ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ
NR. 5205 DIN 10 martie 2009

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 10 martie 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. 538 din 2009 cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp, pe durata
construirii obiectivului „SALA DE SPORT” - Şcoala „Avram Iancu” str.
Mărăşti, nr. 5/A.
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp, pe durata
construirii obiectivului „SALA DE SPORT” - Şcoala Ocna Dej – Str. Văii, f.n.
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp, pe durata
construirii obiectivului „SALA DE SPORT” – Liceul de Construcţii.
Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului în suprafaţă de 625 mp situat
în Dej, str. Traian, în vederea construirii unei săli de sport pentru Liceul
Industrial de Construcţii Montaj.
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 12000 mp, pe
durata construirii obiectivului „BAZIN DE INOT POLO PE APĂ” PE str. N.
Titulescu.
Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 3000 mp, pe
durata construirii obiectivului „BAZIN DIDACTIC” - Şcoala Generală Nr. 4 str.
Aurora, nr. 4.
Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru transmiterea în folosinţă
gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a Cinematografului
”Arta” pe perioada reabilitării lui.
Proiect de hotărâre privind modificarea situaţiei patrimoniului public al
municipiului Dej (străzi)
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9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statul de funcţii şi planul de
ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009.
Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de personal angajat cu
AJOFM Cluj pentru realizarea programului de lucrări în folosul comunităţii pe
anul 2009.
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului comercial
situat în Dej, Ec. Teodoroiu nr. 54 bl. R’, precum şi aprobarea caietului de
sarcini aferent licitaţiei.
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi a termenului de prelungire a
contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public şi privat care
expiră pe parcursul anului 2009.
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF Dej nr. 3390,
nr. top 2030/2/2/2/3, 2036/3-2048/3, 2131/3, 2132/3,2133/3, 2134/1/2/3 şi
concesionarea prin licitaţie publica a parcelei în supraf. de 2200 mp pentru
construcţie spaţiu comercial in vederea deservirii zonei de agrement TOROC.
Proiect de hotărâre privind dezmembrare teren situat in Dej str. N. Titulescu,
f.n., înscris în CF Dej nr. 4 cu nr. topo 2552/2/2.
Proiect de hotărâre privind dezmembrare teren situat în Dej, str. N. Titulescu,
f.n. înscris în C.F. Dej 4 cu nr. top. 2552/2/2/1.
Proiect de hotărâre privind avizarea întocmirii PUZ pentru introducere în
intravilan cu funcţiunea locuire - str. Podgorenilor.
Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru construire obiectiv „clădire
locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E, D+P+3E şi P+5E”, situată pe str.
Constantin Brâncuşi f.n.
Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – zona de agrement BUNGĂR şi
introducere în intravilan.
Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ extindere intravilan cu funcţiunea de
activităţi productive industriale şi agroindustriale, beneficiar SC DISI S.R.L.
Proiect de hotărâre privind atribuire denumire stradă în municipiul Dej, zona
Triaj.
Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de concesiune
asupra terenului situat în Dej str. Al. Russo nr. 26.
Proiect de hotărâre privind prelungire contract de concesiune nr.1/9258 din
03.04.2007, beneficiar S.C. APEX DIFUZARE TIPARIRE IMPORT EXPORT
CONSIGNATIE S.R.L.
Proiect de hotărâre privind prelungire contract concesiune nr. 21/6869 din
02.03.2004, beneficiar S.C. SOMPAN S.A.
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de concesiune pentru
terenurile pe care sunt construite garaje auto a căror durată de concesionare
expiră în anul 2009.
Proiect de hotărâre privind schimbul de teren între Primăria Dej şi Trifan Ioan şi
coproprietarii.
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului pentru extinderea
suprafeţei concesionate, în vederea modernizării spaţiului comercial, conform
studiului de mobilare urbană.
Soluţionarea unor probleme ale administraţiei publice locale.
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a) Informare privind stadiul pregătirii proiectului de finanţare pentru POR
Axa 1.
b) Adresa nr. 374/16.02.2009 a S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA
CLUJ S.A. prin care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului local
al municipiului Dej, pentru participarea la adunarea generală a
acţionarilor acestei societăţi din 17.03.2009, ora 12,00.
c) Informare privind transportul public local efectuat de către S.C.
TRANSURB S.A. Dej.
d) Informare privind situaţia economico-financiară S.C.AQUASON S.A. Dej şi
propuneri privind modul de desfăşurare în continuare a activităţii.
e) Informare privind desfăşurarea activităţii Serviciului public de salubrizare.
f) Informare privind stadiul elaborării planului de urbanism general al
municipiului Dej.
