ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ
NR.1417 DIN 29 IANUARIE 2009
PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 29 ianuarie 2009 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local al
municipiului Dej, care a fost convocata în conformitate cu prevederile art.39 alin. 1 din legea nr.
215 \2001 si conform Dispoziţiei Primarului nr. 207 din 2009 cu următoarea
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statul de
funcţii şi planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal
angajat cu AJOFM Cluj pentru realizarea programului de lucrări
în folosul comunităţii pe anul 2009.
3. Solicitarea domnului consilier local Chira Claudiu privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Dej nr.129
din 18 decembrie 2008.
4. Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii PUZ –
realizare spaţiu comercial tip HIPERMARKET Dej, str. Vâlcele,
beneficiar S.C. ALPHA PROPERTY INVESTMENT.
5. Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii PUZ
aprobarea documentaţiei PUZ – construire HALĂ METALICĂ Dej,
str. 1 Mai , beneficiar S.C. DANSILVA S.R.L.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Clădire D+P+E+M –
Spaţii comerciale şi birouri, Dej, str. Al.Szapos nr.1, beneficiar S.C. SPERA S.R.L.
7. Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii PUD +
locuinţe colective D+P+4E+M – STR. Nichita Stanescu – beneficiar
S.C. VIANOVA S.R.L.
8. Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii PUD +
locuinţe colective D+P+4E+M (D+P+3E+M) cu spatii comerciale si
garaje– str. Ion Andreescu, beneficiar S.C. IBERCASA S.R.L.
9. Proiect de hotărâre privind
aprobarea valorilor minime de
concesionare pentru anul 2009 a terenurilor situate pe raza
municipiului Dej.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de
concesiune asupra terenului situat în municipiul Dej str. Regina
Maria f.n.
11.Proiect de hotărâre privind reamplasarea comerţului stradal cu
produse alimentare şi nealimentare în zona străzii Al. Russo pe
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un alt amplasament până la construcţia definitivă a pieţei
agroalimentare pe vechiul amplasament.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Dej 102 din
25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor consiliului local în
consiliile de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi
asigurarea calităţii învăţământului la unităţile de învăţământ din
municipiul Dej.
13.Adresa nr. 15237 din 17.12.2008 a Inspectoratului Şcolar
Judeţean Cluj.
14. Adresa nr. 0076 din 16.01.2009 a S.C. TRANSURB S.A. DEJ
La şedinţă sunt prezenţi 19 consilieri, domnul Primar Morar Costan, domnul Vice-primar
Vancsa Aron Paul, domnul secretar Andron Covaciu, şefi de servicii şi funcţionari publici din
aparatul de specialitate al Primarului, reprezentanţi ai unor firme, cetăţeni ai municipiului Dej
precum si reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publica si va fi condusa de doamna consilier Vesa Ana care da citire ordini
de zi.
Se supune la vot ordinea de zi in formatul propus de către executiv care este votata cu
majoritatea voturilor.
Intervine domnul consilier Kadar care propune discutarea adresei depuse de S.C.
Transurb la punctul 1 si nu la punctul 14. Propunerea este supusa la vot de preşedintele de
şedinţa dar nu este aprobata.
Domnul preşedinte de şedinţa este informat ca in sala se afla procesul verbal al sedintei
anterioare pentru a fi citit de către consilieri.
Se trece la ordinea de zi
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statul
de funcţii şi planul de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul domnului primar
Morar Costan pentru a face expunerea de motive.
Domnul primar Morar Costan fiind prima şedinţa din anul 2009, primarul atrage atenţia
vine un an foarte greu din punct de vedere economic si politic datorita crizei mondiale. In acelasi
timp indemnă pe membri consiliului local la cumpătare si înţelepciune. Susţine ca la început de
an sunt aprobate de consiliu 3 proiecte de hotărâre importante pentru municipiul Dej: taxele si
impozitele pentru anul 2009, organigrama si aparatul de specialitate al primarului, si bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2009. In conceperea organigramei sa încercat găsirea unui echilibru
si s-a ţinut seama si de directivele Guvernului României. In acest sens s-au redus posturile de
conducere in număr de 4 si anume managerul general si 3 directori si s-au format 11 servicii.
