuate de către angajații  primăriei,  rapoarte de

control efectuate în luna precedentă ținerii comisiei, prin care se atesta, de către inspectori,

îndeplinirea obiectului de activitate a contractului și desfășurarea obiectivă a activității, așa

cum este ea stabilită prin contractul de închiriere; în altă ordine de idei, aș vrea să spun că,

urmare a discuțiilor din Comisia juridică, doamna consilier  a ridicat problema sau singura

problemă pe care a ridicat-o era aceea de prelungire a contractelor de închiriere pentru artiștii

plastici independenți și nu a Uniunii Artiștilor Platici; în acest sens, doresc să fac precizarea

că calitatea de artist plastic și calitatea de artist nu este dată de apartenența la vreo structură

asociativă sau la vreo uniune; de asemenea, doresc să spun că, la nivel național, legiferarea

statutului artistului plastic este în curs de dezbatere; această legiferare vine ca urmare a unei

solicitări a U.N.E.S.C.O.; ea este dată de Comisia Națională a României pentru U.N.E.S.C.O.;

o primă discuție a avut loc în cadrul sesiunii din 26 februarie 2021; urmează, în concluzie,

crearea unui cadru legislativ cu privire la artiștii plastici, la nivel național, care să confere o

reglementare  unitară  și  în  concordanță  cu  cerințele  Parlamentului  European,  ale  Comisiei

Europene, ca urmare a demersurilor U.N.E.S.C.O.”.

  Dna cons.  Cristian –  „mulțumesc foarte mult,  doamna director,  și  pentru că ați

menționat situația artiștilor, ceea ce am discutat în comisie azi-dimineață a arătat faptul, cred

că e bine să avem discuția asta și să o știe toți ceilalți consilieri locali, așa cum spuneați și

dumneavoastră  azi-dimineață,  se  face  prelungirea;  atunci  când  se  face  prelungirea  pentru

aceste spații, nu se iau în calcul cerințele inițiale; de exemplu, există, așa cum spuneați, dar

dincolo de faptul că există doi dintre artiști care nu apar pe siteul U.A.D., asta nu este singura

problemă, dar, cel puțin în cazul unuia dintre ei, nu există activitate dovedibilă în ultimii ani,

și am discutat, iar dacă înțelegerea mea a fost corectă, în Comisia juridică de azi-dimineață,

acest lucru se datorează faptului că la prelungire nu suntem obligați, practic, din regulamentul
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actual, să verificăm îndeplinirea obligațiilor inițiale, cum ar fi de exemplu interesul pentru

populație  la  aceste  extinderi  și  aici  am agreat  împreună și  cu ceilalți  consilieri  locali  din

P.N.L. și U.D.M.R., că vom avea o discuție de shimbare a regulamentului; cred că este o

scăpare care, pe viitor, am putea s-o facem mai bine, chiar și în lipsa existenței legislației la

care făceați referire”.

Președintele  de ședință –  „bun, mulțumesc,  doamna Ardeuș,  pentru precizări;  așa

cum am spus și  în  comisie,  toate  rapoartele  au  fost  puse  la  dispoziția  tuturor  membrilor

comisiei și tuturor celor care doresc să le consulte; mulțumesc pentru intervenție”.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri.

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr. 4

din data de 18.11.1994, încheiat cu Forumul Democrat al Germanilor din România

– Filiala Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri.

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1725 din data

de 27.07.1999, încheiat cu Uniunea Studențească Maghiară din Cluj. Proiect din

inițiativa primarului.

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

Dl cons. Rácz Béla-Gergely – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul  și se obțin 18 voturi  pentru și patru abțineri  (consilierii

locali Rácz Levente-Zsolt și Rácz Béla-Gergely nu participă la vot).

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului de închiriere nr.

2359 din data de 14.02.2002, încheiat  cu doamna Vlașin  Maria-Luminița,  artist

plastic. Proiect din inițiativa primarului.

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

Dna cons. Pop – președintele Comisiei II – aviz favorabil.
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Se supune la  vot  proiectul  și  se  obțin  19 voturi  pentru,  un vot  împotrivă  și  patru

abțineri.

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1997 din data

de  1.04.2000,  încheiat  cu  Asociația  Organizația  Națională  Cercetașii  României.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, patru abțineri și un vot

este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Ciubăncan. 

Dna cons. Ciubăncan – se abține. 

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru și cinci abțineri.

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2401 din data

de 20.10.2003, încheiat cu Fundația Armonia. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Chira – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 17 voturi „pentru”, cinci abțineri și un vot

este  neînregistrat,  respectiv,  votul  domnului  consilier  local  Mătușan  (consilierul  local

Beniamin Marius Chira nu participă la vot). 

Președintele  de  ședință  –  îi  roagă  pe  consilierii  locali  să-și  rezolve  problemele

tehnice  referitoare  la  conectarea  la  ședință,  deoarece  sunt  câțiva  consilieri  locali,  care  de

fiecare dată întâmpină astfel de probleme; îi atrage atenția domnului consilier Mătușan că s-a

conectat de două ori la ședință. 

Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 18 voturi pentru și cinci abțineri (consilierul local Beniamin

Marius Chira nu participă la vot). 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2615 din data

de 14.09.2006, încheiat cu Asociația Luptătorilor din Revoluția Română. Proiect

din inițiativa primarului.
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, cinci abțineri și un vot

este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Rațiu. 

Dl cons. Rațiu – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru și cinci abțineri.

 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2410 din data

de 7.01.2004, încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Cluj. Proiect

din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri.

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1829 din data

de  7.12.1999,  încheiat  cu  Asociația  Handicapaților  Trauma  Dum  Spiro  Spera.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri.

Președintele de ședință – anunță că, începând cu punctul 12, cvorumul de ședință este

de 25, prin prezența la ședință a doamnei Oláh Emese, consilier local și viceprimar.

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1729 din data

de  28.07.1999,  încheiat  cu  Gavrilaș  Gavril  și  Gavrilaș  Florin,  artiști  plastici

profesioniști. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru, patru voturi împotrivă și o

abținere.
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13. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2307 din data

de  12.12.2001,  încheiat  cu  Societatea  Femeilor  Ortodoxe  din  Arhiepiscopia

Vadului, Feleacului și Clujului. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 195683 din

data de 3.06.2014, încheiat cu Fundația Estuar. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2178 din data

de 19.04.2001, încheiat cu Fundația Umanitară Augustina. Proiect  din inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2627 din data

de 3.05.2007, încheiat cu Asociația de Proprietari str. Republicii nr. 12. Proiect din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2048 din data

de 15.05.2000, încheiat cu Uniunea Creștină din România. Proiect din inițiativa

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1801 din data

de 11.11.1999, încheiat cu Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu. Proiect din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2041 din data

de  15.05.2000,  încheiat  cu  Fundația  Sigismund  Toduță.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2548 din data

de 16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor

Plastici din România. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2550 din data

de 16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor

Plastici din România. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.
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22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2549 din data

de 16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor

Plastici din România. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2552 din data

de 16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor

Plastici din România. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

24. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2553 din data

de 16.11.2004, încheiat cu Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a Uniunii Artiștilor

Plastici din România. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, patru abțineri și două

voturi  sunt  neînregistrate,  respectiv,  votul  doamnei  consilier  local  Cristian  și  al  domnului

consilier local Irimie. 

Dna cons. Cristian – se abține.

Dl cons. Irimie – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2555 din data

de  16.11.2004,  încheiat  cu  Filiala  Cluj-Napoca  a  Uniunii  Artiștilor  Plastici  din

România. Proiect din inițiativa primarului.

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

Dna cons. Pop – președintele Comisiei II – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2557 din data

de  16.11.2004,  încheiat  cu  Filiala  Cluj-Napoca  a  Uniunii  Artiștilor  Plastici  din

România. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, cinci abțineri și un vot

este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Rácz Levente-Zsolt. 

Dl cons. Rácz Levente-Zsolt – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

27. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2559 din data

de 16.11.2004, încheiat cu Uniunea Artiștilor Plastici din România – Filiala Cluj-

Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2503 din data

de 20.05.2004, încheiat cu Asociația pentru Protejarea și Ajutorarea Handicapaților

Motori. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

29. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2502 din data

de  20.05.2004,  încheiat  cu  Asociația  pentru  Protejarea  Handicapaților  Motori.

Proiect din inițiativa primarului.

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

Dna cons. Pop – președintele Comisiei II – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

30. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2205 din data

de  23.04.2001,  încheiat  cu  Fundația  Umanitară  „Rescue”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

31. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 233079 din

data de 24.11.2009, încheiat cu Consorțiul Studenților din România. Proiect din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, patru abțineri și un

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Ionescu. 

Dl cons. Ionescu – se abține. 

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și cinci abțineri. 

32. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2607 din data

de 16.08.2006, încheiat cu Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Județeană

Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

33. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1899 din data

de 31.12.1999, încheiat cu Asociația Artiștilor Plastici din Județul Cluj. Proiect din

inițiativa primarului.

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

Dna cons. Pop – președintele Comisiei II – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

34. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2002 din data

de  11.04.2000,  încheiat  cu  Uniunea  Vatra  Românească.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru, un vot împotrivă și patru

abțineri.

35. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2018 din data

de  21.04.2000,  încheiat  cu  Uniunea  Elenă  din  România.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2633 din data

de  22.04.2008,  încheiat  cu  Societatea  Română de  Cancer.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

Dl cons. Covaliu – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri (consilierul local

Bogdan Florin Covaliu nu participă la vot).

37. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 192312 din

data  de  2.06.2014,  încheiat  cu  Asociația  Liga  Scriitorilor  Maghiari  din  Ardeal.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.
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38. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 47508 din

data  de  4.02.2016,  încheiat  cu  Fundația  Dezvoltarea  Popoarelor  –  Filiala  Cluj-

Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

39. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2399 din data

de 20.10.2003, încheiat cu Asociația Foștilor Deținuți Politici. Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

40. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2630 din data

de 5.12.2007, încheiat cu Clubul Sportiv Voința. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Vișan – îi solicită președintelui de ședință permisiunea de a se reconecta la

ședință de pe un alt aparat.

Președintele de ședință – „da, mulțumesc; la punctul 40, cvorumul de ședință este de

24”.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri.

41. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2145 din data

de  21.11.2000,  încheiat  cu  doamna  Andreea  Radu,  artist  plastic.  Proiect  din

inițiativa primarului.

Președintele de ședință –  „domnule Vișan, dacă doriți să plecați, o să vă rog să vă

deconectați; dacă doriți să rămâneți, să ne comunicați”.

Dl cons. Vișan –  „doar schimb aparatul,  domnule președinte; trec de pe telefon pe

tabletă; asta era ideea – o secundă”.
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, un vot împotrivă,

patru  abțineri  și  un  vot  este  neînregistrat,  respectiv,  votul  votul  domnului  consilier  local

Vișan. 

Dl cons. Vișan – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru, un vot împotrivă și patru abțineri. 

 

42. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2116 din data

de 15.06.2000, încheiat cu domnul Ungureanu Pompeiu Radu, artist plastic. Proiect

din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, trei voturi împotrivă și trei

abțineri.

43. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2597 din data

de 29.09.2005, încheiat cu Asociația  Partida Romilor „Pro Europa”. Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se  supune la  vot  proiectul  și  se  obțin  19  voturi  pentru,  un vot  împotrivă  și  cinci

abțineri.

44. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2508 din data

de 4.11.2004, încheiat cu Asociația Română de Prietenie cu Republica Populară

Chineză – Filiala Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 voturi pentru, două voturi împotrivă și trei

abțineri.
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45. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 2616 din data

de  14.09.2006,  încheiat  cu  Asociația  22  Decembrie  1989.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

46. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 154 din data de

15.09.2000, încheiat  cu domnul Bonea Laurian-Ștefan, artist  plastic.  Proiect din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, două voturi împotrivă și patru

abțineri.

47. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de asociere nr. 322 din data de

25.04.2005,  încheiat  cu  doamna Bratu  Anca-Cristina,  artist  plastic.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru, două voturi împotrivă și patru

abțineri.

48. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2615 din data

de  2.10.2006,  încheiat  cu  Asociația  Patronilor  și  Meseriașilor  Cluj.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, cinci abțineri și un vot

este neînregistrat, respectiv, votul votul domnului consilier local Tarcea – viceprimar. 

Dl cons. Tarcea – viceprimar – votul este „pentru”. 
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Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și cinci abțineri. 

49. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 407091 din

data  de  19.12.2012,  încheiat  cu  Fundația  Creștină  de  Ajutorare.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

50. Proiect  de hotărâre privind prelungirea termenului Contractului  de comodat  nr.

1732 din data de 23.03.2000, încheiat cu Parohia Română Unită cu Roma, Greco-

Catolică  „Intrarea  în  Templu  a  Maicii  Domnului”,  Cluj-Napoca.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

51. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2600 din data

de 30.01.2006, încheiat cu Uniunea Scriitorilor din România. Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 20 de voturi „pentru”, patru abțineri și un

vot este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Cristian. 

Dna cons. Cristian – se abține. 

Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

52. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2148 din data

de 27.11.2000, încheiat cu Asociația Invalizilor de Război Nevăzători din România

– Filiala Transilvania. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei I – aviz favorabil.
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Dna cons. Pop – președintele Comisiei II – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

53. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 30577 din data

de 11.02.2010, încheiat cu Uniunea Generală a Pensionarilor din România. Proiect

din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

54. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2030 din data

de  26.04.2000,  încheiat  cu  Fundația  Prison  Fellowship  România.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

55. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 2645 din data

de  10.06.2009,  încheiat  cu  Fundația  Prison  Fellowship  România.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

56. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită în

favoarea Asociației Folclorice „Someșul Napoca” a imobilului situat în municipiul

Cluj-Napoca, str. Albert Einstein nr. 6, ap. 1. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și cinci abțineri.
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57. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului

în  suprafață  de  206 mp.,  situat  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Ploiești  nr.  37,

înscris în C.F. 341263 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 5088/2 (nr. C.F. vechi 124514).

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, cinci abțineri și un vot

este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Cristian. 

Dna cons. Cristian – se abține. 

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru și șase abțineri. 

58. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului

aferent imobilului ap. nr. 39, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Florești nr.

2C, bl. A1C, înscris în C.F. 252406 Cluj-Napoca, cu nr. topo. 21523/3 (nr. C.F.

vechi 119822). Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, trei abțineri și un

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Rațiu. 

Dl cons. Rațiu – votul este „pentru”. 

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

59. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp.,

teren situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Busuiocului nr. 24A, înscris în C.F. nr.

343637 Cluj-Napoca, nr.  cadastral 343637, în favoarea doamnei Chilea (actuală

Oluc) Maria-Irina. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și trei abțineri.
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60. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a suprafeței de 300 mp.,

teren situat  în municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Aiudului  nr.  46,  înscris  în C.F.  nr.

343638 Cluj-Napoca, nr. cadastral 343638, în favoarea domnului Crișan Gabriel.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și patru abțineri.

61. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, Direcției  Județene pentru

Cultură Cluj,  a unei părți  din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, bd. 21

Decembrie 1989 nr. 108, ap. 25, pe perioada executării lucrărilor de reabilitare și

consolidare la imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 2, în care

își desfășoară activitatea. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

62. Proiect  de  hotărâre  privind  mutarea  temporară  a  Asociației  „Open  Bridge

Consortium” – Asociația  Culturală și  de Afaceri  Cluj-Suwon,  în spațiul  cu altă

destinație decât cea de locuință situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 83, ap. 11,

județul  Cluj,  pe  perioada  executării  lucrărilor  de  reabilitare  și  consolidare  la

imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, Piața Unirii nr. 2, în care își desfășoară

activitatea. 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. 

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

este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Ciubăncan. 

Dna cons. Ciubăncan – se abține. 

Proiectul a fost aprobat 23 de voturi pentru și două abțineri. 
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63. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită, în

favoarea  Filialei  Interjudețene  Cluj-Bistrița  a  Uniunii  Artiștilor  Plastici,  a  unei

părți din imobilul situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 3. Proiect

din inițiativa primarului.

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

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

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

64. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită, în

favoarea Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România, Sucursala Cluj, a

două  spații,  situate  în  municipiul  Cluj-Napoca,  str.  Horea  nr.  6.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi  pentru, un vot împotrivă și trei

abțineri.

65. Proiect  de  hotărâre  privind  însușirea  Documentației  cadastrale  de  actualizare

informații tehnice,  pentru imobilul situat în str. Daniil  P. Bărceanu nr. 8, Grup

Școlar Aurel Vlaicu din municipiul Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

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

imobilulului  strada  Argeș,  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul  integrat  de

cadastru și carte funciară. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

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

imobilulului  strada  Nicolae  Bălcescu,  din  municipiul  Cluj-Napoca,  în  sistemul

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

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

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

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

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

imobilulului strada Constanța (tronson 1), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul

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

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

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

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

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

imobilulului strada Constanța (tronson 2), din municipiul Cluj-Napoca, în sistemul

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

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

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

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

70. Proiect de hotărâre privind însușirea Documentației tehnice de primă înscriere în

sistemul integrat de cadastru și carte funciară a unui imobil teren și construcții,

situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Traian Vuia f.n. și transmiterea dreptului de

concesiune asupra terenului în favoarea Direcției Generale Regionale a Finanțelor

Publice Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

48



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

municipiului  a  unui  imobil  cu  destinație  de  drum  și  însușirea  Documentației

tehnice, pentru înscrierea imobilulului strada Mărișel, din municipiul Cluj-Napoca,

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

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

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

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

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

72. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în municipiul Cluj-Napoca,

str. Ion Meșter nr. 12, sc. 1, et. 6, ap. 24, în favoarea numitei Breg Kristina-Petra.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

73. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,

D+P+M,  str.  Câmpului  nr.  252;  beneficiari:  Mîndru  Petru  și  Mîndru  Saveta.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

74. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  extindere  (etajare)  și  modificări

locuință,  str.  Dunării  nr.  65;  beneficiar:  Mărginean  Mihai-Vasile.  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 24 de voturi  „pentru” și  un vot este

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Găbudean. 

Dl cons. Găbudean – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
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75. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  construire  locuință  unifamilială,

S+P+E+Er, str. Meteor nr. 71B; beneficiari: Matieș Călin Ștefan, Matieș Letiția și

Matieș Ștefan Simion. 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 22 de voturi „pentru”, un vot împotrivă, o

abținere și un vot este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Oláh. 

Dna cons. Oláh – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru, un vot împotrivă și o abținere. 

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire reprezentanță comercială

ce include prezentarea (show room) „Das Welt Auto”, P+Sp, Calea Turzii nr. 223D-

223E; beneficiară: S.C. Compexit Trading S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se  supune la  vot  proiectul  și  se  obțin  24  de voturi  pentru  (consilierul  local  Rácz

Levente-Zsolt nu participă la vot).

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil mixt de locuințe cu

spații comerciale/servicii la parter, S+P+5E+Er, str. Oașului nr. 51-55; 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  –  așa  cum  a  sesizat  și  în  cadrul  Comisiei  de  urbanism,

consideră că acest proiect are mari probleme în ceea ce privește alocarea parcărilor, aferente

numărului  de apartamente solicitate;  știe  că alocarea parcărilor  aferente apartamentelor  nu

face  parte  din  documentația  de  obținere  a  P.U.D.-ului,  conform regulamentului,  dar  este

necesară o simulare minuțioasă, pentru a stabili exact amprenta la sol a acestei clădiri, fapt

pentru care trebuie verificați  și indicii  urbanistici,  C.U.T.-ul, P.O.T.-ul și așa mai departe;

susține că sunt opt parcări cu probleme, deoarece nu se încadrează în normativele de parcare,

respectiv în Normativul de parcare nr. 24/1997; dorește să aducă la cunoștința cetățenilor și a

consilierilor locali faptul că atât ea, cât și colegul său, consilierul local Vladimir Mătușan, vor

vota împotriva acestui proiect de hotărâre, deoarece nu respectă normativul de parcare; susține
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că,  potrivit  discuțiilor  care  au  fost  purtate  în  cadrul  Comisiei  de  urbanism,  acest  proiect

oricum va trece, „pentru că aveți majoritate, dar este o majoritate nejustificată în cazul acestui

proiect”; subliniază că a verificat temeinic, potrivit normativelor, locurile de parcare aferente

acestui bloc; solicită o monitorizare minuțioasă a acestui proiect, deoarece nu este realizabil,

conform documentației depuse.

Președintele de ședință –  o întreabă pe doamna consilier Ciubăncan care normativ

este încălcat și îi solicită să fie mai explicită.

Dna cons. Ciubăncan – răspunde că este încălcat Normativul de parcare nr. 24/1997,

așa cum a discutat în Comisia de urbanism, în cadrul căreia a menționat exact locurile de

parcare de la subsol.

Președintele de ședință – consideră că intervenția doamnei consilier Ciubăncan a fost

foarte clară, dar îi solicită acesteia să spună, concret, ce anume nu respectă aceste locuri de

parcare, așa cum a făcut-o în cadrul Comisiei de urbanism, pentru corecta informare a opiniei

publice și a consilierilor locali.

 Dna cons. Ciubăncan – arată că este vorba despre parcările cinci, șase, opt, nouă, 11,

13 și 14; precizează că, potrivit normativului de parcare, acolo apar niște pile, respectiv niște

ziduri.

Președintele de ședință – „niște stâlpi de susținere”.

Dna cons. Ciubăncan – susține că respectivii  stâlpi de susținere depășesc, potrivit

normativului,  o  anumită  lungime,  ajungând  la  o  lungime  de  2,5  metri,  fapt  pentru  care

normativul  impune  o  altă  suprafață,  niște  cote  gabaritice  mult  mai  mari  pentru  parcarea

acestor mașini; arată că parcarea 22 este teșită, fiind mult mai scurtă decât suprafața prevăzută

de normativ pentru parcarea unui autoturism normal; „sincer vă spun, nu putem să punem un

anunț:  vindem apartament  cu un trabant,  ceva în genul ăsta,  ca să îl  putem parca acolo”;

precizează că amprenta la sol, conturul aferent acestei clădiri nu va putea fi modificat, decât

dacă sunt diminuate locurile de parcare, iar două sau trei dintre apartementele acestei clădiri

nu vor beneficia de locuri de parcare.

Președintele  de  ședință  – dă  citire  câtorva  prevederi  ale  Legii  nr.  350/2001,  a

urbanismului și a amenajării teritoriului, respectiv art. 48 alin. 2, potrivit căruia prin P.U.D. se

reglementează:  modul specific de construire în raport cu funcţionarea zonei şi cu identitatea

arhitecturală  a  acesteia;  retragerile  faţă  de  limitele  laterale  şi  posterioare  ale  parcelei;

procentul de ocupare a terenului şi modul de ocupare a terenului; accesele auto şi pietonale;

conformarea arhitectural-volumetrică; conformarea spaţiilor publice; arată că, practic, P.U.D.-

urile sunt întocmite potrivit Ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul-cadru al

Planului  Urbanistic  de  Detaliu,  indicativ  GM009/2000,  iar  planșele  P.U.D.  necesare sunt

următoarele: situația existentă, reglementări urbanistice, reglementări edilitare, obiective de
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utilitate publică; evidențiază că, potrivit prevederilor Legii nr. 50/1991, Anexa 1, planurile de

cotare ale tuturor nivelurilor subterane, supraterane, cu indicarea funcțiunilor, dimensiunilor și

a  suprafețelor,  fac  parte  din  planșele  de  specialitate  arhitecturală,  parte  din  documentația

tehnică  pentru  autorizarea  ececutării  lucrărilor  de  construire,  deci  în  următoarea  etapă,  în

momentul în care acest proiectant, acest beneficiar va veni la autorizare, trebuie să prezinte

inspectorului, înclusiv cu viza verificatorului, că se încadrează în toate normativele; arată că

planșa  referitoare  la  parcări,  prezentată  în  cadrul  comisiei  și  pe  siteul  instituției,  nu  este

obligatorie, nu face obiectul P.U.D.-ului și, în condițiile în care nu vor îndeplini și nu vor

putea să respecte normativele – „că pila are astăzi doi metri și jumătate și ea poate să fie

redusă  la  un  metru  și  jumătate,  cu  o  altă  modificare  structurală”  –  asta  va  face  obiectul

următoarei documentații, care va fi avizată de către angajații primăriei cu viza unui verificator

de  proiect;  spune  că,  pe  de  altă  parte,  P.U.D.-ul  nu  reglementează  compartimentările

interioare și nici parcările – numărul și cotele acestora; solicită, pentru o corectă informare a

consilierilor locali să se țină cont și de aceste prevederi legale; precizează că în Ghidul de

elaborare P.U.D., Planșa 2, pagina 17 sunt menționate piesele desenate necesare unui P.U.D.;

arată  că,  prin  faptul  că  beneficiarilor  le  sunt  solicitate  niște  detalii  suplimentare,  asta

reprezintă un plus pentru consiliul local, în ceea ce privește asigurarea unor norme de calitate;

subliniază că, dacă în urma proiectului tehnic se constată că vor fi numai 17 locuri de parcare

aferente  acestui  imobil,  arată  că  și  apartamentele  vor  fi  proiectate  sub  această  formă;

evidențiază că, azi, nu știe, nefiind de specialitate, ce dimensiuni trebuie să aibă pila desenată

sau  locurile  de  parcare;  reiterează  că  toate  aceste  elemente  vor  fi  clarificate  într-o

documentație  ulterioară;  îi  transmite  doamnei  consilier  Ciubăncan  că  votul  este  deschis,

netrebuind să și-l justifice.

Dna cons.  Ciubăncan – susține  că  nu este  vorba despre justificare,  dar,  pentru  a

îndeplini toate condițiile de calcul – P.OT., C.U.T. – pentru un P.U.D., consideră că trebuie

făcută  o simulare  reală;  precizează  că,  într-adevăr,  nu este  obligatorie  prezentarea  acestor

planșe, dar un volum nu poate fi determinat exact fără aceste planșe detaliate.

Președintele de ședință – punctează că nu discutăm despre numărul de apartamente

necesare, ci despre un volum exterior.

