CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Nr. 27754/305/18.01.2018
Încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca
din data de 17 ianuarie 2018, şedinţă convocată de către primar.
La apelul nominal se constată că absentează consilierii locali: Radu Mihai Constantea,
Rareș Petru Ferdean (absent motivat) și Ovidiu Vasile Vișan.
Secretarul municipiului – constată că absentează trei consilieri locali, consiliul local
fiind legal întrunit; supune la vot procesul-verbal al şedinţei anterioare şi acesta este aprobat
în unanimitate.
Se intonează Imnul de Stat al României.

Dl. primar – le urează consilierilor locali „La mulți ani”; propune suplimentarea
ordinii de zi cu punctele 38a, 38b, 38c, 38d, 38e, 38f, 38g, 38h, 38i, 38j și 38k.
Președintele de ședință – supune atenției următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea bunurilor
aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca.
2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea
funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Horea nr. 52.
3. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în cartea
funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Meseriilor nr.
18-20.
4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea
funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului f.n.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea Baciului nr. 10-12,
identificate prin nr. cad. 327183 și 327709.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a municipiului
Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Fabricii nr. 68-70,
identificat prin nr. cad. 327759.
7. Proiect de hotărâre privind Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de teren
din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic „Napoca”.
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de locuință,
situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în favoarea doamnei
Smical Andreea-Ioana.
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului în
suprafață de 100 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii f.n., înscris în C.F.
267350 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119967), sub nr. topo. 23038/2.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr.
949/2017, modificată prin Hotărârea nr. 1033/2017 (vânzarea unor locuințe construite
din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe colective
2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 provizoriu; beneficiari: Rus Călin și Rus AnaRoxana.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două imobile S+P+2E, str.
Corneliu Coposu nr. 18; beneficiari: Bathori Ștefan și Bathori Rozalia.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare și extindere locuință – str.
Sanatorului nr. 34; beneficiari: Pălăcian Mihai-Nicolae și Pălăcian Andreea-Bianca.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială, S+P+E –
str. Sibiului nr. 12; beneficiari: Tăuțan Cristian și Tăuțan Cristina Maria.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Borhanciului –
latura nordică; beneficiari: Hathazi Elisabeta, Oros Marius-Alin și soția, Oros RoxanaMaria.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. regenerare urbană, str. Sobarilor, pentru
construire imobil de locuințe și servicii; beneficiară: CH Transbeton Construcții S.R.L.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investiții „Parking, str. Primăverii nr. 8”.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în „Ansamblul urban
– Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu Maniu nr. 3.
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Modernizare rețele termice” din municipiul Cluj-Napoca.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții „Echipamente CT școli – cazane, pompe, recipiente acumulare”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a blocurilor
de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”.
22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 de lei de la bugetul local pe
anul 2018 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare și
Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru zece
persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local pe
anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum urmează:
7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de transport în comun
studenţilor posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard, ISIC Student, Euro<26
Student, OMNIPASS, „A card/A Kártya” și City Card Student, în perioada 1 ianuarie31 decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru transportul elevilor din Colonia Sopor la
şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia
vacanţelor); 242.000 de lei pentru transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din ClujNapoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 157.000 de
lei pentru transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din ClujNapoca, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe anul
2018 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare – clasele
XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1 ianuarie-31
decembrie 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de
întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care
frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat
și particular preuniversitar, cu personalitate juridică și cu structurile aferente, de pe
raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019.
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 75.000 de lei de la bugetul
local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie – Ziua Unirii
Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a meciului de tenis contânt
pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup, februarie 2018.
29. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu
Federația Română de Handbal, a Turneului de calificare al Lotului Național de
Handbal Feminin U21 pentru Campionatul Mondial 2018 și a meciului de handbal
feminin România-Rusia, contând pentru preliminariile Campionatului European 2018,
în perioada 22-26 martie 2018.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în municipiul
Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a meciurilor de rugby
România-Germania din 10 februarie și România-Rusia din 3 martie, contând pentru
preliminariile Campionatului Mondial de Rugby 2019.
31. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu
Federația Română de Baschet, a meciului de baschet masculin România-Italia din 26
februarie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Baschet 2019.
32. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în valoare
netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene care au
împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ilieș Viorica și alții, înregistrată
sub nr. 455552/43 din 6.10.2017.
34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pițu Flaviu, înregistrată sub nr.
590333/3 din 27.12.2017.
35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Coman Partenie și Coman Anica,
înregistrată sub nr. 559640/3 din 6.12.2017.
36. Informare referitoare la plângerile prealabile formulate de S.C. REINSTAL INVEST
S.R.L. și MAIER, BOLBOACĂ, RETEȘAN – Societate civilă de avocați, prin care se
solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 61/2014.
37. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al II-lea al
anului 2017.
38. Diverse.
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Ordine de zi suplimentară:
38 a – Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă
netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2018, persoanelor care au împlinit vârsta de 100
de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.
38 b – Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului
2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
38 c – Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 588.632/2017 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Ilisiu Flaviu Mihai.
38 d – Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 588.746/2017 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Ganj Emilian.
38 e – Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 588.748/2017 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Ganj Alexandra.
38 f – Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 590.805/2017 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Herghiligiu Cristian Spiridon.
38 g – Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 591.012/2017 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Ciubancan Marius Augustin.
38 h – Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 576.244/2017 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Salciuan Mariana Nicoleta.
38 i – Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 5296/2018 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Olosutean Raluca Nectara.
38 j – Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotrârii nr. 489/2016, astfel cum
a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr. 885/2017 și nr.
978/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în consiliile de
administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului Cluj-Napoca).
38 k – Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor și elevilor Colegiului
Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2017-2018.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, propusă de către primar și se obține
unanimitate.
Se supune la vot ordinea de zi, cu suplimentarea aprobată și se obține unanimitate.
Președintele de ședință – anunță cvorumul de ședință de 24.
5

Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind concesionarea
bunurilor aflate în domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la dezbateri și la vot.
Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu
Marin Moisin nu participă la vot).
2. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în
cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Horea nr. 52.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
3. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației cadastrale de înscriere în
cartea funciară a suprafeței imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Meseriilor nr. 18-20.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
4. Proiect de hotărâre privind însușirea documentației tehnice de înscriere în cartea
funciară a unui imobil situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Nirajului f.n.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a
municipiului Cluj-Napoca a imobilelor situate în municipiul Cluj-Napoca, Calea
Baciului nr. 10-12, identificate prin nr. cad. 327183 și 327709.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în proprietatea publică a
municipiului Cluj-Napoca a imobilului situat în municipiul Cluj-Napoca, str.
Fabricii nr. 68-70, identificat prin nr. cad. 327759.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
7. Proiect de hotărâre privind Acordul de închiriere prin licitație a unei suprafețe de
teren din cadrul unității de învățământ preuniversitar de stat, Colegiul Tehnic
„Napoca”.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
8. Proiect de hotărâre privind vânzarea spațiului cu altă destinație decât cea de
locuință, situat în municipiul Cluj-Napoca, Calea Moților nr. 39, ap. 5, în
favoarea doamnei Smical Andreea-Ioana.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
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9. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului
în suprafață de 100 mp., situat în municipiul Cluj-Napoca, str. Unirii f.n., înscris
în C.F. 267350 Cluj-Napoca (nr. C.F. vechi 119967), sub nr. topo. 23038/2.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea nr.
949/2017, modificată prin Hotărârea nr. 1033/2017 (vânzarea unor locuințe
construite din fondurile Agenției Naționale pentru Locuințe).
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire imobil de locuințe
colective 2S+P+3E, str. Romul Ladea nr. 19 provizoriu; beneficiari: Rus Călin și
Rus Ana-Roxana.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire două imobile S+P+2E,
str. Corneliu Coposu nr. 18; beneficiari: Bathori Ștefan și Bathori Rozalia.
Comisia III – „aviz favorabil, cu un amendament: locul de joacă va fi mobilat”.
Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. etajare și extindere locuință – str.