Numărul de personal pe anul 2008 a fost de 594 de persoane din care 170 de asistenţi personali
iar in anul 2009 vor fi 554 de persoane din care 180 de asistenţi personali, reducerea a 50 de
persoane însemnând 13,5 fata de anul 2008. Din punct de vedere economic in anul 2008 s-au
cheltuit 103 miliarde lei vechi iar in 2009 cheltuiala este de 91 miliarde lei vechi.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, in urma discuţiilor cu primarul si
analizând bugetul pe anul 2009 s-a ajuns la concluzia ca ar putea merge spre salarii o suma de
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55-60 miliarde lei vechi si propune o schema a primăriei in care fondul de salarii sa nu
depăşească 80 de miliarde lei vechi. Nu sa avizat in niciun fel acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, s-a stabilit ca se va da o mina de ajutor
la fundamentarea organigramei care sa ia in calcul nu numai criteriul economic care este unul
dintre criterii dar si criteriul funcţionalităţii instituţiei pentru a se ajunge la o eficientizare a
postului si a persoanei care ocupa postul. Propunerea este de amânare pentru o şedinţa
extraordinara.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, propune amânarea si discutarea
intr-o alta şedinţa a proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Andrica, comisia de învăţământ-cultură, propune amânarea.
Se trece la înscrierile la cuvânt pe margine proiectului de hotărâre.
Se da cuvântul preşedintelui Sindicatului salariaţilor din Primaria Municipiului Dej
domnul Ciascai Daniel care face nişte observaţii si anume ca nu poate fi de acord sindicatul cu o
organigrama prin care se face reduceri de personal mai mult decât atât faptul ca sindicatul nu a
fost consultat. Domnul preşedinte mai susţine ca este de acord sa se facă reducere de cheltuieli
iar daca acestea implica si reducere de personal aceasta sa se facă conform legii si da câteva
exemple de unde s-ar putea face economi la buget.
Doamna preşedinte de şedinţa face o analiza a bugetului primăriei pe anul 2009 si a
cheltuielilor aferente din care rezulta ca suma totala necesara sa acopere cheltuielile este de 270
de miliarde vechi când veniturile ar fi de doar 250 de miliarde.
Se supune la vot amânarea proiectului care este votat in unanimitate.
Punctul 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal
angajat cu AJOFM Cluj pentru realizarea programului de lucrări în folosul
comunităţii pe anul 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul executivului pentru
susţinerea proiectului.
Domnul primar Morar Costan afirma ca in acest moment sunt angajate in cadrul
primăriei 10 persoane cu agenţia si se mai doreşte încheierea a unui număr de 50 de contracte de
munca pentru a veni in ajutorul persoanelor aflate in şomaj.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, considera ca acest proiect este legat
de primul proiect aflat pe ordinea de zi si ca daca s-ar angaja inca 50 de persoane jumătate din
salar ar trebui sa fie suportat de primărie si ar echivala cu angajarea a 25 de persoane avizul fiind
nefavorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, considera ca acest proiect este
subsecvent celui cu votarea organigramei, propunerea este de amânare a acestui proiect.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, propune amânarea.
Domnul consilier Andrica comisia de invatamint-cultura, avizul este conform comisiei
economice.
Intervine domnul primar Morar Costan care aminteşte consiliului ca avem deja 10
persoane angajate si acestea in cazul in care proiectul va fi respins vor trebui date afara.
Preşedintele de şedinţa supune la vot amânarea sau respingerea proiectului moment in
care intervine domnul consilier Claudiu Chira care atrage atenţia ca sunt trei propuneri si anume
cea a executivului, amânarea si respingerea.
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Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care nu
întruneşte numărul de voturi. Cu 10 voturi împotrivă proiectul este respins.
Punctul 3. Solicitarea domnului consilier local Chira Claudiu privind
revocarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Dej nr.129 din 18
decembrie 2008.