Dl cons. Mătușan – arată că, trecând peste chestiunile de legalitate sau peste aspectele

privind  urbanismul,  întreabă  ce  o  să  spună  cetățenii,  și  din  punct  de  vedere  politic,  în

momentul în care consilierii locali aprobă un P.U.D. privind construirea unui imobil, a unor

locuințe,  care nu beneficiază,  toate,  de un loc de parcare;  „nu o să ne judece cetățenii?”;

solicită ca problema să fie pusă și din punctul de vedere al aleșilor locali, mai ales că această

documentație putea fi refăcută, dacă au fost ridicate aceste probleme în Comisia de urbanism,

iar proiectul să treacă ulterior, inclusiv cu această planșă, chiar dacă nu este obligatorie, astfel
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încât  fiecare  apartament  să beneficieze  de un loc de parcare,  în care să încapă o mașină;

susține că și el și-a cumpărat un partament, însă își lovește în mod frecvent mașina, din cauza

locurilor de parcare strâmte de la subsol; consideră că aleșii locali au obligația morală de a

verifica aceste aspecte, nu doar obligația legală de a verifica ce documente sunt necesare într-

o anumită fază.

Președintele  de  ședință  –  îi  mulțumește  domnului  consilier  Mătușan  pentru

intervenție, acesta având perfectă dreptate că aleșii locali au o asemenea obligație morală –

„exact asta facem”; reiterează că astăzi nu este supus aprobării un număr de apartamente, ci

un volum exterior, care este asemănător unei cutii, iar ceea ce va fi în interiorul cutiei va fi

stabilit  printr-o documentație  ulterioară;  arată  că  beneficiarului  nu-i  poate  fi  solicitată  azi

documentația tehnică, pentru că este posibil ca acesta să apeleze la un alt arhitect; consideră

că domnul consilier Mătușan are dreptate, că aleșii locali trebuie să fie vigilenți la următoarea

etapă,  dar  tocmai de aceea  există un verificator  de proiect  – „care-și  pune ștampila  peste

ahitect” – care să se asigure că toate reglementările normativelor în vigoare sunt respectate;

arată că nu ar vrea să rămână cetățenii Clujului cu impresia că aceste proiecte sunt tratate

superficial, „din contră, intră de două, de trei ori prin toate furcile caudine ale urbanismului”;

reiterează că azi nu sunt discutate aspectele la care face referire domnul consilier Mătușan; își

manifestă  întreaga  disponibilitate  pentru  a  explica  încă  o  dată  sau  pentru  a  oferi  detalii

suplimentare referitoare la acest subiect.

Dna cons.  Ciubăncan – solicită  o  listă  exactă,  pentru  putea  stabili  niște  volume,

conform legii,  și  să  nu  mai  fie  prezentate  alt  tip  de  planșe;  „o să  văd  dacă  Comisia  de

urbanism și C.T.A.T.U. își va mai asuma trecerea acestor proiecte doar pe bază de volume,

da?, a P.U.D.-ului și a P.U.Z.-ului, exact cum spuneți dumneavoastră; deci, nu mi se pare

normal; aceste simulări sunt obligatorii spre analiză; nu se poate, este imposibil, fapt pentru

care vă rugăm frumos, data viitoare, la următoarea ședință să invitați și niște arhitecți externi,

da?,  vorbiți  cu  domnul  președinte  al  Aociației  Arhitecților  din  România  sau  de  pe  zona

Clujului, și invitați trei arhitecți, să răspundă pertinent la întrebările noastre”.

Președintele de ședință –  „în regulă, vă mulțumesc pentru sesizări; cred că domnii

arhitecți, care sunt în diverse comisii și asociații, pot oricând să răspundă și să facă analiză pe

fiecare proiect pe care noi îl avem în discuție; vă mulțumesc pentru intervenție; dacă mai sunt

alte intervenții pentru punctul 77?”.

Dl cons. Mătușan – întreabă, având în vedere că sunt discuții la acest proiect, pentru a

fi lămuriți și cetățenii, care să rămână împăcați după această ședință de consiliu vizionată on-

line, dacă nu poate fi propus un amendament, potrivit căruia să fie aprobat acest proiect, cu

condiția ca, ulterior, aceste planșe să fie refăcute, „pentru că am căzut de comun acord că

acestea nu corespund normativului indicat de colega mea, chiar dacă este un pas, pentru că la
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pasul doi, la verificarea documentației, cum bine ați spus dumneavoastră, nu mai trece prin

Comisia de urbanism, și noi, ca și consilieri locali și aleși locali, nu mai avem posibilitatea să

verificăm dacă îndeplinesc condițiile...”.

Dna cons. Ciubăncan – „... adică, într-un cuvânt, nu mai avem controlul, asta este

problema...”. 

Dl cons.  Mătușan – „...  iar  cetățenii  și  alegătorii  o  să  ne arate  cu degetul  că am

aprobat un proiect care are anumite probleme, asta va rămâne în mintea alegătorilor, așa că eu

aș  propune  formularea  unui  amendament,  în  sensul  acordării  unui  aviz,  condiționat  de

refacerea acestei planșe, chiar dacă nu este obligatorie”.

Președintele  de  ședință  –  „cu  alte  cuvinte,  să  înțeleg,  domnule  Mătușan,

dumneavoastră  propuneți  un amendament în care noi, ca și consiliu local,  să spunem că-i

obligăm pe proiectanți, pe verificatorul de proiect, pe cel care face proiectul să respecte legea;

acesta înțeleg că trebuie să fie amendamentul dumneavoastră”. 

Dl cons. Mătușan – „da, într-un fel, să refacă documentația, pentru că nu corespunde

normativului”.

Președintele de ședință – „n-ați înțeles că documentația respectivă nu trebuie să fie

aici, nu despre asta discutăm?; pila respectivă, dimensiunea pilei respective, a piciorului, a

stâlpului de susținere o fac specialiștii, o fac cei care se ocupă de rezistență?; formulați-vă, vă

rog,  amendamentul,  am  spus  ce  am  avut  de  spus,  vă  rog,  dacă  doriți,  să  vă  formulați

amendamentul”.

Dl cons.  Mătușan – „da,  este  amendamentul  în sensul de a  acorda  aviz  favorabil

acestui P.U.D., cu condiția refacerii planșelor cu privire la parcări și respectarea normativelor

în  vigoare  cu  privire  la  atribuirea  fiecărei  parcări  aferentă  fiecărui  apartament  și  ca

dimensiune”.

Se supune la vot amendamentul domnului consilier Mătușan și se obțin patru voturi

pentru, 16 voturi împotrivă și cinci abțineri (nu a trecut).

Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru, două voturi împotrivă și cinci

abțineri (a trecut).

78. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.D.  –  Construire  imobil  de  birouri

S+P+2E,  str.  Stephan  Ludwig  Roth  nr.  5;  beneficiară:  S.C.  MIR  MECANICA

ITALO ROMANA S.R.L. Proiect din inițiativa primarului.

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

Se supune la vot proiectul. 
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Se  constată  că  a  fost  înregistrat  un  număr  de  19  de  voturi  „pentru”,  trei  voturi

împotrivă, două abțineri și un vot este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local

Oană. 

Dna cons. Oană – votul este „împotrivă”. 

Proiectul a fost aprobat cu 19 voturi pentru, patru voturi împotrivă și două abțineri. 

79. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  Corectare  limită  de  U.T.R.,  între

U.T.R. Lc_A și U.T.R. Liu, str. Vânătorului nr. 19A; beneficiar: Tomoiag Mihai

Eugen. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. – Instituire subzonă de instituții  și

servicii publice sau de interes public în zonă cu caracter rezidențial, Aleea Azur nr.

14;  beneficiară:  Parohia  Ortodoxă  „Sfântul  Ioan  Botezătorul”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

Dl cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – „aviz favorabil; avem un amendament la

art.  1:  staționarea  autovehiculelor:  în  interiorul  parcelei,  ncesarul  locurilor  de  parcare

calculându-se conform Anexei 2 din Regulamentul P.U.G.”.

Se supune la vot amendamentul Comisiei III. 

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

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Rácz Levente-Zsolt.

Dl cons. Rácz Levente-Zsolt – votul este „pentru”. 

Amendamentul Comisiei III a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat.

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

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Adriana Cristian.

Dna cons. Cristian – votul este „pentru”. 

Proiectul, cu amendamentul votat, a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

81. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  P.U.Z.  de  urbanizare,  str.  Speranței;

beneficiari:  Balea  Aurel,  Mureșan  Florin-Dorel,  Mureșan  Mihaela,  Ludușan

Marius-Aurel, Râmniceanu Torsin Florentin și Râmniceanu Torsin Ioana Camelia.

Proiect din inițiativa primarului.
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Dl cons. Rațiu – secretarul Comisiei III – aviz favorabil.

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

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de dezvoltare zonă rezidențială, Aleea

Dariu Pop (zona Făget);  beneficiari:  Vita  Iustina Maria,  Marian Alina-Crinela,

Gonczi Ana Maria, Gonczi Tiberiu și Gliga Valeria-Rodica. Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

83. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 752/2020 (aprobarea P.U.D.

construire  locuință  unifamilială,  P+E,  str.  Bărc  I  nr.  30);  beneficiară:  S.C.

Calbodan S.R.L. 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 23 de voturi „pentru”, o abținere și un vot

este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Adriana Cristian. 

Dna cons. Cristian – votul este „pentru”. 

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

84. Proiect de hotărâre privind modificarea parțială a documentației „Actualizare Plan

Urbanistic  General  al  municipiului  Cluj-Napoca”,  aprobat  prin  Hotărârea  nr.

493/2014, în vederea punerii în executare a Deciziei Civile nr. 1039/2020 a Curții de

Apel  Cluj,  pronunțată  în  Dosarul  nr.  352/117/2019.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

85. Proiect  de hotărâre privind mandatarea unui consilier  local pentru a reprezenta

interesele  Consiliului  local  al  municipiului  Cluj-Napoca  în  cadrul  Adunării

Generale Ordinare a Acționarilor Societății Termoficare Napoca S.A. din data de
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28.07.2021,  ora  10  (prima  convocare)  și,  respectiv,  4.08.2021,  ora  10  (a  doua

convocare). Proiect din inițiativa primarului.

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

Dna cons. Pop – președintele Comisiei II – aviz favorabil; o propune pe doamna

consilier local Ibrányi Flavia pentru a participa la A.G.A., cu mandatul de a vota pentru.

Se  supune  la  vot  amendamentul  Comisiei  II  și  se  obțin  24  de  voturi  pentru  și  o

abținere.

Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru și

o abținere. 

86. Proiect  de  hotărâre  privind  darea  în  concesiune  către  Compania  de  Transport

Public Cluj-Napoca S.A. a bunurilor aflate în domeniul privat al municipiului Cluj-

Napoca,  ce  fac  parte  din  investiția  „Înnoirea  flotei  de  transport  în  comun  în

municipiul Cluj-Napoca, prin achiziționarea de tramvaie – Etapa I – Faza I și Faza

II”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Gliga – președintele 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 obțin 24 de voturi pentru și o abținere. 

87. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Documentației  tehnico-economice  și  a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Modernizare sistem

rutier  în  ampriza  existentă  strada  Badea  Cârțan  din  municipiul  Cluj-Napoca”.

Proiect din inițiativa primarului.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri. 

88. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  participării  Municipiului  Cluj-Napoca  la

realizarea  proiectului  de  interes  public  Fondul  de  Inovare  și  Experiment  Cluj,

implementat  prin  Asociația  Clusterul  de  Educație  C-EDU.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.
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Dna cons. Pop – președintele Comisiei II – aviz favorabil.

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

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

Dna cons. Oană – anunță că nu participă la vot.

Se supune la vot proiectul. 

Se constată că a fost înregistrat un număr de 18 voturi „pentru”, o abținere și cinci

voturi  sunt  neînregistrate,  respectiv,  votul  domnului  consilier  local  Dan Ștefan  Tarcea,  al

doamnei consilier  local Oláh Emese, al doamnei consilier local Loredana Pop, al doamnei

consilier local Adriana Cristian și al domnului consilier local Ovidiu Vasile Vișan (consilierul

local Alexandra Oană nu participă la vot).

Dl cons. Tarcea – votul este „pentru”.

Dna cons. Oláh – votul este „pentru”.   

Dna cons. Pop – votul este „pentru”. 

Dna cons. Cristian – votul este „pentru”.

Dl cons. Vișan – votul este „pentru”.  

Proiectul  a  fost  aprobat  cu 23  de  voturi  pentru  și  o  abținere  (consilierul  local

Alexandra Oană nu participă la vot).

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

valoare netă de câte 1.000 de lei, 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 obțin 25 de voturi pentru. 

90. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

CFR Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

58



91. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.415.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Universitatea. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Anca Florinela Ciubăncan. 

Dna cons. Ciubăncan – se abține; solicită permisiunea de a se retrage câteva minute.

Președintele de ședință – o roagă pe doamna consilier Ciubăncan să se deconecteze,

pentru a putea fi înregistrat corect numărul de voturi.

 Dna cons. Ciubăncan – precizează că îl va anunța pe președintele de ședință când va

reveni.

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

Președintele de ședință – anunță că, începând cu punctul 92, cvorumul de ședință este

de 24.

92. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club

Sportiv DIVG Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

93. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club

Sportiv U-BT. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

59



94. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.500 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației

Județene de Ciclism și Triatlon Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul. 