Sanatorului nr. 34; beneficiari: Pălăcian Mihai-Nicolae și Pălăcian AndreeaBianca.
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Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.D. construire locuință unifamilială,
S+P+E –str. Sibiului nr. 12; beneficiari: Tăuțan Cristian și Tăuțan Cristina
Maria.
Comisia III – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. de urbanizare – strada Borhanciului
– latura nordică; beneficiari: Hathazi Elisabeta, Oros Marius-Alin și soția, Oros
Roxana-Maria.
Comisia III – „aviz favorabil, cu un amendament: se modifică art. 2 punctul 2, astfel:
toate investițiile propuse prin documentația de urbanizare vor fi suportate de beneficiarii
acesteia; circulațiile nou propuse prin P.U.Z. vor fi realizate de către investitori la strat de
uzură, înainte de autorizația investiției propuse”.
Se supune la vot amendamentul Comisiei III și se obține unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. regenerare urbană, str. Sobarilor,
pentru construire imobil de locuințe și servicii; beneficiară: CH Transbeton
Construcții S.R.L.
Comisia III – „Comisia de urbanism propune amânare; se va îndrepta eroarea
materială din regenerare în restructurare și se va completa proiectul de hotărâre cu realizarea
drumului la strat de uzură cu legătură pietonală și auto cu strada Martin Opitz”.
Se supune la vot amânarea proiectului și se obțin 24 de voturi pentru amânare.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului de investiții „Parking, str. Primăverii nr. 8”.
Comisia I – aviz favorabil.

9

Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții Reabilitarea structural-arhitecturală a imobilului situat în
„Ansamblul urban – Centrul Istoric al orașului Cluj-Napoca”, Corp C2, str. Iuliu
Maniu nr. 3.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții „Modernizare rețele termice” din municipiul Cluj-Napoca.
Comisia I – aviz favorabil.
Dl. cons. Tomoș – anunță că nu participă la vot.
Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Constantin
Ioan Tomoș nu participă la vot).
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții „Echipamente CT școli – cazane, pompe, recipiente
acumulare”.
Comisia I – aviz favorabil.
Dl. cons. Tomoș – anunță că nu participă la vot.
Dl. cons. Mureșan – afirmă că în cursul anului trecut, la unele licee, cum ar fi
Liceul de Informatică „Tiberiu Popovici” și Liceul Tehnologic „Alexandru Borza”, au fost
schimbate centralele; întreabă dacă aceste centrale vor fi schimbate din nou.
Dl. Emil Dan Cupșa – director tehnic la Regia Autonomă de Termoficare ClujNapoca – îi răspunde domnului consilier local Mureșan că Regia Autonomă de Termoficare
Cluj-Napoca a preluat un număr de opt licee în cursul anului 2016; arată că montarea inițială a
cazanelor a avut loc în cursul anilor 2008-2009, având astfel o vechime de opt-nouă ani și că
acele cazane prezentau grave probleme de funcționare; precizează că în baza unei licitații
organizate de R.A.T. Cluj-Napoca, în cursul anului 2017 au fost achiziționate noi cazane,
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necesare schimbării celor vechi și uzate, acestea fiind montate în cursul verii aceluiași an;
prezintă proprietățile noilor cazane și menționează că acestea nu vor mai fi înlocuite.
Dl. cons. Mureșan – „să înțeleg, noi ce votăm azi?”.
Dl. Emil Dan Cupșa – director tehnic la Regia Autonomă de Termoficare ClujNapoca – „se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru înlocuirea acestor cazane ...; este o
documentație care se face în momentul în care nu înlocuiești toată centrala termică, ci doar o
parte, de exemplu un cazan, două cazane, trei cazane; se alcătuiește o documentație de
autorizare a lucrărilor de intervenție, care s-au făcut asupra acelor centrale, respectiv asupra
cazanelor”.
Dl. cons. Mureșan – prezintă scenariile propuse în referatul proiectului de hotărâre
și întreabă dacă va mai avea loc o licitație.
Dl. Emil Dan Cupșa – director tehnic la Regia Autonomă de Termoficare ClujNapoca – „nu; licitația a fost organizată în cursul anului 2017, echipamentele au fost
achiziționate și montate”.