La şedinţa sunt prezenţi 17 consilieri lipsind doi consilieri motivat ( domnul consilier
Bob si domnul consilier Andrica), domnul Primar Morar Costan, domnul Vice-primar Vancsa
Aron Paul, domnul secretar Andron Covaciu, şefi de servicii si funcţionari publici din aparatul
propriu de specialitate al Primarului, reprezentanţi ai unor firme Aquasom, Transurb, Bratner Veres , cetăţeni ai municipiului Dej precum si reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publica si este deschisa de doamna consilier Vesa Ana care anunţă ca
mandatul de preşedinte de şedinţa al dânsei a expirat si cere consiliului sa facă propuneri pentru
funcţia de preşedinte de şedinţa. Doamna consilier Vesa face prima propunere si anume
consilierul local Itu Adrian, se înscrie la cuvânt domnul consilier Gavrea care propune ca
preşedinte de şedinţa pe domnul Harangus. Nemaifiind alte propuneri se trece la votarea
preşedintelui de şedinţa. In urma votului se constata ca domnul Itu Adrian a întrunit 5 voturi
pentru iar domnul Harangus 10 voturi pentru, in consecinţa domnul consilier Harangus îşi va
începe mandatul de preşedintele de şedinţa.
Preşedintele de şedinţa da citire ordini de zi, aceasta cuprinzând 27 de puncte si doreşte
sa afle daca mai doreşte cineva sa completeze ordinea de zi. Se înscrie la cuvânt domnul
consilier Muresan si domnul consilier Chira. Primul propune ca punctul 27 litera f sa fie discutat
înaintea celorlalte deoarece urmează sa se discute in aceasta şedinţa mai multe Pud-uri si Puz-uri.
Domnul Chira doreşte sa pună o întrebare domnului primar Morar Costan si consiliului si anume
de ce lipseşte din ordinea de zi punctul 22 din ordinea de zi de la şedinţa trecuta care se referea la
incompatibilităţile unor consilieri. Considera ca acel proiect are toate elementele pentru a intra pe
ordinea de zi si obstrucţionarea unui consilier de a iniţia un proiect este un abuz. De asemenea
doreşte introducerea pe ordinea de zi a acestui proiect de care vorbeşte. Considera ca cei doi
consilieri ar putea apela la demisia de onoare caz in care ar retrage proiectul iniţiat si doreşte sa
se ia act de refuzul de punere pe ordinea de zi a acestui proiect fiind considerat procedura
prealabila pentru a iniţia o acţiune judecătoreasca pe calea contenciosului administrativ. Se
înscrie la cuvânt si domnul consilier Gavrea care doreşte sa se completeze ordinea de zi si cu
raportul comisiei însărcinate cu reamplasarea pieţei si la punctul 29 sa fie citita adresa Prefecturii
Cluj cu privire la situaţia de incompatibilitate a celor doi consilieri. Doreşte sa afle si dânsul de
ce nu s-a pus pe ordinea de zi punctul 22 si de ce nu au consilierii la mapa de şedinţa adresa
Prefecturii Cluj. Mai doreşte sa fie adăugat si punctul 30 care sa fie intitulat diverse.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul domnului primar Morar Costan care răspunde
întrebărilor celor doi consilieri si anume ca domnul Chira a depus un proiect de hotărâre cu
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privire la incompatibilitatea celor doi consilieri locali, acest proiect a fost pus pe ordinea de zi a
şedinţei din 26 februarie iar aceasta ordine de zi nu a fost aprobata implicând si întârzierea
aprobări unor proiecte de maxima urgenta pentru comunitatea Dejeana. In contextul dat susţine
ca nu primarul a generat acest conflict intre cei doi consilieri si fostul viceprimar si lasă la
latitudinea justiţiei sa se pronunţe pe aceasta tema.
Intervine domnul consilier Muresan Traian care cere domnului primar sa arate adresa de
la prefectura din care reiese ca cei doi consilieri nu se afla in situaţia de incompatibilitate.
Preşedintele de şedinţa ţinând cont de propunerile venite din partea consilierilor supune la
vot trei variantele de ordine de zi. In urma votului este votata varianta cu toate amendamentele
propuse de domnii consilieri mai puţin introducerea proiectului iniţiat de domnul consilier Chira.
Se trece la ordinea de zi
Punctul 1. Informare privind stadiul elaborării planului de urbanism general al
municipiului Dej.
Preşedintele de şedinţa da cuvântul doamnei arhitect Turcu care va face expunerea de
motive si va explica stadiul in care se afla proiectul referitor la PUG-ul Dejului.
Doamna arhitect Turcu face o prezentare succinta a proiectului privind PUG-ul Dejului in
care punctează in lini mari ceea ce prevede acest plan de urbanism general. Face precizarea ca sau făcut doua predări parţiale si anume faza întâi actualizarea suportului topografic cadastral care
s-a reactualizat in întregime si a mai avut loc o predare parţiala in anul 2008. Exista si doua
motive pentru care s-a întârziat finalizarea acestui PUG si anume corelarea cu serviciu programe
din cadrul primăriei Dej si situaţia zonelor de protecţie din zona unităţilor militare care se afla pe
raza municipiului Dej.