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

este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Dinu Ionescu. 

Dl cons. Ionescu – votul este „pentru”. 

Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.

95. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Voința”. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

96. Proiect de Hotărâre privind alocarea sumei de 105.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației

Județene de Baschet Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

97. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Fotbal-Tenis Răzvan”. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.
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98. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației

Județene de Atletism Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

99. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 81.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Federației

Române de Karate WUKF. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

100. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 114.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Politehnica Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

Președintele de ședință – anunță că plenul consiliului local va lua o pauză de cinci

minute.

Sunt reluate lucrările ședinței, după pauza de cinci minute.

101. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 375.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Federației

Române de Tenis de Masă. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul. 
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Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, o abținere și patru

voturi sunt neînregistrate, respectiv, votul domnului consilier local Călin Marcel Găbudean, al

domnului  consilier  local  Radu Florin  Rațiu,  al  doamnei  consilier  local  Oláh  Emese  și  al

doamnei consilier local Loredana Pop. 

Dl cons. Găbudean – votul este „pentru”. 

Dl cons. Rațiu – votul este „pentru”. 

Dna cons. Oláh – votul este „pentru”. 

Președintele  de  ședință  –  anunță  că  doamna  consilier  local  Loredana  Pop  este

deconecatată, iar cvorumul de ședință este de 23.

Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru și o abținere.

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

102. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 73.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Sănătatea – Servicii Publice. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și două abțineri.

103. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„TranSilva”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru și o abținere.

104. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  65.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Centrului  și

Clubului Sportiv Scoțian-Român al Handicapaților „Lamont”. Proiect din inițiativa

primarului.

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

            Dl cons. Rácz Levente-Zsolt – secretarul Comisiei VII – aviz favorabil.
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            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 doamnei consilier local Adriana Cristian. 

Dna cons. Cristian – se abține. 

            Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru și o abținere.

105. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club

Sportiv Cluj Crusaders. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

           Președintele de ședință – anunță că este conectată la ședință și doamna consilier local

Loredana Pop; având în vedere că este conectată de două ori, o roagă pe doamna consilier

local Loredana Pop să închidă una dintre conexiuni; precizează că, începând cu acest punct,

cvorumul de ședință este de 24.

            Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrate, respectiv, votul domnului consilier local Valentin Maior și al doamnei consilier

local Adriana Cristian. 

Dl cons. Maior – votul este „pentru”.

Dna cons. Cristian – se abține. 

            Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.

106. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  3.100.000 de lei de la bugetul local

pe  anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației

Sportive Fotbal Club Universitatea Cluj. Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan

Tarcea, consilier local și viceprimar. 

Dna cons. Fugel – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl cons. Rácz Béla-Gergely – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul  și se obțin 18 voturi  pentru,  trei  voturi  împotrivă și  o

abținere (consilierii locali Fugel Edina și Rácz Béla-Gergely nu participă la vot).
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107. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  145.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Fotbal

Club Universitatea Olimpia Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

(Doamna consilier Ciubăncan s-a reconectat la ședință, n.n.).

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

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

Dna cons. Oană –  arată că  Fotbal Club Universitatea Olimpia Cluj este o echipă

care  domină  autoritar  fotbalul  feminin  românesc,  câștigând  numeroase  titluri  naționale  și

urmând să joace în cupele europene; cu toate acestea, a fost surprinsă să constate că alocarea

de fonduri către această echipă este de doar 145.000 de lei; sesizează și faptul că cei care

doresc să vizioneze meciurile echipei trebuie să se deplaseze până la Iclod, pentru că gruparea

nu are loc în Cluj-Napoca; nu vrea să speculeze care sunt motivele pentru care există un atât

de  mare  decalaj  între  susținerea  de  care  beneficiază  echipele  masculine  față  de  echipa

feminină de fotbal, dar consideră că un club care obține asemenea performanțe ar trebui, în

viitor, să se bucure de o mai mare atenție și de un sprijin mai mare din partea autorităților

locale,  cu atât  mai mult,  cu cât este de datoria consiliului local să promoveze atât sportul

feminin, cât și modelele unor sportive de succes; apreciază investițiile făcute pentru susținerea

sportului de performanță,  dar crede că aceste investiții,  pentru a fi eficiente,  trebuie să fie

integrate într-o viziune clară, într-o strategie coerentă și, mai ales, trebuie urmărite rezultate

palpabile.

Președintele de ședință –  o asigură pe doamna consilier  Oană că nu există nicio

formă de  discriminare  între  cluburile  masculine  și  cele  feminine,  însă  există  constrângeri

bugetare care nu pot fi încălcate; arată că primăria municipiului Cluj-Napoca, prin consiliul

local, asigură susținere tuturor cluburilor, promovând nu doar sportul de performanță, ci și

sportul de masă.

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

 

108. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  350.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Municipal Cluj-Napoca  . Proiect din inițiativa primarului.   

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.
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109. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  49.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Clubului  de

Fotbal Feminin "Clujana”  . Proiect din inițiativa primarului.   

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

110. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  163.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Savu Racing  . Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

111. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club

Sportiv Flat Out Motorsport  . Proiect din inițiativa primarului.   

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

112. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  5.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Fotbal Tenis Nord-Vest” Cluj-Napoca  . Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

113. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  36.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Luceafărul” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.
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  Dl cons. Rácz Levente-Zsolt – secretarul Comisiei VII – aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

114. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Danny Ungur Racing. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

115. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  105.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Liceului  cu

Program Sportiv Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

116. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  32.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

„Mixed Martial Arts Transilvania” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

117. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  163.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

”Motorhome Napoca Rally Team”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.
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118. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul

Sportiv „Women in Motorsport” (Femei  în Sportul cu Motor). Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

119. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul

Sportiv “Olimpic Star” Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

120. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  12.500 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Asociației

Județene de Box Cluj. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

121. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  375.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Federației

Române de Volei  . Proiect din inițiativa primarului.   

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

122. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Univers  . Proiect din inițiativa primarului.   
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

123. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club

Sportiv The Box. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

124. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  220.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  în  vederea  susținerii  activităților/acțiunilor  sportive  ale  Federației

Române de Gimnastică Ritmică. Proiect din inițiativa primarului. 

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

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

  Dna cons. Cristian – arată că în gimnastica ritmică din Cluj-Napoca a apărut o nouă

antrenoare, a cărei grupă de fetițe face performanță, câștigând mai multe medalii de aur, însă

au nevoie de o sală  unde să se antreneze,  sens în  care s-au adresat  primăriei,  consiliului

județean și directorilor de școli; precizează că fetițele se antrenează, momentan, într-o sală

privată, undeva la capătul orașului, unde este dificil pentru părinți să ajungă.

 Președintele de ședință – îi mulțumește doamnei consilier Cristian pentru intervenție

și precizează că cunoaște foarte bine problema, discutând și cu doamna antrenor, o persoană

de  excepție,  cu  performanțe  fantastice;  arată  că  a  încercat  să  găsească  mai  multe  soluții

adecvate pentru gimnastică, deoarece sala trebuie să îndeplinească anumite condiții, un astfel

de tip de sală fiind mai greu de găsit; afirmă că au avut loc mai multe întâlniri cu colegii săi

din primărie pentru a găsi o soluție viabilă.

Dna cons. Cristian – solicită să fie luată în calcul și construirea unei săli.

Președintele de ședință – arată că există deschiderea necesară pentru găsirea oricărei

soluții.

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.
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125. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club

Sportiv Academia de Volei Pîrv 11. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

126. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  8.500 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației „Club

Sportiv Marc Tenis”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

127. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației „Club

Sportiv Sports Culture”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

128. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Mănăștur Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

129. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Club

Sportiv Atlas Invictus. Proiect din inițiativa primarului.
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

130. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

al Surzilor Tăcerea Cluj. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru, un vot împotrivă și două

abțineri.

131. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

Aqua 01 Cluj-Napoca. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

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

un vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Dan Ștefan Tarcea. 

 Dl cons. Tarcea – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și două abțineri.

132. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Clubului Sportiv

BMP-Motorsport. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

133. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de  30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, în vederea susținerii activităților/acțiunilor sportive ale Asociației Clubul

Sportiv Delta Mixed Martial Arts Academy. Proiect din inițiativa primarului.
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul. 

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

un vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Valentin Maior. 

 Dl cons. Maior – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și două abțineri.

134. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Harmonia  Cordis,  în  vederea  realizării  proiectului

„Festivalul Internațional de Chitară Novum Generatio – ediția a XI-a”. Proiect din

inițiativa primarului.

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

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

Dna  cons.  Oană  –  consideră  că  întreg  procesul  prin  care  sunt  alocate  fonduri

nerambursabile  în  valoare  de  10.000.000  de  lei  pentru  O.N.G.-uri  prezintă  o  serie  de

deficiențe,  pornind  de  la  intervalul  foarte  scurt  de  timp  dedicat  procesului  de  analiză  și

evaluare a proiectelor depuse, criteriile de evaluare a acestora, până la instrumentele prin care

este măsurat impactul lor asupra comunității; susține că, pe lângă faptul că intervalul dedicat

analizei proiectelor a fost foarte scurt, fiindu-i foarte greu să parcurgă în cateva zile sute de

pagini  pentru  fiecare  O.N.G.  în  parte,  i-a  fost  și  foarte  dificil  să  compare  și  să  evalueze

proiecte din domenii foarte diferite: cultură, educație, sănătate și mediu; consideră că, în acest

fel, este posibil să fie cheltuiți foarte mulți bani, posibil în mod inechitabil, iar pe alocuri, fără

să existe o imagine clară a beneficiului public; crede că este oportun să ne asumăm un buget

defalcat, cu fonduri alocate fiecărui sector, astfel încât să fie susținută o agendă culturală, o

agendă  de  sănătate,  o  agendă  educațională  și  o  agendă  de  mediu,  fiecare  dintre  acestea

urmând să aibă obiective specifice, care să permită apoi definirea de criterii și regulamente

clare de acordare a fondurilor, astfel încât să nu mai fie constrânse O.N.G.-uri din domeniul

sănătății, de exemplu, să concureze cu O.N.G.-uri din sectorul cultural sau educațional; arată

că susținerea O.N.G.-urilor prin alocarea directă de fonduri nerambursabile este un exemplu

de bună practică în administația locală, dar carențele pe care tocmai le-a semnalat aruncă o

umbră asupra echității acestui proces; evidențiază că, în consecință, consilierii locali U.S.R.

PLUS  propun  ca,  în  parteneriat  cu  societatea  civilă  și  împreună  cu  toate  direcțiile  din

primărie,  să  fie  regândită  viziunea  din  spatele  cheltuirii  acestor  bani,  prin  optimizarea
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regulamentului  de  alocare  a  fondurilor  nerambursabile;  solicită,  în  acest  sens,  un  sprijin

nemijlocit.

Dna  cons.  Oláh  –  viceprimar  – consideră  că  a  fost  în  interesul  asociațiilor  și

fundațiilor beneficiare ale acestui sprijin „să lucrăm cât mai operativ,  într-un termen, într-

adevăr, destul de scurt”; arată că a fost avut în vedere faptul că sunt foarte multe evenimente

majore în derulare în perioada verii „și trebuia să lucrăm mai mult și mai intens în această

perioadă, astfel încât aceste proiecte să poată să fie finanțate”; menționează că nu concurează

O.N.G.-uri din domeniul sănătății cu O.N.G.-uri din domeniul cultural, deoarece există sume

defalcate atât  în ceea ce privește proiectele sociale  care ar putea să aibă impact  și asupra

educației  în  domeniul  sănătății,  cât  și  în  ceea  ce  privește  proiectele  culturale;  susține  că

regulamentul în vigoare stabilește foarte clar principiile de bază care trebuie avute în vedere;

consideră că, în mod evident, de fiecare dată va exista și subiectivism, deoarece pentru unii

consilieri locali anumite proiecte vor fi întotdeauna mai importante decât celelalte, „de aceea

am fost atenți în momentul în care au fost repartizați consilierii în comisiile de specialitate,

astfel  încât fiecare consilier  să-și poată spune punctul de vedere legat  de fiecare proiect”;

crede că procedura a fost cât se poate de corectă și de transparentă,  fiind avute în vedere

inclusiv amendamentele membrilor comisiei;  îi  mulțumește doamnei consilier  Oană pentru

ajutorul acordat în cadrul comisiei.

Președintele  de ședință –  consideră  că  niciodată  la  o  lansare  de carte  nu vor  fi

prezente mai multe persoane decât la un concert, tocmai de aceea fiind necesară o balanță;

arată  că  există  deschidere  pentru  orice  fel  de  îmbunătățire  a  acestui  proces  de  alocare  a

sumelor.

Dna cons. Oană – susține că a înțeles toate argumentele, inclusiv cele din dezbaterile

din cadrul ședinței comisiei, precum și nevoia de grăbire a procesului, dar nu crede că trebuie

sacrificate transparența și obiectivitatea; insistă asupra analizării regulamentului cu o privire

critică, deoarece consideră că, împreună, pot fi găsite soluții pentru ca acesta să fie optimizat,

deoarece acum conține o mare doză de subiectivism, care poate fi redusă dacă vor fi asumate

niște obiective foarte clare în ceea ce privește utilizarea acestor fonduri, rezultând niște criterii

care să limiteze factorul subiectiv, care niciodată nu o să poată fi eliminat în totalitate.