Dl. cons. Mureșan – „nu înțeleg până la urmă...”.
Președintele de ședință – „cum să fie montate?; eu cred că sunteți într-o eroare că
au fost montate; cum să le montați înainte și, după aceea ...; eu cred că aveți o eroare
undeva...”.
Dl. cons. Mureșan – „nu este nicio eroare, pentru că au fost...”.
Președintele de ședință – „nu dumneavoastră, domnule consilier”.
Dl. cons. Mureșan – „au fost montate; la mai multe licee, deja, centralele
funcționează”.
Dl. Emil Dan Cupșa – director tehnic la Regia Autonomă de Termoficare ClujNapoca – „da, au fost montate noile centrale, da”.
Președintele de ședință – „nu am înțeles”.
Dl. cons. Morar – „licitația nu se face după aprobarea indicatorilor?”.
Dl. Emil Dan Cupșa – director tehnic la Regia Autonomă de Termoficare ClujNapoca – „noi am făcut aceste documentații”.
Dl. cons. Morar – „și atunci ce indicatori mai aprobăm astăzi, ca să-i punem în
sertar undeva sau...?”.
Dl. Emil Dan Cupșa – director tehnic la Regia Autonomă de Termoficare ClujNapoca – „nu, așa se pun documentațiile...”.
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Dl. cons. Morar – „nu!; este invers; prima dată se aprobă indicatorii și, ulterior, se
face o licitație, eu așa știu; noi așa lucrăm de câțiva ani buni aici, în primărie, sau poate la
Termoficare este alt sistem; să ne spuneți... ce votăm astăzi?”.
Președintele de ședință – propune amânarea punctului 20 de pe ordinea de zi,
pentru clarificări suplimentare.
Dl. cons. Mureșan – „noi, până la urmă, votăm sumele pe care o să le dea consiliul
local pentru achiziția acestor centrale”.
Președintele de ședință – „cred că aveți o eroare, domnule director, undeva în
logică și de aceea trebuie să verificăm care...”.
Dl. cons. Mureșan – „pe ce bani s-au achiziționat?”.
Președintele de ședință supune la vot amânarea punctului 20 și anunță că acesta a
fost amânat pentru o ședință ulterioară.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Creșterea eficienței energetice a
blocurilor de locuințe din municipiul Cluj-Napoca, Grup 9”.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
22. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 120.000 de lei de la bugetul local pe
anul 2018 pentru sprijinirea activității Serviciului Mobil de Urgență, Reanimare
și Descarcerare, constând în acordarea a două mese/zi (prânz și cină), pentru zece
persoane, cu sprijinul Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 8.000.000 de lei de la bugetul local
pe anul 2018 Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A., după cum
urmează: 7.560.000 de lei, în vederea acordării subvenţiei pe mijloacele de
transport în comun studenţilor posesori ai unuia din cele șase carduri: StudCard,
ISIC Student, Euro<26 Student, OMNIPASS, „A card/A Kártya” și City Card
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Student, în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c.; 41.000 de lei pentru
transportul elevilor din Colonia Sopor la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1
ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 242.000 de lei pentru
transportul elevilor din Pata Rât la şcolile din Cluj-Napoca, în perioada 1
ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor); 157.000 de lei pentru
transportul elevilor din Valea Fânaţelor la şcolile şi grădiniţele din Cluj-Napoca,
în perioada 1 ianuarie-31 decembrie a.c. (cu excepţia vacanţelor), cu sprijinul
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Dl. cons. Moisin – anunță că nu participă la vot.
Dl. George Trif – reprezentant al Partidului Uniunea Salvați România – ridică
problema lipsei unei analize a costurilor/persoană în cadrul prezentului proiect de hotărâre;
afirmă că organizațiile care oferă cardurile sunt cele favorizate prin prevederile acestui
proiect; întreabă de ce nu există posibilitatea ca toți studenții să beneficieze de această
măsură, nu doar cei care beneficiază de respectivele carduri.