Urmează prezentarea mai detaliata a acestui plan de urbanism general.
După prezentarea problemelor legate de PUG intervine domnul consilier R aul Popescu
care doreşte lămuriri cu privire la întârzierea predării PUG-ului, lămuririle sunt date de Doamna
Turcu si de către domnul Ionel Dincu sef serviciu programe europene din cadrul primăriei
municipiului Dej.
Domnul consilier Rusu ridica problema introducerii in intravilan a Pădurii Bungar care
conform Legii 46 din 2008 aceasta nu poate fi introdusa in intravilan. Doamna arhitect Turcu
precizează ca ştie de aceasta prevedere si va exclude aceasta zona din intravilanul Dejului.
Domnul consilier Gavrea doreşte sa adreseze o întrebare domnului primar si anume care
este stadiu discuţiilor cu unităţile militare si care este urgenta finalizări acestui PUG.
Domnul primar Morar Costan precizează ca aceasta prezentare este de fapt o informare a
consiliului cu privire la stadiul in care se afla elaborarea PUG-lui si ca va urma o şedinţa in care
se vor discuta toate sugestiile cu privire la acest plan.
Punctul 2 Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp, pe durata
construirii obiectivului „SALA DE SPORT” - Şcoala „Avram Iancu” str. Mărăşti, nr. 5/A.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul executivului pentru
susţinerea proiectului.
Domnul primar Morar Costan susţine ca si-a dat seama ca aceste programe cu
cofinanţare mica sunt benefice pentru dezvoltarea oraşului. In acest moment se pot accesa
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fonduri pentru Săli de sport si s-au identificat unităţile de învăţământ unde se pot construi aceste
Săli de sport. Tot in acest sens se pot accesa fonduri pentru bazine de înot si au fost identificate
deja si locaţiile care vor fi propuse pentru investiţii.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (17).
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp, pe durata
construirii obiectivului „SALA DE SPORT” - Şcoala Ocna Dej – Str. Văii, f.n
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul executivului pentru
susţinerea proiectului.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv cu
amendamentul ca este vorba de strada Mixandrelor si nu Văii care întruneşte majoritatea
voturilor (17).
Punctul 4 Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 900 mp, pe durata
construirii obiectivului „SALA DE SPORT” – Liceul de Construcţii.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si atrage atenţia ca este o situaţie
neclara asupra proprietarilor terenului.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (17).
Punctul 5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea terenului în suprafaţă de 625
mp situat în Dej, str. Traian, în vederea construirii unei săli de sport pentru Liceul
Industrial de Construcţii Montaj.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si pune o întrebare domnului primar
Morar Costan daca acest proiect de hotărâre este un aviz de principiu pentru a se construi.
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Domnul primar morar Costan susţine ca este un proiect de hotărâre prin care doreşte sa se
formeze si o comisie de negociere cu cel care deţine terenul.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, susţine ca nu s-a putut da un aviz
favorabil deoarece nu deţine un extras CF din care sa rezulte proprietarului si o evaluare a
terenului.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, susţine ca nu s-a putut identifica
terenul si membri comisie vor vota in plen.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, face o propunere in sensul ca art. 1 sa
reamâna neschimbat art. 2 sa aibă următoarea forma „valoarea redevenţei terenului va fi supusa
aprobării consiliului local cu formarea unei comisii alcătuita din 2 consilieri si 3 membri ai
executivului. Cu aceasta ocazie face si propunerile din partea consiliului: domnul consilier
Buburuz si domnul consilier Federiga.
Domnul Federiga cere să nu fie nominalizat in aceasta comisie deoarece exista o situaţie
conflictuala. Se face o noua propunere si anume domnul consilier Rusu.
Comisia se completează de către executiv cu domnul ing. Bogdan, domnul Tohanean si
doamna Besa.
Intervine domnul consilier Rusu care doreşte sa precizeze ca atât timp cit nu se cunoaşte
suprafaţa care o deţine domnul Pugna si de cit teren este nevoie pentru sala de sport.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv, forma
propusa de către comisia economica si a treia varianta amânarea.
Se supune la vot alcătuirea comisiei pentru evaluarea terenului.
Varianta propusa de comisia economica cu formarea unei comisii de evaluare întruneşte
17 voturi in consecinţa proiectul adoptat.
Punctul 6. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 12000 mp, pe durata
construirii obiectivului „BAZIN DE INOT POLO PE APĂ” PE str. N. Titulescu.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Atrage atenţia doamna consilier Vesa ca la art. 3 daca se aproba aşa hotărârea este sala de
sport.