Președintele  de ședință – „da,  mulțumesc,  așteptăm cu mare  interes  propunerile

dumneavoastră”.

Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Anca Florinela Ciubăncan. 

 Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
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135. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Harmonia  Cordis,  în  vederea  realizării  proiectului

„Radioul  Online  de  Chitară  Clasică  Harmonia  Cordis”.  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 24 de voturi pentru și o abținere.

136. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația de prietenie Korunk, în vederea realizării proiectului

„REVISTA KORUNK 2021”. 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 24 de voturi pentru și o abținere.

137. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Kolozsvár Társaság, în vederea realizării  proiectului

„Săptămâna culturală evreiască în Cluj-Napoca, ediția a 6-a”. Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere (consilierul

local Rácz Levente-Zsolt nu participă la vot).

138. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.300 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Open  Your  Heart,  în  vederea  realizării  proiectului

„Atipic Beauty Cluj 2021”. 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. 
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  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru”, o abținere și un

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Ovidiu Vaida. 

 Dl cons. Vaida – votul este „pentru”. 

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

139. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Tinerilor  Clujeni,  în  vederea  realizării  proiectului

„Leader`s Academy 2021”. 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 23 de voturi pentru și două voturi împotrivă.

140. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  Culturală  Terrarmonia  Filiala  Cluj,  în  vederea

realizării proiectului „Restituiri muzicale tradiționale – ediția a XXI-a”. 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. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Alexandra Oană. 

 Dna cons. Oană – votul este „pentru”. 

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

141. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Românașul-Bum,  în  vederea  realizării

proiectului „CULTURI și TRADIȚII”. 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. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 19 voturi „pentru”, cinci abțineri și un

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Bogdan Florin Covaliu. 

 Dl cons. Covaliu – votul este „pentru”. 
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             Proiectul a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și cinci abțineri.

142. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Filmtett, în vederea realizării proiectului „Filmtettfest –

Zilele Filmului Maghiar, ediția a 21-a”. 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 23 de voturi pentru și două abțineri.

143. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  “Mareșal  Constantin  Prezan”,  în  vederea  realizării

proiectului „Responsabilitate, recunoștință, respect – 105 ani de istorie”. 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 21 de voturi pentru și patru abțineri.

144. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului

„Napoca Avenue”. 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 23 de voturi pentru și două abțineri.

145. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală a Tinerilor, în vederea realizării proiectului

„Transylvania  International  Music  and  Arts  Festival  –  TIMAF,  ediția  a  XI-a”.

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 24 de voturi pentru și o abținere.
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146. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului „Zilele Studenților”. 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. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Ovidiu Vaida. 

 Dl cons. Vaida – votul este „pentru”. 

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

147. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Tineri  pentru  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului „Lideri pentru Comunitate”. 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 24 de voturi pentru și o abținere.

148. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Victor Babeș 172 Cluj, în vederea realizării proiectului

„“LAUDATIO” - Spectacol extraordinar, în onoarea instituțiilor și personalităților

implicate în lupta anticovid din Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 19 voturi pentru și cinci abțineri (consilierul

local Rácz Levente-Zsolt nu participă la vot).

149. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Vechiul Cluj, în vederea realizării proiectului „Povești

despre Cluj – ediția a VIII-a”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.
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Dl cons. Chira – secretarul Comisiei  IV – aviz favorabil.

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

150. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Vechiul  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului

„Traducerea  lucrării  “Istoria  Clujului”,  scrisă  de  Jakab  Elek  –  ediția  a  V-a”.

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. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Adriana Cristian. 

 Dna cons. Cristian  – votul este „pentru”. 

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

151. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 26.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  Armonia,  în  vederea  realizării  proiectului  „Berăria

Culturală 100. Apogeul!”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl. cons. Chira – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere (consilierul

local Beniamin Marius Chira nu participă la vot).

152. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Operettissimo  Egyesület,  în  vederea  realizării

proiectului  „Relansarea  vieții  sociale  –  atragerea  publicului  la  concerte  după

pandemie”. 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. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Adriana Cristian. 
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 Dna cons. Cristian  – votul este „pentru”. 

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

153. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 23.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Casa Cărții de Știință, în vederea realizării proiectului

„Album  omagial  –  100.  Viața  Mitropolitului  Bartolomeu  Anania  în  imagini”.

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 21 de voturi pentru, trei voturi împotrivă și o

abținere.

154. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Confest  Egyesület,  în  vederea  realizării  proiectului

„Concert la Palat 2021”. 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 24 de voturi pentru și o abținere.

155. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociațiunea Transilvană pentru Literatura și Cultura Poporului

Român-Despărțământul  Cluj  al  Astrei,  în  vederea  realizării  proiectului

„Valorificarea patrimoniului cultural transilvan”. 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 24 de voturi pentru și o abținere.

156. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Societatea  Română  Mozart,  în  vederea  realizării  proiectului

„Festivalul  Internațional  Mozart,  ediția  a  XXXI-a”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.
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Dl cons. Chira – secretarul Comisiei  IV – aviz favorabil.

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

157. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.400.000 de lei de la bugetul local

pe anul 2021, pentru Asociația Festivalul de Film Transilvania, în vederea realizării

proiectului „Festivalul Internațional de Film Transilvania – ediția 20”. 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 25 de voturi pentru.

158. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Ansamblul Folcloric Mărțișorul, în vederea realizării

proiectului  „”Mărțișor,  sărută-mă  bade,  bădișor””.  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 23 de voturi pentru și două abțineri.

159. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Folclorică Rapsodia Someșană, în vederea realizării

proiectului „Tradiții clujene”. 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 25 de voturi pentru.

160. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Club  Sportiv  Runners  Club,  în  vederea  realizării

proiectului „Fugi în curtea școlii”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Dl cons. Chira – secretarul Comisiei  IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere (consilierul

local Rácz Levente-Zsolt nu participă la vot).

161. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Club  Sportiv  Runners  Club,  în  vederea  realizării

proiectului „Wizzair Cluj-Napoca Marathon”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și patru abțineri (consilierul

local Rácz Levente-Zsolt nu participă la vot).

162. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Szint  Kulturális  Egyesület,  în  vederea

realizării proiectului „23. Festivalul Folcloric Sfântul Ștefan – Zilele Folcloristice”.

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 24 de voturi pentru și o abținere.

163. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  Heltai  Gáspár,  în  vederea  realizării  proiectului

„Tradiții  Clujene –  concerte  și  prelegeri  de  muzică populară  Cluj”.  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 24 de voturi pentru și o abținere.

164. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală Szarkaláb Kulturális Egyesület, în vederea

realizării proiectului „Folclor, ținuturi, cântece populare – Întâlnirea Regiunilor la

Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.
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Dl cons. Gliga – președintele Comisiei  I – aviz favorabil.

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

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

165. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Club Sportiv Poți fi și tu campion, în vederea realizării

proiectului „Campionatul Național de Street Workout 2021”. 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 25 de voturi pentru.

166. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 240.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj  –  Kolozsvári

Operabarátok Körre, în vederea realizării proiectului „Zilele Operei Maghiare din

Cluj”. 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 25 de voturi pentru.

167. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Amicii  Operei  Maghiare  din  Cluj  –  Kolozsvári

Operabarátok  Körre,  în  vederea  realizării  proiectului  „Digitalizarea,  arhivarea

materialelor  artistice  ale  Operei  Maghiare  din  Cluj”.  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. 

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

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Loredana Pop. 

 Dna cons. Pop – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.
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168. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 185.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Eikon,  în  vederea  realizării  proiectului

„Festivalul Internațional de Carte Transilvania, Ediția a 7-a”. 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 25 de voturi pentru.

169. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Parohia  Reformată  Centrală  I  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului „Stagiunea de Concerte de Vară la Biserica Reformată Centrală 2021”.

Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

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

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

170. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 200.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Federația Fabrica de Pensule, în vederea realizării proiectului

„FDP – rețea de artă, formare și inovare culturală (2021)”. 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 25 de voturi pentru.

171. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Technology  Cluj,  în  vederea  realizării  proiectului

„Târgul  Internațional  de  Industrie  și  Tehnologie  IDENTICOM4 Cluj-Napoca”.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Dl cons. Gliga – solicită o învoire de cinci minute.
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Președintele de ședință – îl anunță pe domnul consilier Gliga că o să fie învoit după

acest punct.

Se supune la vot proiectul. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Vladimir Mătușan. 

 Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

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

Președintele de ședință – anunță că, începând cu punctul 172 de pe ordinea de zi,

cvorumul de ședință este de 24, prin învoirea domnului consilier Gliga.

172. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 90.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021,  pentru Federația  Tinerilor  din Cluj,  în  vederea realizării  proiectului

„Cluj Never Sleeps 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Radu Florin Rațiu. 

 Dl cons. Rațiu – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.

173. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021,  pentru Federația  Tinerilor  din Cluj,  în  vederea realizării  proiectului

„Tineret@Cluj-Napoca 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

174. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Organizația Studenților din Universitatea Tehnică Cluj,

în vederea realizării proiectului „ZUT - „Zilele Universității Tehnice, ediția a XVI-

a””. Proiect din inițiativa primarului.
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Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei  I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

175. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Pro  Transilvania,  în  vederea  realizării

proiectului „Festivalul Internațional Transilvania Fashion”. Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

176. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  OWPN  Academy,  în  vederea  realizării  proiectului

„Academia  pentru  educația  emoțională  și  profesională  în  muzica  electronică”.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

177. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.700 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Gergely  Erika  Magdolna,  în  vederea  realizării  proiectului

„”SuperErou la Neghiniță” -  concurs de creație  artistică”.  Proiect  din inițiativa

primarului  .

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

178. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru Asociația  Academiei  de Muzică   Gheorghe Dima,  în  vederea

realizării proiectului „Concursul Internațional de muzică „Gheorghe Dima”, ediția

a XIX-a, secțiunea DIRIJAT CORAL”. Proiect din inițiativa primarului.
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Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei  I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul. 

 Se constată că a fost înregistrat  un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Ovidiu Vaida. 

 Dl cons. Vaida – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

179. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 60.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  „Cetatea  Albă”,  Filiala  Cluj,  în  vederea

realizării proiectului „Transilvania Jazz Festival – TJF 2021”. Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrate,  respectiv,  votul  doamnei  consilier  local  Anca  Florinela  Ciubăncan  și  al

domnului consilier local Ovidiu Vaida. 

 Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”.

 Dl cons. Vaida – votul este „pentru”; solicită o învoire de cinci minute, pentru a-și

porni laptopul.

 Președintele de ședință – îl roagă pe domnul consilier Vaida să se deconecteze, dacă

are  o  problemă  tehnică,  urmând  să  se  reconecteze  în  momentul  în  care  rezolvă  această

problemă.

             Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

180. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Street  Food  Revolution,  în  vederea  realizării

proiectului „OCTOMBRIE”. Proiect din inițiativa primarului.

 Președintele de ședință – anunță că, din acest moment, cvorumul de ședință este de

23, până la reconectarea domnului consilier Vaida.

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

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

 Dl cons. Chira – secretarul Comisiei  IV – aviz favorabil.
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 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat,  respectiv,  votul  domnului  consilier  local  Valentin  Maior  (consilierul  local

Ovidiu Vasile Vișan nu participă la vot). 

   Dl cons. Maior – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 22 de voturi pentru (consilierul local Ividiu Vasile Vișan

nu participă la vot).

181. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  Why Not Us,  în vederea realizării  proiectului  „Live

Music @ Street Food Festival Cluj-Napoca 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

 Dl cons. Covaliu – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

 Președintele  de  ședință  –  anunță  că  s-a  reconectat  la  ședință  domnul  consilier

Gliga, iar cvorumul de ședință este de 24.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Ovidiu

Vasile Vișan și Bogdan Florin Covaliu nu participă la vot).

182. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Năsturelul Vesel, în vederea realizării proiectului „The

INNER”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Covaliu – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Bogdan

Florin Covaliu nu participă la vot).

183. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  PLAI  –  Laborator  de  Arhitectură,  Inovație  și

Experiment, în vederea realizării proiectului „ZAIN ACCELERATOR”. Proiect din

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

184. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Ördögtérgye,  în  vederea  realizării  proiectului

„Festivalul  de  Muzică  și  Dans  Popular  Maghiar,  Ediția  a  17-a”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

185. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Folclorică  Someșul  Napoca,  în  vederea  realizării

proiectului „Jocul fecioresc și bărbătesc din România – festival concurs”. Proiect

din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

186. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Young  Famous,  în  vederea  realizării  proiectului

„Stragiunea de concerte Young Famous 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

187. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 75.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Grupul pentru Management și Mediere Culturală, în

vederea realizării  proiectului  „Conferințele  Dilema Veche”.  Proiect  din inițiativa

domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

188. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Agnus (Mielul) Media, în vederea realizării proiectului

„Antreprenori de succes din Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

189. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  ARTIS, în vederea realizării  proiectului  „Festivalul

Internațional  de  Psihanaliză  și  Film,  Cluj-Napoca,  ediția  a  II-a”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

190. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 18.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Egyházzene- Kolozsvár, în vederea realizării proiectului

„KlausenMusik 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

Președintele de ședință – anunță că, începând cu acest punct, cvorumul de ședință

este de 25, prin reconectarea domnului consilier Vaida.