Dl. primar – răspunde că „această hotărâre are caracter de principiu și se adresează
ca politică publică pentru susținerea studenților din municipiu”; menționează că sumele și
costurile adecvate se vor regăsi în proiectul de buget al municipiului; prezintă argumentele
care stau la baza acestui proiect.
Dl. cons. Mureșan – consideră că ar fi suficient ca numai pe baza carnetului de
student să fie oferite aceste gratuități; aduce în discuție situația deconturilor.
Președintele de ședință – îi răspunde domnului consilier local Mureșan că „nu se
plătește Companiei de Transport Public mai mulți bani decât carduri sunt eliberate și
folosite”, precizând că deconturile se fac informatic.
Dl. cons. Mureșan – propune ca, în urma unei analize, să „putem să vedem pe ce
bază facem deconturile, poate că adoptăm o altă formulă”.
Dl. cons. Sărmaș – menționează că, din discuțiile purtate cu O.N.G.-uri, universități,
studenți și reprezentanți ai Companiei de Transport Public, rezultă că, din punct de vedere
tehnic, „este mult mai fluid procesul de eliberare, de acordare a acestei facilități dacă se
folosesc cardurile, care se eliberează gratuit”.
Dl. cons. Morar – întreabă dacă un student care nu este posesor al unui astfel de
card bancar poate să beneficieze de transport gratuit.
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Președintele de ședință – „nu este un card bancar, este...”.
Dl. cons. Morar – reiterează întrebarea: un student care deține doar carnetul de
student poate să beneficieze de gratuitate pe mijloacele de transport în comun, fără a prezenta
unul dintre cele șase carduri menționate în proiect?
Președintele de ședință – „cu prezentarea și-n condițiile prezentului regulament”.
Dl. cons. Morar – „deci nu poate”.
Președintele de ședință – „în condițiile prezentului regulament...”.
Dl. cons. Morar – înțelege plusul adus de universități și confirmă că un student nu
poate călători gratuit decât dacă se află în posesia unui astfel de card.
Dl. cons. Sărmaș – precizează că acest card ar trebui văzut ca „un pas intermediar,
nu ca o condiționare în sine, pentru că au foarte multe opțiuni și dacă ar fi condiționat de o
sumă anume, într-adevăr, ar fi cu totul incorect”.
Se supune la vot proiectul și se obțin 18 voturi pentru și cinci abțineri (consilierul
local Radu Marin Moisin nu participă la vot).
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea susținerii financiare de la bugetul local pe
anul 2018 a transportului public în comun, pentru elevii din clasele pregătitoare –
clasele XIII, curs de zi, din învățământul de stat și particular, în perioada 1
ianuarie-31 decembrie 2018, cu sprijinul Consiliului local al municipiului ClujNapoca.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2018 a costului mediu lunar de
întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali ai copiilor care
frecventează creșele din subordinea Centrului Bugetar de Administrare Creșe.
Comisia I – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de
stat și particular preuniversitar, cu personalitate juridică și cu structurile aferente,
de pe raza municipiului Cluj-Napoca, pentru anul școlar 2018-2019.
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Comisia I – aviz favorabil.
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 75.000 de lei de la bugetul
local pe anul 2018, pentru organizarea evenimentului „24 ianuarie – Ziua Unirii
Principatelor Române”, cu sprijinul Consiliului local al municipiului ClujNapoca.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – „aviz favorabil, cu un amendament: se va introduce pe lista
inițiatorilor domnul consilier Nistor Dániel”.
Președintele de ședință – „se va îndrepta eroarea, nu trebuie făcut amendament; se
îndreaptă eroarea”.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în
municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Tenis, a
meciului de tenis contânt pentru primul tur al Grupei Mondiale II a Fed Cup,
februarie 2018.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia VII – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
29. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat
cu Federația Română de Handbal, a Turneului de calificare al Lotului Național
de Handbal Feminin U21 pentru Campionatul Mondial 2018 și a meciului de
handbal feminin România-Rusia, contând pentru preliminariile Campionatului
European 2018, în perioada 22-26 martie 2018.
Comisia I – aviz favorabil.