Domnul Kadar atrage atenţia asupra prezentări materialelor in mapa consilierului care nu
sunt complete.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (17).
Punctul 7. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei
Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a terenului în suprafaţă de 3000 mp, pe durata
construirii obiectivului „BAZIN DIDACTIC” - Şcoala Generală Nr. 4 str. Aurora, nr. 4.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
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Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (17).
Punctul 8 Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru transmiterea în
folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii – CNI – S.A. a Cinematografului
”Arta” pe perioada reabilitării lui.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, doreşte sa afle daca
cinematograful a fost sau nu preluat conform unei hotărârii anterioare.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Domnul primar raspunde la solicitarea comisiei de urbanism si afirma ca cinematograful
ARTA este in patrimoniul consiliului local printr-o hotărâre de guvern si urmează sa se facă un
proces verbal de primire–predare.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (17).
Punctul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea situaţiei patrimoniului public al
municipiului Dej (străzi)
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul executivului.
Domnul primar Morar Costan face expunerea de motive in care precizează ca in urma
unor măsurători recente sau găsit neconcordante intre ce aveam scriptic in patrimoniu si ce era pe
teren s-a propus aceasta modificare a patrimoniului public referitor la nişte lungim de străzi.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, nu poate da un aviz favorabil
deoarece nu are toate documentele necesare la dosarul acestui proiect.
Intervine domnul primar care doreşte sa clarifice anumite aspecte si anume ca
măsurătorile vechi au fost făcute aproximative din aceasta cauza nu coincid cu cele ale
topometriştilor
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, in principiu aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, propune formarea unei comisii sau
actele sa fie semnate de către cei care le propun a fi avizate.
Intervine doamna Gavrea sef serviciu U.A.T. care explica ca nu se pot face proiecte
europene decât pe documente cadastrale iar aceste străzi au fost măsurate cadastral doar pentru a
intra in acest proiect întrucât planul cadastral al municipiului Dej nu este terminat.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (16).
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Punctul 10. 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 executivului.
Domnul primar Morar Costan face expunerea de motive in sensul ca acesta este un
proiect foarte important s-a ţinut cont si de o micşorare de personal cu 10-11 % si cu o reducere a
costurilor cu personalul cu 10 mil. lei, in urma discuţiilor cu consilierii si a propunerilor acestora
de a reduce cu 20 % a personalului si cheltuielilor s-a ajuns la aceasta noua formula de
organizare a primăriei. In acest context s-a ţinut cont de o descentralizare a atribuţiilor
personalului si de a putea comunica mai repede cu personalul de execuţie.
Preşedintele de şedinţa doreşte sa fie informat cit din obligaţiile salariale sunt pentru
personalul primăriei si cit pentru serviciu SADP. Ii răspunde doamna Cuzdriorean sef resurse
umane din cadrul primăriei municipiului Dej care afirma ca nu poate la momentul de fata sa
prezinte aceasta situaţie deoarece este extinsa pe mai multe capitole de salarizare.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, propune unele amendamente si
anume înfiinţarea unor posturi de directori.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, nu a putut sa discute punctual
aceasta problema si a lăsat la latitudinea membrilor comisiei sa voteze in plen..
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil cu
amendamentele propuse de domnul Gavrea.
Se trece la înscrierile la cuvânt:
Doamna consilier Vesa susţine organigrama propusa de executiv deoarece tine cont de
propunerile făcute de consiliu la şedinţa din ianuarie.
Domnul Ciascai preşedintele sindicatului salariaţilor din cadrul primăriei Dej, susţine ca
s-a participat la unele discuţii cu domnul primar dar ca nu s-a ajuns la nici un numitor comun
referitor la structura organigramei. In acest context face referire la unele compartimente si
servicii care ar trebui sa fie completate si la altele care nu pot sa funcţioneze fara un anumit
număr de personal. Propunerea sindicatului se refera la repunerea pe ordinea de zi a
organigramei din ianuarie deoarece primaria nu ar putea funcţiona normal altfel.
Preşedintele de şedinţa doreşte sa ştie cit personal are in momentul de fata primaria si cit
va avea după restructurare. Intervine domnul primar si ii răspunde ca in 2008 au sunt 404
persoane angajate iar in formula propusa sunt 354 de persoane.
Domnul Muresan Traian susţine ca nu doreşte sa fie daţi afara din primărie angajaţi ci
doreşte sa fie infiniţate nişte posturi de directori ca materialele din mapa consilierilor sa fie
complete.
Domnul primar intervine si avansează ideea ca domni consilieri vin si impun primarului
forma organigramei deşi acesta este atributul exclusiv al primarului. Domnul primar doreşte sa
facă o structura eficienta formata din şefi de servicii astfel incit sa responsabilizeze sa
profesionalizeze aparatul primăriei.