Preşedintele de şedinţa menţionează ca este o adresa din partea domnului consilier Chira
Claudiu prin care se cere revocarea H.C.L. nr. 129/2008, hotărâre prin care a fost demis din
funcţia de viceprimar. Se cere punctul de vedere al comisiei juridice.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, care precizează ca respectând
procedura din contenciosul administrativ orice hotărâre a consiliului local pentru a fi atacata
trebuie sa urmeze o procedura prealabila si aceasta solicitare de revocare a H.C.L. 129/2008 face
parte din aceasta procedura. Susţine ca aceasta solicitare nu trebuie analizata in comisie decât
sub spectrul votări fiind o adresa la care se răspunde prin votul consilierilor
Preşedintele de şedinţa supune la vot aceasta solicitare a domnului consilier Chira
Claudiu care este respinsa cu 11 voturi împotriva revocării, 7 voturi pentru revocare ( Vesa, Itu,
Federiga, Ciungan, Popescu, Chira, Bob) si o abţinere ( Rusu )
Punctul 4 Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii
PUZ – realizare spaţiu comercial tip HIPERMARKET Dej, str. Vâlcele,
beneficiar S.C. ALPHA PROPERTY INVESTMENT.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si referatul după care da cuvântul
unui membru al executivului.
Doamna Gabriela Gavrea sef Serviciu U.A.T., face expunerea de motive prin care arata
ca societatea mai sus menţionata cere avizul întocmirii PUZ pe strada Vâlcele pentru realizarea
unui spaţiu comercial Hipermarchet aviz care a fost dat si de Comisia TATU.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, avizează favorabil.
Celelalte comisii de specialitate din cadrul consiliului local avizează conform comisiei de
urbanism acest proiect.
Se trece la înscrierile la cuvânt pe margine proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Raul Popescu susţine ca a avut o discuţie cu şefa Serviciului UAT si ca
s-au pus de acord ca aceste proiecte de aprobare PUZ mai trebuie susţinute cu mai multe acte
care sa fie vizate de arhitectul sef al primăriei care deocamdată in primaria Dej nu exista.
Intervine domnul primar Morar Costan care susţine ca in cadrul primăriei este formata
Comisia TATU care are in componenta 5 arhitecţi si este o comisei foarte responsabila.
Domnul consilier Itu Adrian afirma ca se discuta de multa vreme despre un PUG al
oraşului iar consilieri nu au fost informaţi in ce stare se afla acest proiect si citi bani necesita
întocmirea acestui act.
Îi răspunde domnul consilier Chira Claudiu care face precizarea ca firma care trebuia sa
pregătească PUG-ul Municipiului Dej întârzie deliberat deoarece in acest timp tot ea face PUZuri si PUD-uri cum si unde doreşte neavând încă o reglementare PUG.
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Preşedintele de şedinţa cere domnului primar un termen pentru finalizarea PUG-ului care
răspunde ca i sa pus in vedere celui care întocmeşte PUG-ul sa termine lucrarea in doua luni de
zile.
Preşedintele de şedinţa supune la vot acest proiect de hotărâre care întruneşte 19 voturi
pentru.
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii
PUZ aprobarea documentaţiei PUZ – construire HALĂ METALICĂ Dej, str. 1
Mai , beneficiar S.C. DANSILVA S.R.L.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Se constată avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Preşedintele de şedinţa atrage atenţia sefului SUAT sa se păstreze distantele construcţiei
conform legii.
Proiectul este supus la vot si întruneşte 19 voturi pentru.
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Clădire
D+P+E+M – Spaţii comerciale şi birouri,
Dej, str. Al.Szapos nr.1,
beneficiar - S.C. SPERA S.R.L.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, se exprima ca in cadrul comisie
s-a discutat acest PUD si a fost aprobat dar pe parcursul şedinţei a apărut o sesizare din partea
unui vecin si s-a luat hotărârea ca membri comisiei sa aibă un punct de vedere in plen.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, este de părere ca trebuie ascultata
opinia contestatoarei PUD-ului.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul doamnei KRISTOF care face referire la regimul de
înălţime a construcţiei care va fi edificata la lipsa parcărilor si la terenul stâncos pe care se va
construi si este de părere ca toate acestea vor afecta rezistenta casei domniei sale care se afla in
vecinătatea acestei viitoare construcţii.
Intervine domnul primar Morar Costan care declara ca este pentru prima oara când aude
despre aceasta contestaţie si propune amânarea proiectului pentru a se informa mai bine despre
ce este vorba.
