CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
CLUJ–NAPOCA
PROCES–VERBAL
Incheiat azi, 3 decembrie 2009, cu ocazia sedintei de indata a Consiliului local al municipiului ClujNapoca, sedinta convocata de catre primar.
La apelul nominal se constata ca absenteaza consilierii locali: Steluta Cataniciu, Nicoleta Niculescu
si Teofil Claudiu Peter.
Secretarul municipiului – supune la vot procesul-verbal al sedintei anterioare si se obtine
unanimitate.
Se intoneaza Imnul de Stat al Romaniei.
Dl. primar – multumeste consilierilor pentru participarea la sedinta si prezinta singurul proiect de
pe ordinea de zi.
Dl. cons. Chira – considera ca aceasta sedinta este folosita in scopuri electorale.
Dl. primar – sustine ca aceasta este opinia domnului consilier Chira, nu si a cetatenilor care
locuiesc in cartierele Manastur si Zorilor.
Dl. cons. Chira – raspunde ca si domnia sa locuieste in cartierul Manastur, parintii sai fiind din
Turda.
Presedintele de sedinta – supune atentiei urmatorul proiect al ordinii de zi:
1.Proiect de hotarare privind interzicerea traficului greu pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.
Se supune la vot ordinea de zi si se obtine unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate:
1.Proiect de hotarare privind interzicerea traficului greu pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca.
Dl. cons. Lapusan – arata ca lucrarile la autostrada au fost incepute in 2004; saluta finalizarea
lucrarilor la semitronsonul dintre Gilau si Turda, precum si initiativa de scoatere a traficului greu
din oras; spera ca si centura ocolitoare sa fie terminata in perioada urmatoare; precizeaza ca grupul
de consilieri locali al P.S.D. o sa voteze proiectul; sustine ca si inainte de 2004 s-a mai incercat,
printr-o hotarare, interzicerea traficului greu in oras, nereusindu-se acest lucru; spera ca, de aceasta
data, infrastructura sa permita realizarea acestui deziderat; propune ca si consilierii sa fie trecuti ca
initiatori ai proiectului.
Dl. cons. Vuscan – considera ca, la inaugurarea tronsonului Gilau-Turda, ar fi trebuit invitati si cei
care „au adus aceasta autostrada la Cluj”, si anume domnii Ioan Rus, Vasile Dancu si Marius
Nicoara; nu considera ca a fost moral ca P.D.-L. sa-si atribuie, in exclusivitate, aceasta lucrare;
deplange demagogia din campania electorala, facand referire la situatia afisierelor electorale de pe
Calea Tuzii, care, pana acum, erau pazite de jandarmi, precum si la afisele electorale amplasate atat
pe Calea Turzii, cat si in restul orasului; considera ca municipiul Cluj-Napoca trebuie sa fie un
exemplu de civilizatie; „daca vreti sa organizati razboi civil si la Cluj, va rog sa va asumati toata
responsabilitatea acestor lucruri”; sustine ca excesul de inaugurari, de afisaje si de materiale
negative a condus la o stare conflictuala intre cetateni; considera ca orasul nu are nevoie de aceste
lucruri.
Dl. primar – raspunde ca nu Primaria municipiului Cluj-Napoca a facut invitatiile la inaugurarea
tronsonului de autostrada dintre Gilau si Turda; arata ca nu a sesizat razboiul civil de care vorbea
domnul consilier Vuscan.
Dl. cons. Vuscan – „speram sa nici nu-l sesizati”.
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D-na cons. Anastase – considera ca ar trebui aduse multumiri, pentru faptul in sine ca astazi poate
fi supus votului acest proiect, domnilor Ioan Rus, Vasile Dancu si Vasile Puscas – „galeria
cavalerilor clujeni”.
Dl. cons. Liviu Popa – ca locuitor al cartierului Manastur, prezinta beneficiile pe care le aduce
darea in folosinta a tronsonului de autostrada; ii felicita pe toti cei care au contribuit la realizarea
acestei portiuni de autostrada, in special pe domnul Emil Boc – prim-ministru.