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Comisia VII – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor pentru organizarea în
municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat cu Federația Română de Rugby, a
meciurilor de rugby România-Germania din 10 februarie și România-Rusia din 3
martie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de Rugby 2019.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia VII – aviz favorabil.
Dl. cons. Rațiu – anunță că nu participă la vot.
Se supune la vot proiectul și se obțin 23 de voturi pentru (consilierul local Radu
Florin Rațiu nu participă la vot).
31. Proiect de hotărâre privind organizarea în municipiul Cluj-Napoca, în parteneriat
cu Federația Română de Baschet, a meciului de baschet masculin România-Italia
din 26 februarie, contând pentru preliminariile Campionatului Mondial de
Baschet 2019.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia VII – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
32. Proiect de hotărâre privind acordarea „diplomei de aur” și a unui premiu în
valoare netă de câte 1000 lei, din bugetul local pe anul 2018, cuplurilor clujene
care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
33. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Ilieș Viorica și alții,
înregistrată sub nr. 455552/43 din 6.10.2017.
Comisia III – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
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Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
34. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Pițu Flaviu, înregistrată sub
nr. 590333/3 din 27.12.2017.
Comisia 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.
35. Informare privind Plângerea prealabilă formulată de Coman Partenie și Coman
Anica, înregistrată sub nr. 559640/3 din 6.12.2017.
Comisia 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.
36. Informare referitoare la plângerile prealabile formulate de S.C. REINSTAL
INVEST S.R.L. și MAIER, BOLBOACĂ, RETEȘAN – Societate civilă de avocați,
prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii nr. 61/2014.
Comisia II – „propune respingerea plângerilor prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
37. Informare privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul al IIlea al anului 2017.
Informarea a fost luată la cunoștință.
38. a. Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome și a unui premiu în sumă
netă de 2.000 lei, de la bugetul local, pe anul 2018, persoanelor care au împlinit
vârsta de 100 de ani și au domiciliul în municipiul Cluj-Napoca.
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Comisia I – aviz favorabil.
Comisia V – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
38 b. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului
2018 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
38 c. Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 588.632/2017 formulată
la Hotărârea nr. 949/2017 de Ilisiu Flaviu Mihai.
Comisia I – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Comisia II – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
38 d. Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 588.746/2017 formulată
la Hotărârea nr. 949/2017 de Ganj Emilian.
Comisia I – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Comisia II – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
38 e. Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 588.748/2017 formulată
la Hotărârea nr. 949/2017 de Ganj Alexandra.
Comisia I – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Comisia II – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
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38 f. Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 590.805/2017 formulată
la Hotărârea nr. 949/2017 de Herghiligiu Cristian Spiridon.
Comisia I – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Comisia II – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
38 g. Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 591.012/2017 formulată
la Hotărârea nr. 949/2017 de Ciubancan Marius Augustin.
Comisia I – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Comisia II – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
38 h. Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 576.244/2017 formulată
la Hotărârea nr. 949/2017 de Salciuan Mariana Nicoleta.
Comisia I – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Comisia II – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
38 i. Informare privind Plângerea prealabilă/sesizarea nr. 5296/2018 formulată la
Hotărârea nr. 949/2017 de Olosutean Raluca Nectara.
Comisia I – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Comisia II – „propune respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii”.
Se supune la vot respingerea plângerii prealabile și menținerea hotărârii și se obțin
24 de voturi pentru.
38 j. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei Hotrârii nr. 489/2016, astfel
cum a fost modificată prin Hotărârile nr. 559/2016, nr. 591/2016, nr. 548/2017, nr.
885/2017 și nr. 978/2017 (repartizarea și numirea reprezentanților consiliului local în
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consiliile de administrație ale școlilor de stat și particulare de pe raza municipiului ClujNapoca).
Comisia II – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Dl. cons. Tothfalusi – „aș propune un amendament: la punctul 28, la Colegiul
Economic, propun schimbarea domnului consilier Sărmaș cu domnul Morar”.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier local Tothfalusi și se obține
unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat și se obțin 24 de voturi pentru.