Intervine domnul consilier Bonta care aminteşte de o ordonanţa a guvernului care spune
ca daca se desfiinţează funcţiile de directori aceştia vor fi plătiţi la acelaşi nivel.
Preşedintele de şedinţa atrage atenţia asupra compartimentului transporturi care trebuie sa
fie autoritate separata in cadrul primăriei.
Domnul Ciascai intervine si atrage atenţia asupra serviciului local de asistenta sociala
care nu este pus la punct.
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Domnul consilier Itu Adrian face unele constatări si anume ca in anul 2001 erau 95 de
persoane iar in anul 2008 un număr de peste 250 iar faptul ca nu sunt in organigrama directori
este un pas înapoi o întoarcere in trecut.
Domnul consilier Chira afirma ca forma de organigrama este strict apanajul primarului cu
aprobarea consiliului local dar crede ca renunţarea la funcţiile de directori este benefica pentru a
da o flexibilitate a angrenajului primăriei. Mai mult aceşti directori primeau sporuri salariale si
stimulente de peste 50000 de lei pe luna, si prin desfiinţarea acestor funcţii s-au făcut economi la
bugetul local.
Domnul Bonta intervine si afirma ca daca uni dintre directori au făcut greşeli aceştia ar fi
trebuit sancţionaţi disciplinar dar nu trebuie desfiinţate posturile din organigrama.
Domnul consilier Gavrea face unele precizări cu drepturile consilierilor de a face
amendamente ca un răspuns la afirmaţiile domnului Chira si crede ca prin aceste amendamente
consilieri ajuta la dezvoltarea oraşului. Organigrama ar trebui sa aibă un suport piramidal in
opinia dânsului si nu o structura tip „tufa” cum este cea prezentata.
Domnul primar intervine si ii răspunde domnului Gavrea ca ii pare rău ca preşedintele
comisiei economice afirmă că bugetul propriu al primăriei este de 160 mil. lei. Afirma ca domnul
Gavrea vrea sa conducă primaria in sistem piramidal cu structură de conducere stufoasă , cu
directori, structură care s-a dovedit a fi ineficientă. Domnul primar doreşte să lucreze cu această
formulă de organigramă propusă pentru că este mai eficientă şi dispoziţia dânsului ajunge direct
la şefii de serviciu cu efect rapid si eficient în rezolvarea problemelor administrative. În situaţii
de criză trebuie luate măsuri de criză.
Domnul consilier Gavrea cere dreptul la replica si susţine ca primarul are o pata si anume
acea ca Gavrea ar avea ceva cu dânsul. Mai mult in comisia economica exista 2 consilieri care
sunt din PSD, care sunt in asentimentul domnului consilier. Doreşte ca primarul sa conducă
conform legii aceasta instituţie si ca consilieri nu-si doresc nici ei decât sa-l ajute.
Începe o polemica intre domnul primar si domnul consilier Gavrea.
Preşedintele de şedinţa intervine si cere sa se ia nota ca dânsul a lucrat in domeniul
resurselor umane si propune ideea ca întrucât funcţiile numite politic sunt trecătoare primaria sa
aibă una, doua sau chiar trei persoane care sa fie profesioniste si sa duca la bun sfârşit dispoziţiile
primarului. Primarul a fost de acord cu înfiinţarea postului de director executiv care să fie
asimilat arhitectului sef., deci să fie numai o funcţie de conducere.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte 6 voturi pentru, 1 abţinere şi 10 voturi împotrivă .
Punctul 11 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 domnului primar care
face expunerea de motive si de faptul ca s-au redus aceste persoane angajate de la 50 la 10 .
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz nefavorabil.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, conform comisie economice.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, conform comisiei
economice.
Se trece la înscrierile la cuvânt:
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Domnul Muresan Daniel susţine ca acest proiect a mai fost pus pe ordinea de zi si se
întreabă daca nu va fi aprobat acest proiect nici in forma cu 10 persoane se va ajunge la un
proiect cu doua persoane si propune sa se supună la vot.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte 5 voturi pentru si 12 voturi împotrivă
Punctul 12 Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică a spaţiului
comercial situat în Dej, Ec. Teodoroiu nr. 54 bl. R’, precum şi aprobarea caietului de
sarcini aferent licitaţiei.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil cu unele amendamente
la caietul de sarcini si anume solicitarea celor care participa la licitaţie a unor acte cum ar fi
certificatul fiscal, certificat constatator in cazul persoanelor fizice act de identitate iar daca
cineva care a fost declarat câştigător si nu se prezintă sa fie refăcuta licitaţia.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, conform comisie economice.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, conform comisiei juridice.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv cu
amendamentele comisie juridice care întruneşte 17 voturi pentru.
.