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

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

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

191. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Centrul de Resurse pentru Eficiență Energetică Cluj-

Napoca, în vederea realizării proiectului „Smart Mobility Cluj  2021”. Proiect din

inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Vaida. 

   Dl cons. Vaida – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

192. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Playfield, în vederea realizării proiectului „Biletul de

sănătate”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

193. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Playfield,  în  vederea  realizării  proiectului  „Urban

Playfield”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

194. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Digital  Paragon,  în  vederea  realizării  proiectului

„Digital Crusade – Season 4”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Covaliu – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrate,  respectiv,  votul  doamnei  consilier  local  Adriana  Cristian și  votul  domnului

consilier local Dinu Ionescu (consilierul local Bogdan Florin Covaliu nu participă la vot). 

  Dna cons. Cristian – votul este „pentru”. 

  Dl cons. Ionescu – votul este „pentru”.
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           Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru (consilierul local Bogdan Florin Covaliu

nu participă la vot).

195. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  de  Chitară  TRANSILVANIA,  în  vederea  realizării

proiectului „Festivalul Internațional de Chitară TRANSILVANIA, ediția a XIX-a”.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

196. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 55.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  Culturală  „Simona  Noja”,  în  vederea  realizării

proiectului  „Festivalul  European  al  școlilor  de  balet  ”GRAND  ASSEMBLE””.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

197. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 110.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021,  pentru Fundația  Culturală „Intact”,  în  vederea realizării  proiectului

„Tineri  Artiști  Români  în  Arta  Contemporană  Europeană  2021”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 21 de voturi pentru și patru voturi împotrivă.

198. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Transylvania College, în vederea realizării proiectului

„Starea de Bine în școli, pornește de la Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.

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

Dl cons. Chira – secretarul Comisiei  IV – aviz favorabil.
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Dna cons. Oană – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Alexandra

Oană nu participă la vot).

199. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  HANGYA,  în  vederea  realizării  proiectului

„Promovarea  culturii  în  spații  și  forme  alternative”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

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

200. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 9.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația HANGYA, în vederea realizării proiectului „Tinerii și

mediul înconjurător”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

Președintele de ședință – anunță că plenul consiliului local va lua o pauză de cinci

minute.

Sunt reluate lucrările ședinței, după pauza de cinci minute.

201. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru Asociația  Academia Orban Balazs  -  Orban Balazs  Akademia

Egyesület, în vederea realizării proiectului „Tinerii și diversitatea etnoculturală în

Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Președintele  de  ședință  –  anunță  că  cvorumul  de  ședință  este  de  24,  deoarece

domnul consilier Găbudean nu este conectat la ședință.

 Se supune la vot proiectul. 
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  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Ovidiu Valeriu Florian. 

   Dl cons. Florian – votul este „pentru”. 

             Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

202. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 7.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru Asociația  Academia Orban Balazs  -  Orban Balazs  Akademia

Egyesület, în vederea realizării proiectului „Rolul CULTURII în Clujul pandemic și

postpandemic”. Proiect din inițiativa primarului.

Președintele  de  ședință  –  anunță  că  cvorumul  de  ședință  este  de  25,  deoarece

domnul consilier Găbudean s-a conectat la ședință.

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

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

Dna cons. Pop – solicită să fie învoită zece minute, începând cu următorul punct.

Președintele de ședință – „da, doar o să vă rog să vă deconectați”.

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

203. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 420.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală Opera 2 You, în vederea realizării proiectului

„Opera Aperta 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

Președintele de ședință –  anunță că cvorumul de ședință este de 24, prin învoirea

doamnei consilier Pop.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

204. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 220.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Dumitru  Fărcaș,  în  vederea  realizării

proiectului „Festivalul Dumitru Fărcaș”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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205. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 14.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021,  pentru Asociația  Societatea  Carpatină Ardeleană – Erdelyi  Karpat  –

Egyesulet, în vederea realizării proiectului „Editarea Revistei Gyopárka (Floricica

de colț) pentru copii”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

206. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  pentru  Înfrumusețarea  Clujului  –  Kolozsvári

Városszépitő Egylet, în vederea realizării proiectului „„Clujul cu flori”, ediția a 5-

a”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Vladimir Mătușan. 

   Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.

207. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 680.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Zilele  Culturale  Maghiare  din  Cluj,  în  vederea

realizării proiectului „Zilele Culturale Maghiare din Cluj, ediția a 12-a”. Proiect

din inițiativa primarului.

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

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

Dl cons. Rácz Béla-Gergely – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul și se obțin 20 de voturi pentru și o abținere (consilierii

locali Ovidiu Vasile Vișan, Rácz Levente-Zsolt și Rácz Béla-Gergely nu participă la vot).

208. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Clubul Francofon de Afaceri Cluj, în vederea realizării

proiectului „Săptămâna Franței la Cluj”. Proiect din inițiativa primarului.
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Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei  I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

209. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Scena  Urbană,  în  vederea  realizării  proiectului

„SCENA URBANĂ 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

210. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Ordinul  Arhitecților  din  România  -  Filiala  Teritorială

Transilvania,  în vederea realizării  proiectului  „Gala Bienalelor  de Arhitectură –

ediția a 2-a”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Vladimir Mătușan. 

   Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

211. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația Arts of All, în vederea realizării proiectului „Teatru de

Club”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

212. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 140.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  ESUA-Asociație  Culturală  Româno-Germană,  în  vederea
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realizării  proiectului  „Festivalul  Stradal  WonderPuck,  ediția  a 5-a”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

213. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Societatea Cultural-Patriotică Avram Iancu, în vederea realizării

proiectului  „Moții  -  Făuritori  de  istorie  națională”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

214. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația MiniMASS, în vederea realizării proiectului „Someș

Delivery – Someșul – culoar verde-albastru”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Vladimir Mătușan. 

   Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

215. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Oameni Mici și Mari, în vederea realizării proiectului

„Nopți la Muzeu”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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216. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  „Create.Act.Enjoy”,  în vederea realizării  proiectului

„Terapia  prin  Artă  by  Create.Act.Enjoy,  ediția  a  IX-a”.  Proiect  din  inițiativa

domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

217. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația J.M.Keynes, în vederea realizării proiectului „URBAN

ECO: Reciclăm pentru viitor”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

218. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 1.300.000 de lei de la bugetul local

pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Centrul  Cultural  Clujean,  în  vederea  realizării

proiectului  „Cultură  și  schimbare”.  Proiect  din  inițiativa  domnului  Dan  Ștefan

Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.

219. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 210.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  Fapte,  în vederea realizării  proiectului  „Jazz in the

Park 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

220. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Fundația AltArt pentru Artă Alternativă,  în vederea realizării
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proiectului  „Creații  comunitare  pentru  impact  social”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

221. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Launloc, în vederea realizării proiectului „Apropiați.

Spargem Zidurile”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

222. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Locul lui Mina, în vederea realizării proiectului „”HAI

să facem ZIUA BUNĂ””. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

223. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea

realizării proiectului „TME – Transylvania Music Event ediția a 13-a”. Proiect din

inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Beniamin Marius Chira. 

   Dl cons. Chira – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.
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224. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Consorțiul  Studenților  din  România,  în  vederea

realizării  proiectului  „Mașinile  lui  Leonardo  Da  Vinci”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Beniamin Marius Chira. 

   Dl cons. Chira – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o abținere.

225. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Sport  Non  Stop,  în  vederea  realizării  proiectului

„Transylvania Comic Con Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

226. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Magic Star Kids 2000, în vederea realizării proiectului

„Teatru de păpuși în parc”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

227. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Mathias  Corvinus  Collegium  Egyesület,  în  vederea

realizării  proiectului  „Programe educaționale  CMC 2021”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

Dna cons. Fugel – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Dl cons. Rácz Béla-Gergely – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.
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Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei  I – aviz favorabil.

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 22 de voturi pentru (consilierii locali Fugel

Edina și Rácz Béla-Gergely nu participă la vot).

228. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Clusterul de Industrii Creative Transilvania, în vederea

realizării  proiectului  „Open  Inovation.  Brand  of  Cluj-Napoca”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Adriana Cristian. 

   Dna cons. Cristian – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

229. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală „Hai în Sat”, în vederea realizării proiectului

„EthnoArte”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

230. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  ARTA  în  dialog,  în  vederea  realizării  proiectului

„ARTA + (program interdisciplinar  și  colaborativ  al  Cinematografului  ARTA)”.

Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru și o abținere.
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231. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  ARTA  în  dialog,  în  vederea  realizării  proiectului

„CineKids  –  program  de  educație  cinematografică”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

232. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Romanian Tech Startups (Asociația Română pentru

Antreprenoriat în Tehnologie), în vederea realizării proiectului „TEDx Youth@Cluj

and Youth Cultural Expo 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Vladimir Mătușan. 

   Dl cons. Mătușan – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

233. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Filiala  Transilvania  a  Asociației  Române  pentru  Industria

Electronică și de Software, în vederea realizării proiectului „Cluj Innovation Camp

2021, ediția IV”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Anca Florinela Ciubăncan. 

   Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

100



234. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Gamma Events  (Asociația  Evenimente  Gamma),  în

vederea realizării  proiectului  „TEDx Eroilor  Women – What Now”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Anca Florinela Ciubăncan. 

   Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

235. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 85.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Reactor de creație și experiment, în vederea realizării

proiectului „Reactor 2021. Proiecții despre viitor”. Proiect din inițiativa domnului

Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

236. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Culturală  Cărțile  pe  Față,  în  vederea  realizării

proiectului „TEDx Zorilor Women”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

237. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Compania  de  Tango  Cluj,  în  vederea  realizării

proiectului „GALA TANGO CAZINO 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

Dl cons. Chira – secretarul Comisiei  IV – aviz favorabil.
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Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

238. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 250.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația „Grupul Pont/Pont Csoport/Pont Group”, în vederea

realizării  proiectului  „Com'ON  Cluj-Napoca  2021”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

239. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Cultural  Artistică  HARA,  în  vederea  realizării

proiectului  „Cluj  Symphony  Experience  –  Ediția  a  5-a”.  Proiect  din  inițiativa

primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

240. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Universitart,  în  vederea  realizării  proiectului

„Platforma  studenților  și  absolvenților  Universității  de  Artă  și  Design  Cluj-

Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.

241. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 65.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Alpha  IT  Events,  în  vederea  realizării  proiectului

„Techsylvania.  Cel  mai  mare  eveniment  de  tehnologie  și  inovație  din  estul

Europei”. Proiect din inițiativa primarului.

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

Dl cons. Chira – secretarul Comisiei  IV – aviz favorabil.
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 Se supune la vot proiectul. 

  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și un vot este

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Ovidiu Valeriu Florian. 

   Dl cons. Florian – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru.

242. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 50.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Culturală Opera Vox, în vederea realizării proiectului

„Opera Vox în Cluj-Napoca, ediția a II-a”. Proiect din inițiativa primarului.

Președintele  de  ședință  –  anunță  că  cvorumul  de  ședință  este  de  25,  deoarece

doamna consilier Loredana Pop s-a reconectat la ședință.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrat, respectiv, votul doamnei consilier local Loredana Pop. 

   Dna cons. Pop – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

 

243. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 25.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația  KIFOR, în vederea realizării  proiectului  „ClujUP –

program de dezvoltare antreprenorială și civică”. Proiect din inițiativa primarului.

Dna cons. Oláh – viceprimar – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

Dna cons. Fugel – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

Se supune la vot proiectul  și se obțin 22 de voturi  pentru (consilierii  locali  Oláh

Emese, Rácz Levente-Zsolt și Fugel Edina nu participă la vot ).

244. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Fundația  Corvineum  „Corvineum  Alapitvany”,  în  vederea

realizării  proiectului  „Showcase  2021  –  Microstagiune  și  Bursă  de  spectacole”.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

245. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Mushuroi, în vederea realizării proiectului „Mushuroi

Creative Hub: KickStart”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

246. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  ”Viva  Talent”,  în  vederea  realizării  proiectului

„Mastering Young Musicians 2”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Chira – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Beniamin

Marius Chira nu participă la vot).

247. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Departamentului de Pictură – Cluj-Napoca, în vederea

realizării proiectului „PARCUL ARTELOR”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

248. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Club  Sportiv  Atlas  Invictus,  în  vederea  realizării

proiectului „Cupa Atlas Invictus Cluj-Napoca”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 25 de voturi pentru.
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249. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Club  Sportiv  Caiac  Smile,  în  vederea  realizării

proiectului  „Caiacul,  o  cultură  sportivă  inovativă  pentru  tineret”.  Proiect  din

inițiativa primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Radu Florin Rațiu. 

   Dl cons. Rațiu – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

250. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Asociația Kidprenor – Copilul Antreprenor, în vederea realizării

proiectului  „Kidprenoriada  I  –  ediția  I  a  festivalului  de  antreprenoriat  pentru

copii”. Proiect din inițiativa primarului.

Dl cons. Maior – anunță că nu participă la vot și la dezbateri.