38 k. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru implementarea
Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar preșcolarilor și elevilor Colegiului
Național Pedagogic „Gheorghe Lazăr” pentru anul școlar 2017-2018.
Comisia I – aviz favorabil.
Comisia IV – aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul și se obțin 24 de voturi pentru.
38. Diverse.
Mapa președintelui de ședință
1. Raportul de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale doamnei Jr.
Aurora Roșca, secretarul municipiului.
Președintele de ședință – prezintă și supune atenției raportul de evaluare.
Se supune la vot acordarea punctajului maxim și se obțin 24 de voturi pentru.
2. Adresa Consiliului Civic Local Cluj, înregistrată la Primăria municipiului ClujNapoca sub nr. 17.746/1, în data de 12 ianuarie 2018, prin care îi invită pe domnul Emil Boc,
primar și pe consilierii locali la o dezbatere centrată pe prioritățile orașului, referitoare la
proiectul de buget pe 2018, dezbatere care va avea loc joi, 18 ianuarie 2018, ora 17, în Sala de
sticlă.
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Adresa a fost prezentată plenului consiliului local de către președintele de ședință.
Dna. Nonica Margareta – cetățean – prezintă situația precară a familiei sale și
solicită o locuință socială.
Președintele de ședință – îi răspunde doamnei Nonica Margareta că există un
regulament de atribuire și repartizare a locuințelor sociale; arată că, în cazul neobținerii unei
locuințe sociale suplimentare, dosarul trebuie redepus anual, acesta urmând a fi reevaluat și
reanalizat în funcție de situația materială și familială a fiecărui solicitant.
Dna. Nonica Margareta – cetățean – precizează că a depus dosarul de mai multe
ori.
Președintele de ședință – răspunde că sunt alte persoane cu situații materiale și
familiale mult mai grave decât situația doamnei în cauză.
Dna. Nonica Margareta – cetățean – prezintă cazul unei persoane care a primit
locuință socială, invocând faptul că, în comparație cu situația familiei sale, acea persoană nu
are o situație atât de gravă.
Președintele de ședință – îi solicită doamnei Nonica Margareta să depună o plângere
în cazul în care are anumite suspiciuni cu privire la acordarea locuințelor sociale.
Dna. Nonica Margareta – cetățean – „este caz concret, nu vreau să fac rău la
nimeni...”.
Președintele de ședință – „noi nu discutăm de a face rău...”.
Dna. Nonica Margareta – cetățean – „... vă spun și numele, Paris 41-43, atât vă
spun; să meargă domnii să verifice”.
Președintele de ședință – „rog, pentru ședința următoare, serviciul de specialitate să
facă o analiză pentru locuința de pe Paris 41-43 și să ne prezinte punctajul și cum s-a făcut
punctajul pentru locuința la care face doamna referire”.
Dna. Nonica Margareta – cetățean – prezintă starea locuinței de pe strada Paris,
comparativ cu starea locuinței familiei sale.
Președintele de ședință – „rog comisia, pentru ședința următoare, rog să ne faceți o
prezentare asupra acestui aspect”.
Dna. Nonica Margareta – cetățean – reiterează situația materială precară a familiei
sale.
Președintele de ședință – îi transmite doamnei Nonica Margareta că, în cazul în care
va obține punctajul necesar, va primi locuința socială solicitată.
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Dna. Nonica Margareta – cetățean – prezintă, din nou, greaua situație materială a
familiei sale.
Dl. cons. Mureșan – aduce în discuție un proiect cu caracter general cu privire la
subvenționarea chiriilor.
Dl. primar – confirmă că acest proiect se află în dezbatere publică și că, în luna
februarie, va fi supus spre aprobare consiliului local; afirmă că „peste 1000 de persoane, cel
puțin, ar putea beneficia” și că „toți cei care sunt în risc de marginalizare socială sau în stare
de marginalizare socială, indiferent unde locuiesc, la Pata Rât sau în altă parte a orașului, ...,
pot beneficia de o subvenție, de la zero până la sută la sută a chiriei, în funcție de situația
socială pe care o au”.