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor şi a termenului de
prelungire a contractelor de închiriere pentru ocuparea domeniului public şi privat care
expiră pe parcursul anului 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul domnului primar care
face expunerea de motive si susţine ca acesta este un proiect cu un impact deosebit pentru
destinatori de autoturisme din municipiu si se afla intr-o situaţie mai delicata deoarece in urma
cu 3 luni de zile s-au scos la licitaţie parcările din zona de investiţi pe 5 străzi din municipiu. In
acest sens se vine cu o ajustare a tarifelor practicate pentru parcări si anume la parcările
neamenajate de la 30 de lei la 100 la persoanele juridice de la 117 la 200 de lei la copertine de la
55 la 120 iar la garaje de la 70 la 140. Precum si reducerea cu 50 % la sumele de participare la
licitaţie. Daca nu se vor aproba aceste propuneri domnul primar va face o dezbatere publica.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, s-a dezbătut si in comisia economica
acest proiect si s-au hotărât următoarele amendamente si anume la parcări , copertine si garaje
contractele sa fie prelungite cu doi ani, la spatiile comerciale tot la doi ani, la terenuri cultivate
tot la doi ani, la curţi si grădini doi ani iar la tonete si chioşcuri un an. La art. 2 s-a propus pentru
garaje 400 lei, pentru copertine 300 lei, pentru parcări amenajate persoane fizice 200 lei iar la
persoane juridice 500 lei iar pentru parcările neamenajate la persoane fizice 100 lei si la persoane
juridice 200 lei. Art. 3 si 4 sa se abroge. Art. 6 rămâne neschimbat.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, ducerea contractelor de închiriere si de
concesiune undeva unde ele sa se întâlnească si sa fie un punct 0 de unde se va porni, important

10

fiind sa se pună ordine juridic vorbind. Se propune sa se prelungească închirierile până in 2012
când vor expira si contractele de concesiune. Se cere o amânare pe acest proiect de hotărâre.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, conform comisie economice.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, scurtarea duratei
contractului de închiriere.
Intervine domnul Morar Costan care în această situaţie susţine că va face o dezbatere
publica pe aceasta tema deoarece s-a analizat foarte bine suportabilitatea cetăţenilor şi sunt mulţi
care nu pot să susţină financiar taxele propuse de consilieri ca atare retrage de pe ordinea de zi a
acestui proiect.
Intervine domnul consilier Itu Adrian care afirma ca aceasta atitudine a domnului primar
este o metoda de a baga pumnul in gura consilierilor. Atrage atenţia ca nu aşa se face protecţie
sociala prin favorizarea unor oameni in detrimentul oraşului si ca nu primarul se ocupa de
crearea locurilor de munca ci trebuie create facilitaţi pentru investiri. Mai mult susţine ca orice se
propune din partea consilierilor si ai PSD si al celorlalte partide primarul nu este de acord.
Intervine domnul primar si arata situaţia financiara in care se afla cetăţeni Dejului si este
surprins că anumiţi consilieri sunt rupţi de realităţile oraşului.
Domnul consilier Bonta atrage atenţia asupra montării unui dispozitiv de stopare a
accesului in parcare decât a celor cu abonament.
Începe o polemica intre domnul primar si domnul consilier Gavrea.
Preşedintele de şedinţa intervine si reaminteşte ca acest proiect a fost retras de către
primar de pe ordinea de zi.
Punctul 14. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF Dej
nr. 3390, nr. top 2030/2/2/2/3, 2036/3-2048/3, 2131/3, 2132/3,2133/3, 2134/1/2/3 şi
concesionarea prin licitaţie publica a parcelei în supraf. de 2200 mp pentru construcţie
spaţiu comercial in vederea deservirii zonei de agrement TOROC.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz nefavorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, conform comisiei
economice si de urbanism.
Se trece la înscrierile la cuvânt:
Domnul Muresan doreşte sa afle cum s-a ajuns la aceste 5 parcele. Ii răspunde doamna
Gavrea sef SUAT si anume ca parcelarea se face din păşunea statului care se împarte in 5 parcele
din care una rămâne păşune si una este zona de agrement Toroc si o parcela adiacenta lacului
Toroc pentru spatii economice. In continuare face o expunere de motive a acestui proiect. Preţul
de pornire este preţul aprobat de consiliul local.
Intervine domnul consilier Itu care propune parcelarea celor 2500 de mp în 4 parcele.
Domnul primar este de acord cu amendamentul domnului consilier Itu.
Se propune înfiinţarea unei comisii de evaluare.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv cu
amendamentul domnului Itu si modificările din comisii care este votat in unanimitate.
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Punctul 15. Proiect de hotărâre privind dezmembrare teren situat in Dej str. N.