Dl. cons. Moisin – viceprimar – „inteleg ca unii au venit adusi din oala, altii au venit tocmai din
herghelie, de langa cavaleri, de langa cai, altii am venit de la intalniri cu cetatenii, dar va propun,
totusi, sa nu uitam scopul acestei intalniri, mai ales ca sunt foarte multi invitati, este si conducerea
politiei rutiere si a politiei judetene si municipale aici, cu care vom colabora pentru punerea in
aplicare a acestei hotarari; va propun sa trecem direct la vot, pentru ca fiecare conteaza, pentru
traficul din Cluj”.
D-na cons. Anastase – „domnule Moisin, insist sa cred ca niciodata nu e prea tarziu; nu stiu ce au
cavalerii cu caii, nu stiu ce implicatii aveti dumneavoastra in venirea unora sau altora dintr-o
herghelie; insist sa cred ca suntem in Consiliul municipal Cluj-Napoca, unde predarea de stafeta
intre barbatii – adevaratii barbati din politica, stie sa se realizeze; daca n-ati inteles, imi pare rau”.
Presedintele de sedinta – ii felicita pe toti cei care au contribuit la realizarea acestui proiect, in
urmatorii ani urmand a se afla costurile si sacrificiile necesare pentru finalizarea sa; arata ca,
indiferent de culoarea politica, oamenii care au contribuit la realizarea proiectului au reusit sa
gaseasca un numitor comun, pentru demararea lucrarilor; precizeaza ca un singur camion, incarcat
cu 20 de tone, provoaca daune mai mari decat un milion de autoturisme, care trec pe acelasi
segment; sustine ca trebuie facut abstractie de faptul ca mai sunt doar cateva zile pana la alegerile
prezidentiale, aceasta sedinta fiind binevenita.
Se supune la vot amendamentul domnului consilier Lapusan si se obtine unanimitate.
Se supune la vot proiectul, cu amendamentul aprobat si se obtin 23 de voturi pentru si o abtinere.
Dl. primar – „va multumesc, doamnelor si domnilor consilieri, pentru votul acordat; as vrea sa va
dau cateva informatii: in primul rand, o precizare de ordin personal – daca aceasta autostrada a fost
preluata la 25% de catre Emil Boc, in aceasta sala o singura data i s-a rostit numele; eu cred ca
merita, intr-adevar, toata lumea respectul nostru, si faptul ca, intr-adevar, indiferent de culoarea
politica, au luptat pentru Cluj, pana la urma, si pentru cetatenii acestei entitati; as vrea sa va anunt
ca, in data de 15 decembrie, avem sedinta de consiliu local, de data aceasta de la ora 13:00;
incercam sa facem o sedinta de consiliu local mai scurta pentru ca, incepand cu ora 17:00, va invit
pe toti – daca se poate sa fiti atenti, toti consilierii, ca sa nu fie discutii, ca nu am invitat;
multumesc; nu, eu o data, o singura data ma frig”.
Dl. cons. Vuscan – „ii punem banda”.
Dl. primar – „oricand; in 15 avem sedinta de consiliu local, dar incepand cu ora 13:00; speram ca
reusim sa terminam programul pana la ora 17:00, cand, in Casa de Cultura a Studentilor, impreuna
cu dumneavoastra, doresc sa inmanez premiile pentru 10 categorii de excelenta; asa cum stiti, am
demarat un proiect – Juniorii Clujului, sperantele cetatii – la zece categorii de excelenta; acestea
sunt: categoria I – ambasador pentru Cluj, categoria II – social, categoria III – arte, ansambluri,
categoria IV – arte, individual, categoria V – sport de echipa, categoria VI – sport, individual,
categoria VII – I.T., categoria VIII – stiinte, categoria IX – mediu si categoria X – inovatie; am
trimis catre toate scolile, catre inspectoratul scolar si O.N.G.-uri, cluburile de sport, scrisori, pentru
a ne furniza care sunt cei mai merituosi in acest domeniu; sunt deja..., este pentru...; da, intr-adevar,
si universitati; este pentru tinerii intre cinci si 18 ani; este pentru tinerii, pentru acest segment de
varsta, intre cinci si 18 ani, dar am trimis si universitatilor, pentru ca si dansii pot sa contribuie; de
altfel, firme, fundatii, universitati, deja s-au inscris, pentru anumite domenii, ca si sponsori, pentru a
premia anumite domenii; deci, incepand cu ora 17:00, in 15 decembrie, in cadrul unui concert de
colinde, specifice sarbatorilor, si..., repet, sedinta de consiliu local incepe la ora 13:00 si invitatiile
pentru aceste manifestari le-am trimis tuturor O.N.G.-urilor; inca o invitatie, poate inedita, din
partea mea: as dori sa ne intalnim de cateva ori, sa ne antrenam, pentru ca, in data de 23 decembrie,
va invit, pe toti, pe scena din P-ta Unirii, pe toti consilierii, in frunte cu primarul si cu directorii din
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cadrul primariei, sa-i colindam pe clujeni; o singura colinda, dar trebuie sa o cantam noi, live, fara
play-back”.