Dl. cons. Mureșan – întreabă dacă persoanele care îndeplinesc criteriile necesare și
nu dobândesc o locuință socială pot primi în schimb o locuință subvenționată, beneficiind
astfel de acest proiect.
Dl. primar – răspunde că sunt proiecte separate și prezintă caracteristicile fiecărui
proiect în parte, unul fiind „o politică în baza legii marginalizării sociale, cealaltă este în baza
legilor care vizează locuința socială”.
Dl. cons. Mureșan – „da, dar, totuși, o mare parte dintre...”.
Dl. primar – „un om poate apela la trei proiecte, la trei programe; cu siguranță, când
primește unul, dacă primește locuință socială, nu va mai fi eligibil pentru proiectul care
vizează subvenționarea chiriei, dar poate să beneficieze de subvenționarea chiriei până la
momentul în care primește locuință socială”.
Dl. cons. Mureșan – „până la urmă, poate să fie ca o măsură tranzitorie”.
Dl. primar – „sigur că da, în acest sens, da, poate fi interpretat ca o măsură
tranzitorie”.
Dl. cons. Mureșan – îl întreabă pe domnul primar „dacă s-a găsit o soluție pentru
Liceul de Muzică de pe Horea, pentru că, acum, în primăvara aceasta, va trebui să elibereze
spațiul, inclusiv grădinița, nu numai școala”.
Dl. primar – îi răspunde domnului consilier local Mureșan că „suntem în discuții cu
Comunitatea Evreiască pentru a putea găsi o soluție, pentru că aici suntem în chirie la
Comunitatea Evreiască și încercăm să găsim o soluție împreună cu inspectoratul școlar, pentru
că trebuie să ne precizeze și inspectoratul școlar cum vede această reorganizare structurală a
unităților de învățământ și, în același timp, să avem negocieri cu Comunitatea Evreiască; este
în desfășurare acest proces”.
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Dl. cons. Mureșan – „din câte am înțeles, discuții purtăm de multă vreme cu
comunitatea”.
Dl. primar – „nu, anul acesta am primit doar intenția pe care și-au manifestat-o cei
de la Comunitatea Evreiască; anul acesta am primit-o scris”.
Dl. cons. Mureșan – „adrese au fost și anul trecut, intenția exactă că nu mai pot să
prelungească, au fost și anul trecut adrese în sensul acesta”.
Dl. primar – „nu, scris am primit, eu cel puțin, s-ar putea, nu exclud, eu scris am
primit anul acesta, este posibil să fie, nu neg, anul acesta am primit o solicitare scrisă în acest
sens și am deschis o cale de dialog și în paralel cu inspectoratul școlar, cu care trebuie să
găsim o soluție”.
Dl. cons. Mureșan – „au prelungit inclusiv termenul și ne-au dat, din câte am înțeles,
un ultimatum, că în primăvară vor să schimbe destinația sau ceva de genul, vor să facă
lucrări”.
Dl. primar – „ne-au comunicat această intenție pe care o înțelegem, dar și interesele
învățământului preuniversitar clujean sunt cel puțin la fel de importante pentru noi...”.
Dl. cons. Mureșan – „tocmai de aceea v-am întrebat, să nu ne trezim cu elevi în
stradă”.
Dl. primar – „repet, de aceea v-am spus că este în derulare acest proces”.
Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, preşedintele de şedinţă declară
lucrările închise.
Preşedintele de şedinţă,

Secretarul municipiului,

Ec. Dan-Ștefan Tarcea

Jr. Aurora Roşca

Prezentul Proces-verbal nr. 27754/305/18.01.2018 a fost întocmit de către Diplomat în administrație Ramona
Nistor, Inspector de specialitate.
Notă: Ședinţa a fost înregistrată în format mp3, care poate fi ascultată/consultată la sediul Serviciului Relaţii cu
consiliul şi administraţie locală, ea fiind mai apoi arhivată în condiţiile legii 1.

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. 309/2015 privind
aprobarea Nomenclatorului arhivistic al documentelor elaborate de către Consiliul local al municipiului ClujNapoca şi de aparatul de specialitate al primarului.
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