Titulescu, f.n., înscris în CF Dej nr. 4 cu nr. topo 2552/2/2.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Domnul Raul Popescu se abţine de la deliberările acestui proiect de hotărâre datorita
gradului de rudenie.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, propune amânarea deoarece este
o reclamaţie. Se da citire reclamaţiei.
Proiectul este retrimis comisiilor de specialitate pentru analiza reclamaţiei.
La fel este retrimis si proiectul nr. 15
Punctul 16. Proiect de hotărâre privind avizarea întocmirii PUZ pentru introducere
în intravilan cu funcţiunea locuire - str. Podgorenilor.
Domnul Presedinte 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 17 voturi pentru.
Punctul 17. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD pentru construire obiectiv
„clădire locuinţe colective cu regim de înălţime P+2E, D+P+3E şi P+5E”, situată pe str.
Constantin Brâncuşi f.n.
.
Domnul Preşedinte 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 17 voturi pentru.
Punctul 18. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – zona de agrement
BUNGĂR şi introducere în intravilan.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz este nefavorabil deoarece este
prohibita introducerea in intravilan a pădurii.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, conform urbanism.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, conform comisiei
urbanism.
Se propune de domnul consilier Rusu aprobarea PUZ-ului fara introducerea in intravilan.
Proiectul este supus la vot cu amendamentul propus de domnul consilier Rusu şi cu
amendamentul domnului consilier Itu de a nu se mai face pârtii de săniuş. Se aproba cu 17 voturi
pentru.
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Punctul 19. Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ extindere intravilan cu
funcţiunea de activităţi productive industriale şi agroindustriale, beneficiar SC DISI S.R.L.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Domnul Preşedinte de şedinţa atrage atenţia asupra faptului ca beneficiarul ar putea avea
pretenţia sa i se pună la dispoziţie utilităţile pe bani comunităţii.
Domnul consilier Federiga doreşte ca beneficiarul sa îşi dea un acord scris ca el va face
pe cheltuiala lui toate racordurile la utilităţi. S-a cerut declaraţie notariala
Proiectul este supus la vot cu amendamentele propuse si aprobat in unanimitate
Punctul 20. Proiect de hotărâre privind atribuire denumire stradă în municipiul
Dej, zona Triaj.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si cere propuneri de denumire.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura propune numirea străzii sa
fie MACAZULUI
Proiectul este supus la vot si aprobat in unanimitate
Punctul 21. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de
concesiune asupra terenului situat în Dej str. Al. Russo nr. 26
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Doamna Gavrea face expunerea de motive.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz nefavorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, propune amânare pentru a se verifica
poziţia terenului.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, propune amânarea.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Domnul Timar a luat cuvântul si explica motivele pentru care s-a iniţiat acest proiect de
hotărâre.
Domnul Preşedinte de şedinţa doreşte sa ştie daca exista un angajament intre Compania
de apa Someş si primărie referitor la acest teren, este lămurit de doamna Gavrea.
Domnul Preşedinte de şedinţa supune spre aprobare amânarea proiectului care întruneşte
majoritatea voturilor.
Punctul 22. Proiect de hotărâre privind prelungire contract de concesiune nr.1/9258
din 03.04.2007, beneficiar S.C. APEX DIFUZARE TIPARIRE IMPORT EXPORT
CONSIGNATIE S.R.L.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
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Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, propune ca durata a perioadei de
concesionare un an.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Domnul Preşedinte de şedinţa supune spre aprobare proiectul cu amendamentul comisiei
economice care întruneşte majoritatea voturilor.
Punctul 23. Proiect de hotărâre privind prelungire contract concesiune nr. 21/6869
din 02.03.2004, beneficiar S.C. SOMPAN S.A.
.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, propune ca durata a perioadei de
concesionare un an. Si doreşte sa afle daca se va face o mobilare urbana, i se răspunde ca da de
către domnul primar.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, aviz favorabil.
Domnul Preşedinte de şedinţa supune spre aprobare proiectul cu amendamentul comisiei
economice care întruneşte 14 voturi pentru şi 3 abţineri( Buburuz, Ciungan, Federiga).
Punctul 24. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren între Primăria Dej şi
Trifan Ioan şi coproprietarii.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Domnul primar Morar Costan face expunerea de motive.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz favorabil cu amendamentul
ca trebuie plătit contractul de concesionare la zi.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil cu amendamentul ca
schimbul sa se facă fara vreo sulta din partea primăriei.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, propune ca bani pentru diferenţa sa
nu se dea iar concesiunea sa se plătească.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, conform comisiei
economice.
Proiectul este supus la vot cu amendamentele propuse. Se aproba cu 17 voturi pentru.
Punctul 25. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului pentru
extinderea suprafeţei concesionate, în vederea modernizării spaţiului comercial, conform
studiului de mobilare urbană.