Domnul consilier Claudiu Chira face precizarea ca si acest PUD este făcut de aceeaşi
firma care trebuia sa facă PUG-ul Dejului.
Preşedintele de şedinţa luând act de cele relatate cu privire la acest proiect de hotărâre
propune supuneri la vot a amânării proiectului care in urma votări întruneşte 18 voturi pentru
amânare si o abţinere ( Rusu Calin).
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii
PUD + locuinţe colective D+P+4E+M – STR. Nichita Stanescu – beneficiar
S.C. VIANOVA S.R.L.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
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Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Muresan Traian, comisia de urbanism, avizează favorabil acest proiect
cu 4 voturi pentru si o respingere.
Celelalte comisii au avizat favorabil conform comisiei de urbanism.
Se trece la înscrierile la cuvânt pe margine proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Claudiu Chira motivează de ce votul dânsului in comisia de urbanism a
fost împotriva si anume lipsa parcărilor lipsa spaţiului verde si mai mult pentru ca este o zona de
locuinţe unifamiliale.
Domnul consilier Bob este de părere ca daca s-ar amina aceste aprobări s-ar forţa firma sa
termine PUG-ul. Considera ca acest proiect trebuie amânat deoarece nu s-a adus nicio
îmbunătăţire de la ultima discuţie PUZ-ului.
Domnul consilier Gavrea mărturiseşte ca astăzi află ca aproba PUZ-uri si PUD- uri
executate de o singura firma si se întreabă de ce nu a fost informat consiliului până acum de
aceasta situaţie si propune executivului sa nu mai pună pe ordinea de zi astfel de aprobări până
când Dejul va avea un PUG aprobat.
Domnul consilier Harangus este surprins de ce află în şedinţă si anume de faptul ca s-au
dat o mulţime de hotărâri referitoare la PUG deoarece executivul nu a informat corect consiliul
local.
Domnul consilier Muresan Traian intervine si afirma ca acest proiect a fost dezbătut
public si s-a făcut un PUZ iar acuma nu merita a încurca oameni sa nu-si facă construcţia.
Doamna Gabriela Gavrea sef Serviciu U.A.T. face precizarea ca nu s-a votat in
necunoştinţă de cauza si nici nelegal deci totul este conform prevederilor legale. Planul de
urbanism general aprobat in 1999 are valabilitate 10-15 ani dar primaria a dorit o modificare a
acestuia si din aceasta cauza s-a dat spre întocmire un nou PUG care nu este încă gata
Proiectul este supus la vot si cu 13 voturi pentru, proiectul este adoptat.
Punctul 8 Proiect de hotărâre privind avizarea aprobării întocmirii
PUD + locuinţe colective D+P+4E+M (D+P+3E+M) cu spatii comerciale si
garaje– str. Ion Andreescu, beneficiar S.C. IBERCASA S.R.L.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Se constată avizul favorabil al comisiilor de specialitate
Proiectul este supus la vot şi aprobat cu 14 voturi pentru, 3 abţineri (Rusu, Ciungan,
Bob)şi 2 voturi împotriva (Chira si Popescu )
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor minime de
concesionare pentru anul 2009 a terenurilor situate pe raza municipiului
Dej.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si doreşte o informare sin partea
executivului cu privire la acest proiect.
Doamna Gabriela Gavrea sef Serviciu U.A.T. care susţine ca in fiecare an in luna
ianuarie după ce se publica cuantumul inflaţiei pe anul trecut se vine cu aprobare valorilor
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minime de concesionare a terenurilor aflate pe raza municipiului Dej si sa venit cu o mărire de
5% fata de 2008.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Se constată avizul favorabil al comisiilor de specialitate
Proiectul este supus la vot şi aprobat cu 19 voturi pentru.
Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii
dreptului de concesiune asupra terenului situat în municipiul Dej str.
Regina Maria f.n.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridică, reaminteşte ca acest proiect a fost pe
ordinea de zi a unei şedinţe anterioare si observa ca au fost remediate problemele ridicate de
către consilieri si din punct de vedre al comisie juridice avizul este favorabil.