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

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

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru (consilierul local Valentin

Maior nu participă la vot).

251. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 450.000 de lei de la bugetul local pe

anul 2021, pentru Federația Centrul  de Interes,  în vederea realizării  proiectului

„Centrul De Interes Vector al Artei Contemporane Clujene”. Proiect din inițiativa

primarului.

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

vot este neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Rácz Levente-Zsolt. 

   Dl cons. Rácz Levente-Zsolt – votul este „pentru”. 
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              Proiectul a fost aprobat cu 24 de voturi pentru și o abținere.

252. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 70.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  Argumentum  Nostrum  (Argumentul  Nostru),  în

vederea realizării proiectului „Activități educativ-recreative în cadrul Grădiniței de

vară în anul 2021”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

253. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul local pe

anul  2021,  pentru  Asociația  de  Psihoterapii  Cognitive  și  Comportamentale  din

România,  în  vederea  realizării  proiectului  „Conferința  Națională  „Psihoterapia

Cognitiv-Comportamentală”  -  Sănătatea  mintală  în  pandemie,  ediția  a  VII-a”.

Proiect din inițiativa domnului Dan Ștefan Tarcea, consilier local și viceprimar. 

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

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

 Se supune la vot proiectul. 

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

neînregistrat, respectiv, votul domnului consilier local Valentin Maior. 

   Dl cons. Maior – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

254. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 30.000 de lei de la bugetul Direcției

de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Armonix,  în

vederea  realizării  proiectului  „Prin  Muzică  spre  Alții”.  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.

255. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției

de Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Asociația Alianța Română de
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Prevenire a Suicidului,  în vederea realizării  proiectului  „La un apel distanță de

speranță”. 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.

256. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul Direcției

de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Down Centrul

Educațional Raluca, în vederea realizării proiectului „Flori de Speranță”. 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.

257. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 45.000 de lei de la bugetul Direcției

de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Argumentum

Nostrum, în vederea realizării proiectului „Afterschool pentru copii din familii mari

– proiect social”. 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.

258. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5.000 de lei de la bugetul Direcției

de Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Asociația Delia, în vederea

realizării proiectului „Epilepsia și societatea”. 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.

259. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției

de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Fundația  „Csemete”,  în
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vederea  realizării  proiectului  „Clubul  de  Incluziune  pentru  Copii  cu  Nevoi

Speciale”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

Se supune la vot proiectul  și se obțin 24 de voturi  pentru (consilierul  local Rácz

Levente-Zsolt nu participă la vot). 

260. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 15.000 de lei de la bugetul Direcției

de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Fundația  „Csemete”,  în

vederea realizării proiectului „Clubul Părinților”. Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

Se supune la vot proiectul  și se obțin 24 de voturi  pentru (consilierul  local Rácz

Levente-Zsolt nu participă la vot). 

261. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 40.000 de lei de la bugetul Direcției

de Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Asociația Serviciul de Ajutor

Maltez în România, în vederea realizării proiectului „Simfonia prieteniei”. 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.

262. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 10.000 de lei de la bugetul Direcției

de  Asistență  Socială  și  Medicală  pe  anul  2021,  pentru  Asociația  Autism

Transilvania,  în  vederea  realizării  proiectului  „Concert    <<Beyond  Disability>>,

ediția 3  ”. 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. 
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  Se constată că a fost înregistrat un număr de 23 de voturi „pentru” și două voturi sunt

neînregistrate,  respectiv,  votul  doamnei  consilier  local  Anca  Florinela  Ciubăncan  și  al

domnului consilier local Dinu Ionescu. 

  Dna cons. Ciubăncan – votul este „pentru”. 

  Dl cons. Ionescu – votul este „pentru”. 

              Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru.

263. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 180.000 de lei de la bugetul Direcției

de Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Asociația „Sfântul Nectarie”

Cluj,  în vederea realizării  proiectului  „Numai împreună putem alina suferința”.

Proiect din inițiativa primarului.

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

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

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

Se supune la vot proiectul  și se obțin 24 de voturi  pentru (consilierul  local Rácz

Levente-Zsolt nu participă la vot). 

264. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 100.000 de lei de la bugetul Direcției

de Asistență Socială și Medicală pe anul 2021, pentru Fundația „Familia Sfântă” –

Policlinica fără plată, în vederea realizării proiectului „Cheltuieli de întreținere și

funcționare Fundația Familia Sfântă”. 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.

265. Informare  privind Plângerile  prealabile  formulate  de Pop Baciu  Florin  Vasile,

întregistrate  sub  nr.  299027/1,  299033/1,  299038/1,  299042/1  și  299046/1  din

14.05.2021.

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 24

de voturi pentru și o abținere.
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266. Informare  privind  Plângerea  prealabilă  formulată  de  către  S.C.  Unita  Turism

Holding S.A., înregistrată sub nr. 293252/11.05.2021.

Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei  I – propune respingerea plângerii prealabile

și menținerea hotărârii.

Dna  cons.  Pop  –  președintele  Comisiei  II  –  propune  respingerea  plângerii

prealabile și menținerea hotărârii.

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 23

de voturi pentru și două abțineri.

267. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către S.C. Dominus Vegas

S.A., înregistrată sub nr. 311770/ 20.05.2021.

Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei  I – propune respingerea plângerii prealabile

și menținerea hotărârii.

Dna  cons.  Pop  –  președintele  Comisiei  II  –  propune  respingerea  plângerii

prealabile și menținerea hotărârii.

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

și menținerea hotărârii.

Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii.

Se constată că a fost înregistrat un număr de 21 de voturi „pentru”, două abțineri și

două voturi sunt neînregistrate, respectiv, votul domnului consilier local Dan Ștefan Tarcea și

al domnului consilier local Rácz Béla-Gergely. 

  Dl cons. Tarcea – votul este „pentru”. 

  Dl cons. Rácz Béla-Gergely – votul este „pentru”. 

            Plângerea prealabilă a fost respinsă și hotărârea a fost menținută cu 23 de voturi pentru

și două abțineri.

268. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de către petenții Andrieș Viorel-

Virgil, Anton Dan Tamasin ș.a., înregistrată sub nr. 311842 din 20.05.2021.

Dl cons. Irimie – secretarul Comisiei  I – propune respingerea plângerii prealabile

și menținerea hotărârii.
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Dna  cons.  Pop  –  președintele  Comisiei  II  –  propune  respingerea  plângerii

prealabile și menținerea hotărârii.

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 23

de voturi pentru și două abțineri.

269. Informare  privind  raportul  semestrial  de  administrare  a  Consiliului  de

Administrație al S.C. Termoficare Napoca S.A. – semestrul II 2020.

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

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

Se supune la vot informarea și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

270. Informare  privind  raportul  semestrial  de  administrare  a  Consiliului  de

Administrație al S.C.Cluj Innovation Park S.A. – semestrul II 2020.

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

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

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

271. Informare  privind  raportul  semestrial  de  administrare  a  Consiliului  de

Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca – semestrul II

2020.

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

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

Se supune la vot informarea și se obțin 23 de voturi pentru și două abțineri.

272. Raport privind activitatea asistenților personali desfășurată în smestrul I al anului

2021.

Dna cons. Ibrányi – secretarul Comisiei  V – comisia a luat act de raport.

Se supune la vot raportul și se obțin 22 de voturi pentru, un vot împotrivă și două

abțineri.
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273. Diverse.

Dr. Peter  Hantz – cercetător  științific  – arată  că  deține  o firmă  specializată  în

medicină transnațională, firmă care dorește să producă un supliment alimentar benefic pentru

microbiomul  intestin,  în  special  pentru  prediabetici  și  pentru  diabetici,  dacă  ar  avea

posibilitatea să lucreze; precizează că prototipurile produse de firma sa au câștigat numeroase

premii și recunoașteri internaționale, iar firma este susținută de Institutul European de Inovare

și  Tehnologie;  reclamă  că,  deși  respectă  cerințele  Planului  Urbanistic  General  din  toate

punctele de vedere și au obținut toate avizele necesare, primăria nu le-a emis, de aproape doi

an,  un certificat  care să permită  schimbarea destinației  imobilului  în  care a fost  amenajat

laboratorul; prezintă istoricul problemelor pe care le-a întâmpinat în obținerea unei autorizații

pentru o construcție virtuală.

Dl primar –  îl întreabă pe domnul Peter Hantz dacă în data de 18 mai a depus o

cerere pentru dovada de luare în folosință, pentru dovada de edificare sau pentru schimbarea

de destinație.

 Dr. Peter Hantz – cercetător științific – răspunde că cererea pentru schimbarea

destinației  a depus-o în luna noiembrie a anului trecut;  arată că, în primă fază,  trebuia să

obțină un permis pentru începerea lucrărilor, virtuale de fapt, după care ar fi urmat preluarea

lucrărilor virtuale, acolo întâmpinând probeleme legate de gard și de intrarea pentru mașini;

prezintă detalii suplimentare referitoare la această speță; precizează că în data de 18 mai a

depus certificatul pentru edificarea clădirii.

 Dl primar – îl întreabă pe domnul Peter Hantz dacă în afară de acest certificat de

luare în folosință mai există și problema schimbării destinației.

 Dr. Peter Hantz – cercetător științific – răspunde că da, însă acela este un pas

ulterior.

Dl primar – o roagă pe doamna Alina Rus, directorul executiv al Direcției Juridice,

să verifice personal această situație, luni dimineața, iar până la ora 16 îl va suna pe domnul

Peter Hantz, el sau unul dintre consilierii săi, pentru a-i spune care este stadiul problemei.

Dr.  Peter  Hantz  –  cercetător  științific  – menționează  că  situația  referitoare  la

acordul vecinilor este în ordine, precum și că a primit permisiunea de a construi.

Dl primar –  îl  asigură pe domnul Peter Hantz că va trata  cu maximă seriozitate

această problemă și îl felicită pentru activitatea sa inovatoare, care se pliază foarte bine pe

profilul municipiului Cluj-Napoca.

Dl cons. Maior –  atrage atenția asupra faptului că unii consilieri locali,  în timpul

ședinței, comunică în mediul on-line despre procesul de vot; consideră că modul în care se

desfășoară  această  comunicare,  cu  sintagme  de  tipul  „maraton  în  Consiliul  local  al
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municipiului  Cluj-Napoca”,  nu pune într-o imagine favorabilă  consiliul  local în ansamblul

său.

Președintele de ședință – crede că fiecare consilier local trebuie să-și asume modul

în care comunică.

Dl cons. Ionescu – sesizează că pe str. Rubinului și Perlei din Dâmbul Rotund, unde

locuiesc peste 20 de familii cu mai mult de 30 de copii, școlari și preșcolari, nu există apă

curentă, iar alimentarea cu apă este realizată din fântâni; arată că, în această perioadă a anului,

pânza freatică coboară foarte mult, iar alimentarea cu apă este realizată foarte greu; deoarece

calitatea  vieții  trebuie  să  fie  aceeași,  indiferent  unde  locuim,  solicită  remedierea  acestei

probleme.

Președintele de ședință – îi transmite domnului consilier Ionescu faptul că această

situație  va fi verificată,  însă alimentarea cu apă nu intră în sarcina Primăriei  municipiului

Cluj-Napoca, aceasta putând să ofere un suport  alternativ persoanelor care locuiesc acolo;

precizează că se bucură că domnul consilier Ionescu a ridicat această problemă, care va fi

verificată; arată de alimentarea cu apă se ocupă Compania de Apă, nu Primăria municipiului

Cluj-Napoca; susține că, din câte știe, pe str. Perlei și Ribinului, pe o parte din aceste străzi,

există rețea de apă.

Dl cons. Ionescu – precizează că în această zonă nu există, iar solicitarea sa vizează

asigurarea calității  vieții;  arată că știe că asigurarea alimentării  cu apă este de competența

Companiei  de Apă, dar  asigurarea  calității  vieții  ține de Primărie  și  de Consiliul  local  al

municipiului Cluj-Napoca.

Președintele de ședință – „suntem solidari, evident, cu problemele cetățenilor de pe

str. Perlei și Rubinului și vă mulțumesc pentru intervenție”.

Dna cons. Oană – susține că, exact așa cum ea își asumă felul în care comunică, îi

îndeamnă pe toți cei prezenți să își asume și felul în care sunt organizate ședințele consiliului

local; de asemenea, îi îndeamnă și pe cetățenii municipiului Cluj-Napoca să reflecteze și ei

asupra modului în care pot fi dezbătute punctele de pe ordinea de zi, în condițiile în care pe

aceasta sunt incluse 270 de puncte; reiterează că această asumare trebuie să vină din toate

părțile; „eu îmi asum ce comunic, dar și noi, împreună, să ne asumăm cum organizăm și cum

dezbatem și ce mesaj vrem să transmitem clujenilor; mulțumesc”.

Președintele  de  ședință  –  susține  că  nu  știe  la  ce  anume  face  referire  doamna

consilier Oană, dar crede că, în cadrul ședințelor consiliului local, aceasta a avut ocazia să

discute și să intervină ori de câte ori a dorit.

