CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Încheiat azi, 16 mai 2013, cu ocazia şedinţei de îndată a Consiliului local al
municipiului Cluj-Napoca, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează următorii consilieri locali: Giacomo
Dreoni, Anca Angela Mureşan, Gabriel Mihai Oniga, Irimie Emil Popa şi Gheorghe
Şurubaru.
Secretarul municipiului – „nu voi supune la vot procesul-verbal al şedinţei
anterioare, întrucât nu este redactat; îl lăsăm pentru şedinţa următoare”.
Se intonează Imnul de Stat al României.
Preşedintele de şedinţă – anunţă că cvorumul de şedinţă este de 22.
Preşedintele de şedinţă – supune atenţiei următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 260.000 lei de la bugetul local pe anul
2013 Federaţiei Share Cluj-Napoca, pentru organizarea proiectului „Tineret@ClujNapoca 2015: anul de pregătire 2013 pentru Capitala Europeană a Tineretului”, cu
sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Se supune la vot ordinea de zi şi se obţine unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 260.000 lei de la bugetul local pe
anul 2013 Federaţiei Share Cluj-Napoca, pentru organizarea proiectului
„Tineret@Cluj-Napoca 2015: anul de pregătire 2013 pentru Capitala Europeană a
Tineretului”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Dl. Vlad Pop – preşedintele Federaţiei „Share” Cluj-Napoca şi al Consorţiului
Organizaţiilor Studenţeşti din Cluj – prezintă şi susţine proiectul.
Dl. cons. Tarcea – întreabă ce reprezintă suma de 144.000 de lei, trecută la
„Administrative”.
Dl. Vlad Pop – preşedintele Federaţiei „Share” Cluj-Napoca şi al Consorţiului
Organizaţiilor Studenţeşti din Cluj – răspunde că federaţia are nevoie atât de spaţiu, cât şi
de utilităţi, pentru a-şi desfăşura activitatea.
D-na cons. Horváth – viceprimar – precizează că suma respectivă este prevăzută la
„Servicii”.
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Dl. con Tarcea – „îmi fac mea culpa, e vorba de Servicii, nu de Administrative”.
Dl. cons. Geréd – anunţă că nu participă la vot.
Dl. cons. Moisin – anunţă că nu participă la vot.
Se supune la vot la proiectul şi se obţin 18 voturi pentru şi două abţineri (domnul
consilier Geréd şi domnul consilier Moisin nu participă la vot) – a trecut.
Preşedintele de şedinţă – „le dorim oamenilor care doresc cu adevărat să facă ceva să
nu se lase niciodată reprezentaţi de alţi oameni, pentru că pot pierde cauza; mult succes
tinerilor din Cluj într-un asemenea proiect; vă mulţumesc tuturor”.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară
lucrările închise.
Preşedintele de şedinţă,

Secretarul municipiului,

Ec. Claudia Anastase

Jr. Aurora Ţărmure
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