Se constată avizul favorabil al celorlalte comisii de specialitate
Proiectul este supus la vot şi aprobat cu 19 voturi pentru.
Punctul 11 Proiect de hotărâre privind reamplasarea
comerţului
stradal cu produse alimentare şi nealimentare în zona străzii Al. Russo pe
un alt amplasament până la construcţia definitivă a pieţei agroalimentare
pe vechiul amplasament.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul iniţiatorului proiectului
domnul consilier Trusca Alin
Domnul consilier Trusca Alin care susţine ca acesta aparţine locuitorilor din zona „Parcul
Mare” str. Alecu Ruso si Aleea FN. Menţionează ca acest comerţ stradal se desfăşoară cu
inculcarea a doua legi si nu are nici măcar autorizaţie de funcţionare. Afluenţa de cetăţeni din
zilele de marţi şi vineri face ca intrările în oraşul Dej sa fie blocate dinspre si spre centrul
oraşului întrucât acolo sunt staţi de taxi, exista o firma de taxi precum si sediul Societăţii de
salubrizare care deţine maşini de mari dimensiuni a Companiei de apa Someş. Din alt punct de
vedere acest proiect a fost iniţiat in urma multor sesizări făcut de către cetăţeni din aceea zona
mai mult au fost sesizări si din parte a trei instituţii care îşi desfăşoară activitatea in acea zona.
Mai susţine ca ceea ce se întâmplă in acea zona si anume lipsa locurilor de parcare a toaletelor,
zgomotul care te deranjează de la ora 5 sau 6 dimineaţa, dispreţul fata de investiţia din „Parcul
Mare” fac din aceea zona o groapa de gunoi
Preşedintele de şedinţa da cuvântul domnului primar pentru a prezenta punctual de vedere
al executivului in aceasta problema.
Domnul primar Morar Costan susţine ca problema pieţei este una stringenta si interesează
pe toata lumea deoarece dânsul a fost singurul care a spus ca este o bătaie de joc când sa mutat
piaţa din locul unde fusese amplasată anterior. Adresându-se domnului Trusca ii spune acestuia
ca vrea sa aducă un proiect de hotărâre cu o problema pe care toata lumea o ştie dar nu se găseşte
o soluţie de rezolvare. Spune ca oricare consilier putea sa discute aceasta problema dar persoana
domnului Trusca nu are dreptul moral sa aducă aceasta problema in discuţie pentru ca este
mentorul omului care este responsabil de aceasta situaţie. Referindu-se la procesul juridic susţine
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ca firma Monobloc a făcut un pas înapoi in bătălia cu Primaria iar cu firma Royal Building care
sa încheiat un act adiţional de care nu ştie nimeni este in proces cu Primaria.
Intervine domnul consilier Trusca care cere dreptul la replica si afirma ca domnul primar
in raportul din campania electorala s-a lăudat cu parcul cu piaţa si ca in calitate de consilier are
tot dreptul sa iniţieze acest proiect de hotărâre.
Domnul primar Morar Costan intervine si face un scurt istoric al preluări pieţei de când
este primar si a eficientizării ei.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, analizând responsabil acest proiect de
hotărâre a dat aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu comisia juridica susţine ca acest proiect este unul
perfectibil si a dat avizul pentru amânare.
Celelalte comisii au lăsat la latitudinea membrilor lor sa discute in plen proiectul si sa
voteze in cunoştinţă de cauza.
Se trece la înscrierile la cuvânt.
Domnul consilier Rusu Calin susţine ca amplasarea pieţei si condiţiile din piaţa sunt
necorespunzătoare insa felul in care este prezentat proiectul nu este corespunzător deoarece nu
conferă o soluţie pentru problema pe care o ridica.
Domnul consilier Gavrea Dan propune formarea unei comisii pentru punctul 2 din proiect
si in decurs de 30 de zile sa se găsească o alta locaţie sau o relocare.
Domnul consilier Itu Adrian este de acord cu înfiinţarea comisiei si aceasta sa găsească 23 locaţii si costurile pentru mutarea pieţei.