Dna cons. Ciubăncan – consideră că este „inuman și iresponsabil a avea o dezbatere

pentru 272 de proiecte de hotărâre”; afirmă că toate aceste proiecte trebuie citite de consilierii

locali în două zile; arată că o ședință de consiliu normală are pe ordinea de zi între 50 și 60 de
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proiecte, care conțin sute de pagini pe care consilierii locali trebuie să le parcurgă, aceștia

trebuind să se consulte și cu diverși specialiști, pentru că nu sunt pregătiții în toate domeniile;

subliniază că aleșii locali, în momentul în care votează, trebuie să știe ce își asumă, mai ales la

această ședință, unde este vorba despre alocări în sumă de 20 de milioane de lei, dintre care

zece milioane de lei sunt alocate doar O.N.G.-urilor; afirmă că acest lucru a îngrijorat-o, nu

doar pe ea, ci și pe cetățeni, potrivit mesajelor pe care le-a primit în cursul zilelor de ieri și de

azi; „nu este uman nici măcar să apucăm să citim titlurile, conținutul, dar să mai facem și alte

lucruri în aceste două zile, să zic maxim patru, cu proiectele de urbanism”; arată că, în maxim

câteva  ore  de  la  convocarea  ședinței  de  consiliu  local,  Serviciul  de  Urbanism  pune  la

dispoziția consilierilor locali proiectele, nu are ce să conteste, aceștia, astfel, având timp, în

weekend, cu prețul sacrificării  timpului  personal,  să analizeze aceste  proiecte,  pentru a se

putea prezenta pregătiți la comisiile de specialitate; „eu îi solicit domnului primar să nu se mai

întâmple aceste maratoane, pentru că sunt inumane, și pentru noi, ca oameni, pentru că avem

un executiv în spate, poate câteodată pe 272 de proiecte, un executiv de sute de oameni care

lucrează la aceste proiecte și noi, totuși, suntem niște bieți oameni, fiecare; vă mulțumesc”.

Dl primar – arată că, pentru informarea opiniei publice, că aceste proiecte care sunt

pe ordinea de zi nu apar dintr-o dată, de pe o oră pe alta sau de pe o zi pe alta, iar pe cei care

încă nu sunt familiarizați cu procedurile democratice, cu toată eleganța și calmul necesare, îi

invită să ia parte, de la a la z, la procesul democratic; susține că ieri a avut loc o ședință a

Comisiei de urbanism care a durat cinci sau șase ore, astfel de ședințe având loc, în fiecare

lună, de câteva ori; precizează că discutarea în consiliul local a unui proiect de urbansim nu

este prima etapă și cine dorește să ia parte la procesul democratic al dezbaterii, este așteptat

încă  de la  prima ședință  a Comisiei  de urbanism,  în  cadrul  căreia  toți  cei  care  doresc să

intervină  sunt  ascultați,  indiferent  de  durata  sau  de  nuanța  intervenției;  arată  că,  după

îndelungi dezbateri, dacă proiectul trece de furcile caudine ale comisiei, este suspus dezbaterii

publice,  în  cadrul  căreia  poate  participa  oricare  dintre  consilierii  locali;  susține  că  nu  a

constatat,  cu mici  excepții,  vreo solicitare  din partea  unui  consilier  local  de a  organiza o

dezbatere înainte ca proiectul să ajungă în fața consiliului local; le solicită consilierilor locali

să utilizeze aceste instrumente legale sau, cel puțin, să se informeze cu privire la existența lor,

pentru că democrația înseamnă un ansamblu de reguli și proceduri, care se presupune că sunt

cunoscute  de  către  cei  care  au  acceptat  să  candideze  și  să-i  reprezinte  pe  cetățeni,  în

Parlamentul României, în consiliul județean sau în consiliul local; „dacă o ședință de patru ore

reprezintă  un efort  prea mare  pentru unii  dintre  noi,  ar  trebui  să  ne gândim dacă această

opțiune  a  noastră  a  fost  una bine-gândită  și  să  reflectăm asupra ei”;  susține că n-a văzut

parlamentari  care  să  se  plângă,  în  Parlamentul  României,  de  lungimea  ședințelor;  „viața,

dragii  mei,  nu  este  comodă;  viața  presupune  rezolvarea  problemelor  la  timpul  prezent,
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conform procedurilor legale”; arată că și el și-ar fi dorit ca bugetul național pentru anul în curs

să fie adoptat mai repede, pentru ca deliberativul local să nu fie nevoit să aprobe bugetul local

în  luna  aprilie,  iar  azi,  la  jumătatea  anului,  să  fie  aprobate  proiecte  pentru  dezvoltarea

activităților cultural-artistice pentru întregul an; „dacă am fi amânat, probabil că acest oraș ar

fi pierdut, pentru că noi nu putem lucra mai mult de patru ore în ședință de consiliu local, să

aibă loc activități culturale, artistice, sportive, cluburi care să-și poată susține activitatea”; are

rugămintea ca aleșii locali să se informeze de la colegii de partid, pentru că aceste proiecte au

fost dezbătute în fiecare comisie de specialitate,  cu reprezentarea partidului corespunzător;

consideră că acolo consilierii locali pot să-și ia toate informațiile necesare despre un proiect;

precizează că de la data convocării ședinței de consiliu au trecut cinci zile pline, nefiind vorba

nici despre o ședință extraordinară, nici despre o ședință extraordinară convocată de îndată,

tocmai din respect pentru timpul de  care au nevoie consilierii  locali  pentru a se informa;

evidențiază că nu poate să schimbe regulile prevăzute de lege; prezintă procedura prin care au

trecut  proiectele  culturale;  conchide  că  viața  administrativă  este  continuă  și  subliniază  că

apreciază efortul consilierilor locali de a participa la această ședință de consiliu, care nu are o

limită de timp, aleșii locali putând solicita explicații suplimentare, dar îi roagă să înțeleagă

faptul că viața administrativă are și contrângeri,  nu doar beneficii; oferă asigurări că toate

procedurile au fost și sunt respectate.

Dna  cons.  Ciubăncan  –  consideră  că  invitațiile  pentru  participarea  la  ședințele

C.T.A.T.U. nu pot fi făcute seara, la ora șapte, pentr a doua zi, deoarece consilierii locali care

participă la aceste ședințe trebuie să studieze niște documente în prealabil; arată că provine

dintr-o familie de profesori și întreabă cum se poate pregăti pentru o ședință C.T.A.T.U., dacă

nu are cu ce; „noi suntem doar niște simpli spectatori, domnul primar, să știe lumea, da?; deci,

noi nu avem la îndemâna noastră niciun document; noi suntem puși în fața unei scene, pe un

scaun, și privim; ca să avem atitudine și să putem lua o hotărâre sau să punem o întrebare, noi

trebuie să avem măcar o minimă informare de care avem nevoie, ca și consilieri locali; vă

mulțumesc, domnul primar”.

Dl primar – „pentru corecta informare a opiniei publice, distinsă doamnă consilier,

trebuie să vă spun următorul lucru, dacă cumva, din greșeală, nu-l cunoașteți, deși cred că ați

fost  informată  sau  puteați  să  aflați  de  pe  siteul  primăriei:  ședințele  Comisiei  Tehnice  de

Urbanism  sunt  convocate  cu  cel  puțin  trei  zile  înainte,  pe  siteul  primăriei,  cu  toate

documentele afișate, se presupune faptul că cei care au optat să fie în Comisia de urbanism, și

partidul X le-a nominalizat pe acele persoane, sunt persoane avizate și cunosc ce înseamnă un

plan urbanistic zonal, un plan urbanistic de detaliu, un plan urbanistic general, ce înseamnă

C.O.T.,  P.U.T.,  C.U.T.  și  așa mai  departe;  acelea  sunt  ședințe  tehnice,  între  specialiști  în

primul rând, în domneniu,  pentru ca după aceea specialiștii să vină la decizionalul politic,
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adică dumneavoastră, în ședința de consiliu, și să-și asume decizia tehnică, care după aceea

este  validată  sau  invalidată  de  forul  politic,  care  este  al  întregului  oraș;  de  aceea,  dacă

dumneavoastră-mi spuneți că sunteți în Comisia de urbanism, dar nu înțelegeți un P.U.D. sau

un P.U.Z. sau o documentație care există acolo, aceasta nu este o problemă care să vizeze

primăria sau instituția noastră, eu cred că dumneavoastră, când ați optat să fiți în Comisia de

urbanism, v-ați analizat pregătirea de specialitate, pregătirea profesională, ați făcut o analiză

corectă și ați spus: pot să reprezint interesele partidului X în această comisie, pentru că sunt o

persoană avizată, așa cum un doctor este într-o comisie de sănătate, așa cum un profesor este

în  comisie  de  educație  sau  de  cultură  și  așa  mai  departe;  evident  că  nu  este  neapărat

obligatoriu să fii profesor ca să fii în comisia de cultură, dar se presupune că ai informații sau

nu ai dreptul să te plângi că nu cunoști domeniul și nu poți face față la provocările pe care le

avem”; precizează că ședințele Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism

n-ar trebui să fie publice, potrivit legii, dar Primăria municipiului Cluj-Napoca este singura

din țară care asigură transparența totală a acestor comisii, tocmai pentru că nu există nimic de

ascuns, iar consilierii locali, ca factor decizional, sunt invitați să participe din primul moment,

acesta,  al  dezbaterii  din comisie,  pentru a  vedea cum se fabrică  un proiect,  pentru că,  în

momentul în care intră pe ordinea de zi, acesta a trecut prin foarte multe furci caudine; le

recomandă  consilierilor  locali  să  se  pregătească  pentru  intervențiile  tehnice  sau

administrative,  acolo  unde  este  cazul  și  în  locul  potrivit,  pentru  că  dacă  nu  înțelegem

procedurile administrative, fie din primărie, fie din consiliul local, și doar dorim să vorbim e

o.k., este în regulă, cetatea îi ascultă pe toți și îl judecă pe fiecare după ceea ce spune și după

consistența  afirmațiilor,  însă  dincolo  de  acest  aspect,  rezultatele  sunt  măsurate  în  lucruri

concrete.

Dna  cons.  Ciubăncan  – „să  înțeleg,  domnul  primar,  că,  diplomatic,  ne  faceți

incompetenți;  vă mulțumesc frumos și vreau să vă spun că semnalul nu se trage doar din

partea mea, se trage din partea a zeci de mii de arhitecți din municipiul Cluj-Napoca, fapt

pentru care mă voi pregăti temeinic pentru a vă răspunde, data viitoare, și voi discuta cu acești

arhitecți care trag semnalele de alarmă la tot ceea ce se întâmplă în urbanismul din municipiul

Cluj-Napoca; vă mulțumesc, domnul primar, și vreau să vă spun că n-am făcut facultatea la

colțul străzii; vă mulțumesc din suflet”.

Dl  primar  – „Doamne  ferește,  doamna  consilier  local,  noi  vă  respectăm  și

apreciem...”.

Dna cons.  Ciubăncan – „văd că aveți  un stil  foarte  diplomatic  de a  ne califica,

domnul primar; eu nu v-am calificat”.

Dl primar – „nu, eu nu vă calific  nici  pe dumneavoastră,  eu am spus doar niște

lucruri instituționale și dacă dumneavoastră ați luat aceste informații cu caracter personal, îmi
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pare  rău,  ele  nu  au  fost  cu  țintă  personală;  e  dreptul  dumneavoastră  să  le  apreciați  cum

considerați  de cuviință,  eu am făcut  niște  aprecieri  instituționale,  legale  și  care  reflectă  o

realitate din teren; o pregătire a dumneavoastră benefică în materie de urbanism este extrem

de  binevenită  pentru  comunitatea  noastră;  sunteți  aleasa  clujenilor  și,  evident,  vocea

dumneavoastră va conta, așa cum a contat și până acum pentru noi toți; vă mulțumesc”.

Președintele  de  ședință  –  precizează  că  str.  Perlei  și  Rubinului  sut  cuprinse  în

programul de investiții pe fonduri europene de extindere a alimentării cu apă și, dacă totul

decurge normal, până în 2023 trebuie să existe alimentare cu apă și pe acele tronsoane, până

atunci urmând să fie luate celelalte măsuri administrative.

Dna  cons.  Cristian  – întreabă  care  situația  departamentului  de  digitalizare,  în

contextul în care digitalizarea ar putea rezolva multe dintre problemele discutate în cadrul

acestei  ședințe;  susține  că  a  văzut  niște  anunțuri  de  recrutare  pentru  departamentul  de

digitalizare și consideră că acestea nu sunt făcute într-o formă potrivită pentru a atrage cei mai

buni oameni din piață; crede că, în acest caz, ar trebui apelat la niște specialiști în domeniu.    

Dl primar –  răspunde că, din nefericire, criza locurilor de muncă bine-plătite din

municipiul Cluj-Napoca se reflectă și asupra primăriei,  pentru că postul care a fost scos la

concurs, cu un salariu de aproximativ 10.000 de lei pe lună pentru un lucrător în I.T. nu a  fost

ocupat, pentru că nimeni nu s-a prezentat la concurs; arată că a regândit, împreună cu colegii

săi, strategia, însă orice idee și orice recomandare sunt binevenite.

Dna cons. Cristian – consideră că ar putea oferi o mână de ajutor.

Dl primar – ar aprecia o recomandare din partea doamnei consilier Cristian.

Dna cons. Cristian – precizează că o să vină cu niște sugestii

     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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