Dl. cons. Vuscan – „si pe aceeasi voce”.
Dl. primar – „cand vine de la dumneavoastra, domnul Vuscan, intr-adevar, aveti mare dreptate; e
greu sa canti pe aceeasi voce”.
Presedintele de sedinta – are onoarea de a-i prezenta pe doamna dr. Kunszt Marta – viceprimar al
orasului Pecs, si pe domnul Szalay Tomas – directorul cultural al programului Capitala culturala
europeana 2010; ii invita sa ia loc la masa de sedinta, alaturi de consilieri, carora le-au pregatit si o
surpriza.
Consilierii aplauda.
Dl. primar – ureaza bun venit, in numele primariei si al consiliului local, reprezentantilor orasului
infratit Pecs; ii asigura de sprijinul municipalitatii pentru perioada in care orasul Pecz va fi capitala
culturala europeana.
D-na Kunszt Marta – viceprimar al orasului Pecs – multumeste pentru sprijin si pentru invitatie;
pentru domniile lor intalnirea, in aceasta formula, reprezinta o oportunitate surprinzatoare;
precizeaza ca anul viitor va fi unul de exceptie pentru orasele Cluj-Napoca si Pecs, avand in vedere
ca aceste doua orase sunt infratite de 20 de ani; ar dori ca aceasta infratire sa fie intarita si reinnoita
prin evenimente de exceptie, reprezentative, avand in vedere ca Pecs va fi una din capitalele
culturale europene, in 2010; ii invita, atat pe consilieri si primar, cat si pe toti locuitorii
municipiului Cluj-Napoca la evenimentele organizate cu aceasta ocazie; propune ca, in perioada 1719 septembrie 2010, la Pecs, sa fie reinnoita infratirea dintre cele doua orase; in aceasta perioada
propune oportunitatea ca si municipiul Cluj-Napoca sa se prezinte, in cadrul programului Capitala
culturala europeana; ii inmaneaza domnului primar insigna orasului Pecs si a Capitalei culturale
europene 2010.
Dl. primar – ii inmaneaza doamnei Kunszt Marta – viceprimar al orasului Pecs, insigna
municipiului Cluj-Napoca.
D-na Kunszt Marta – viceprimar al orasului Pecs – multumeste.
Dl. primar – le multumeste consilierilor pentru prezenta, reamintind ca urmatoarea sedinta de
consiliu local va avea loc in data de 15 decembrie 2009, incepand cu ora 13:00.
Mapa presedintelui de sedinta
1. Adresa nr. 33/17.11.2009 a Societatii de Parcaje „Avram Iancu” S.R.L. Cluj-Napoca, inregistrata
la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 230.133/3, in data de 18 noiembrie 2009, prin care
solicita nominalizarea persoanelor care vor reprezenta Consiliul local al municipiului Cluj-Napoca
in consiliul de administratie al societatii. Adresa a fost luata la cunostinta.
2. Adresa nr. 64/20.11.2009 a Consiliului Judetean al U.G.P.R. – municipiul Cluj-Napoca,
inregistrata la Primaria municipiului Cluj-Napoca sub nr. 231.778/305, in data de 20 noiembrie
2009, prin care solicita includerea unui numar de 400 de pensionari, care realizeaza pensii sub 600
lei, si a pensionarilor care isi desfasoara, in mod benevol, activitatea in cadrul uniunii, in actiunea
care va fi desfasurata, cu ocazia sarbatorilor de iarna, de catre municipalitate, cu privire la oferirea
de ajutoare persoanelor cu dificultati materiale. Adresa a fost luata la cunostinta si repartizata
Directiei de Asistenta Sociala.
Nemafiind alte probleme de dezbatut la ordinea de zi, presedintele de sedinta declara lucrarile
inchise.
Presedintele de sedinta
Dr. Laszlo Attila
Secretarul municipiului
Jr. Aurora Tarmure
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