Domnul consilier Harangus are o întrebare pentru executiv si anume daca piaţa
funcţionează legal in sensul ca are toate avizele de funcţionare. Răspunzându-i-se ca nu continua
si întreabă daca cei de fata considera ca trebuie sa fie pusa in pericol viata cetăţeanului din
aceasta cauza
Doamna consilier Ciungan Anda este de acord ca acest amplasament al pieţei nu este
adecvat dar trebuie analizata consecinţa mutări amplasamentului.
Domnul consilier Muresan Traian propune înfiinţarea a doua comisii una din partea
executivului si alta din partea consiliului si sa se analizeze cele doua propuneri la final
Domnul consilier Chira Claudiu atrage atenţia ca aceasta situaţie nu a fost creata de acest
executiv ci de cel precedent si actualul primar încearcă sa o rezolva. Face referire la faptul ca
proiectul domnului Trusca este incomplet si reproşează ca nu sunt estimate costurile
Proiectul este supus la vot in formula propusa de iniţiator si in cea de a doua formula cu
amendamentul domnului consilier Gavrea Dan. Cu 12 voturi pentru este adoptata hotărârea cu
amendamentul domnului Gavrea.
In urma adoptări acestei hotărâri se fac propuneri pentru alcătuirea comisiei.
Prima propunere este făcuta de către domnul Gavrea si anume: Raul Popescu, Itu Adrian,
Gavrea Dan si Bonta Dan din parte consiliului iar domnul primar propune ca membri din partea
executivului pe şefii compartimentelor tehnic si corp control si primar.
Punctul 12 Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Dej 102 din
25.09.2008, privind numirea reprezentanţilor consiliului local în consiliile
de administraţie şi comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
învăţământului la unităţile de învăţământ din municipiul Dej.
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Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul iniţiatorului proiectului
domnul consilier Jecan Eugen pentru expunerea de motive.
Domnul consilier Jecan Eugen da citire motivelor pentru care s-a propus acest proiect de
hotărâre si anume ca domnul Federiga a fost director la G.S.I.C.M. Dej in mandatul 2000-2004
iar in mandatul 2004-2008 a fost schimbat din funcţie. In şedinţa din 15 septembrie prin hotărâre
a fost repartizat la G.S.I.C.M. Dej dar a făcut un schimb cu domnul Itu Adrian pentru a ajunge in
consiliul de administraţie al scolii de unde plecase ca si director. Problemele intervenite intre
actualul director al Grupului si domnul Federiga impun schimbarea acestuia din consiliul de
administraţie cu un alt consilier si s-a si făcut propunerea ca acesta sa fie înlocuit cu domnul
Buburuz Dorin
Preşedintele de şedinţa doreşte sa spună punctul de vedere referitor la aceasta situaţie si
subliniază ca imaginea domnului Federiga a fost afectata prin acea adresa făcut de directorul
G.S.I.C.M. Dej. Da cuvântul domnului consilier Federiga pentru a afla punctul dânsului de
vedere referitor la acest proiect.
Domnul consilier Federiga face referire la cele spuse de domnul Jecan in expunerea de
motive si ajunge la concluzia ca aceasta schimbare este una politica deoarece si actualul director
al G.S.I.C.M. Dej este membru PD-L. Acest proiect de hotărâre a fost iniţiat înainte de a se primi
adresa de la inspectoratul şcolar iar datorita faptului ca scrisoarea directorului de la G.S.I.C.M.
Dej a fost publica considera ca imaginea dânsului in oraş a fost lezata. Considera ca a adus toate
argumentele pentru a combate acuzele care i se aduc si ca cei care vor vota, vor vota in
cunoştinţa de cauză.
Domnul consilier Andrica pune întrebarea citi membri fac parte din consiliul de
administraţie. I se răspunde de către domnul Federiga ca 9 membri, iar domnul Andrica continuă
si afirmă că sa primit o adresa din partea acelui consiliu care susţin schimbarea domnului
Federiga
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
La comisia economică se constat ca 2 membri au votat pentru, doi împotriva si unul s-a
aţinut; la comisia de urbanism membri vor vota după discuţi in plen.
Se trece la înscrierile la cuvânt pe marginea proiectului.