Domnul Preşedinte de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Doamna Gavrea face expunerea de motive
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, propune anularea.
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Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, considera inoportuna schimbarea
ramuri de folosinţa si ca atare avizul este nefavorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, conform urbanism.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de invatamint-cultura, conform urbanism.
Domnul Preşedinte de şedinţa doreşte unele explicaţii care le primeşte de la doamna
Gavrea
Se supune la vot amânarea acestui proiect care întruneşte majoritatea voturilor
Punctul 26. Soluţionarea unor probleme ale administraţiei publice locale.
a) Informare privind stadiul pregătirii proiectului de finanţare pentru POR
Axa 1.
Informarea este făcută de domnul Ionel Dincu sef al serviciului de programe din cadrul
primăriei municipiului Dej.
Domnul Itu intervine si doreşte lămuriri cu privire la unele spatii din zonele de proiect.
Domnul Muresan si domnul Federiga susţin o focalizare pe piaţa.
Domnul Kadar ridica problema revendicării imobilelor din centrul Dejului
Domnul Gavrea doreşte sa afle daca acest proiect se refera la centrul istoric si parcarea
subterana.
La nelămuririle consilierilor răspund domnul primar Morar Costan si domnul Ionel Dincu
si se propune formarea unei comisii din consilieri care sa termine si sa definitiveze acest proiect
si acesti au fost si nominalizaţi de către domnul Gavrea in persoana membrilor din comisia de
urbanism
b) Adresa nr. 374/16.02.2009 a S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA
CLUJ S.A. prin care solicită desemnarea reprezentantului Consiliului local
al municipiului Dej, pentru participarea la adunarea generală a
acţionarilor acestei societăţi din 17.03.2009, ora 12,00.
Preşedintele de şedinţa aşteaptă propuneri pentru acest reprezentant si vine propunerea
din partea domnului Muresan Dan care îl propune pe domnul consilier Trusca sa participe tot
anul la aceste adunări.
Domnul Trusca face o scurta prezentare a activităţii dânsului in urma participării la
ultima adunare generala a S.C. CENTRUL AGRO TRANSILVANIA CLUJ S.A.
Domnul preşedinte de şedinţa supune la vot propunerea care este acceptata in
unanimitate.
c) Informare privind transportul public local efectuat de către S.C.
TRANSURB S.A. Dej.
Informarea este făcuta de către domnul consilier Harangus care precizează ca a lucrat
bine in comisie.
Urmează un raport de activitate din partea domnului Laposi in care s-au menţionat rutele,
baza materiala, personalul si altele
Urmează dezbateri ale consilierilor locali pe seama informării comisiei si a raportului
prezentat de domnul Laposi.
Se da cuvântul si doamnei lider de sindicat care pune problema transportului
pensionarilor care au gratuitate pe transportul local si care ar trebui sa fie rezolvata.
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Răspunde si domnul primar pe acest considerent.
Domnul Gavrea ridica problema executivului care nu s-a implicat in rezolvarea
problemelor acestei societăţi .
Domnul Itu pune problema personalului TESA care este prea mare pentru cei 40 de
şoferi.
Domnul Chira constata ca nici membri numiţi de consiliul local in AGA Transurb nu siau făcut treaba deoarece au fost numiţi pe criterii politice.
Doamna Vesa cere scutirea Transurb-ului de penalităţi la bugetul local daca exista
prevederi legale.
d)Informare privind situaţia economico-financiară S.C.AQUASON S.A. Dej şi
propuneri privind modul de desfăşurare în continuare a activităţii
Informarea este făcută de către domnul Timar care prezintă situaţia semnalată de
registrul Comerţului Cluj prin care societatea trebuie sa intre în dizolvare deoarece nu s+a mai
mărit capitalul social.
S-a luat hotărârea ca jurişti din cadrul Primăriei Dej să se ocupe de problema procedurile
cu Registrul Comerţului Cluj.
e) Informare privind desfăşurarea activităţii Serviciului public de salubrizare
Informarea este făcută de către domnul Vaida Călin auditor în cadrul primăriei Dej care
semnalează problemele cu care se confruntă societatea de salubrizare si propunerile pentru
îmbunătăţirea acestui serviciu.
Ia cuvântul si patronul companiei de salubritate domnul Vereş care recunoaşte lacunele
din cadrul serviciului de salubrizare si s-a angajat ca în termenul de trei luni de zile s-ă
remedieze aceste probleme.
S-a trecut la probleme diverse in care consilierii au informat asupra multor aspecte
semnalate de către cetăţeni.
Domnul primar Morar Costan dă lămuriri cu aceste aspecte.
În încheierea şedinţei preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei
anterioare care este aprobat cu unanimitate de voturi

Preşedinte de şedinţa
Haranguş Eugen

Secretar
Andron Covaciu
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