Domnul consilier Chira Claudiu acuza membri consiliului care au semnat acest proiect de
hotărâre de răzbunare politica si resentimente din campania electorala susţine ca domnul
Federiga si-a demontat toate acuzele care i se aduc si mai mult scrisoarea de la inspectorat este in
favoarea dânsului dar din păcate „monstruoasa coaliţie” cum a denumit-o domnul Chira judeca
numai politic. In consecinţa domnul Chira va vota împotriva proiectului.
Domnul consilier Itu Adrian face propunerea sa se facă schimbul iniţial din momentul
adoptări vechii hotărâri.
Doamna consilier Ciungan considera ca domnului director de la G.S.I.C.M. Dej ar trebui
sa-i fie de folos experienţa domnului Federiga si ar trebui sa se termine cu animozităţile create.
Domnul consilier Bob atrage atenţia asupra infuziei politicului asupra funcţionari unei
instituţii.
Domnul Raul Popescu doreşte sa facă câteva recomandări juridice.
Intervine domnul consilier Gavrea care susţine ca se discuta prea mult pentru o banalitate
de numire intr-un consiliu de administraţie a unei scoli.
Preşedintele de şedinţa anunţa ca se va trece la votul secret cu privire la votarea
proiectului. Urmează scrierea buletinelor de vot si votarea propriu-zisa.
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Domnul Chira sa abţinut de la vot.
In urma votării, domnul Federiga a fost schimbat din consiliul de administraţie al
G.S.I.C.M. Dej, cu 11 voturi pentru 7 voturi împotrivă şi o abţinere Claudiu Chira.
Urmează propunerile pentru un nou membru in consiliul de administraţie.
Se supune la vot numirea domnului Buburuz care îndeplineşte 10 voturi pentru şi 9
împotrivă, fiind numit membru în consiliul de administraţie la G.S.I.C.M. Dej.
Punctul 13. . Adresa nr. 0076 din 16.01.2009 a S.C. TRANSURB S.A.
DEJ
Presedintele de sedinta da cuvintul domnului director de la S.C.Transurb S.A. Dej.
Domnul Laposi face o sinteza a adresei inaintate si ridica problema gratuitati
transportului pensionarilor, si problema economica a societatii.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul domnului primar care explica analizele economice pe
care le-a făcut executivul înainte de a da gratuitate tuturor pensionarilor din municipiul Dej pe
transportul local prestat de Transurb.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul si consilierilor sa se exprime cu privire la aceasta
adresa.
Domnul consilier Itu Adrian pune întrebarea citi pensionari circulau si cit s-a pierdut
financiar după ce sa dat hotărârea din 2008 , răspunsul a fost ca s-au pierdut 200.000 lei din
august.
Domnul consilier Hrangus face unele observaţii si anume ca pe rutele Transurbului
circula si alte societăţi de transport, si este de acord sa se facă o analiza economica asupra
societăţi. Domnul director răspunde si lămureşte unele aspecte.
Domnul consilier Muresan Traian accepta ca domnul director are dreptate cu privire la
piratarea traseelor pe care circula autobuzele Transurbului dar atrage atenţia cu privire la statutul
domnului director care este si administrator si director. Propune înfiinţarea unei comisii de
analiză a societăţii.
Domnul consilier Gavrea întreabă ce număr de călători ar trebui sa circule pentru ca
societatea sa fie rentabila, domnul director nu poate răspunde la aceasta întrebare. In susţinerea
ideii domnului Traian Muresan se face propunerea pentru formarea unei comisii din care sa facă
parte doamna Ana Vesa si domnul Harangus.
Ia cuvântul liderul de sindicat al salariaţilor care informează consiliul ca daca nu se vor
lua masuri de redresare a societăţi se va trece la masuri de protest din partea angajaţilor
societăţii.
Domnul consilier Chira da unele sugestii pentru creşterea rentabilităţii societăţii.
Domnul primar Morar Costan face unele lămuriri cu privire la această problemă.
În încheierea şedinţei preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei
anterioare care este aprobat cu unanimitate de voturi
Domnul Preşedinte de şedinţă constata ca nu mai sunt alte probleme pe ordinea de zi si
declara închisă şedinţa.

Preşedinte de şedinţa
Vesa Ana

Secretar
Andron Covaciu
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