ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ
Nr. 8509 din 10 aprilie 2009

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 10 aprilie 2009 cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Local
al municipiului Dej, care a fost convocată în conformitate cu prevederile art.39 alin. 1 din
legea nr. 215/2001 si conform Dispoziţiei Primarului nr. 782 din 2009 cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de venituri
şi cheltuieli pe anul 2009.
2. Soluţionarea unor probleme ale administraţiei publice locale.

La şedinţa sunt prezenţi 17 consilieri lipsind doi consilieri motivat ( domnul consilier
Raul Popescu 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 de specialitate al Primarului, reprezentanţi ai unor firme, reprezentanţi ai sportului
dejean, reprezentantul sindicatului Edilica, cetăţeni ai municipiului Dej precum si reprezentanţi
ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publica si va fi condusa de domnul consilier Harangus Eugen care da citire
ordini de zi. După prezentarea ordinii de zi preşedintele de şedinţa întreabă daca mai sunt
propuneri. Nemaifiind propuneri se trece la votarea ordinii de zi care întruneşte majoritatea
voturilor.
Preşedintele de şedinţa dă citire unei notificări din partea Sindicatului Edilica ce
reprezintă pe salariaţii din primăria Municipiului Dej prin care se atrage atenţia asupra unor
sentinţe judecătoreşti care vor trebuii puse în executare cu privire la drepturi salariale.
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Se trece la ordinea de zi
Punctul 1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul comisiilor de
specialitate ale consiliului local.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil cu anumite
amendamente şi anume că suma de 64.840 mi lei corespunde şi la partea de venituri şi la partea
de cheltuieli. La partea de venituri comisia economică avizează favorabil cu următoarele
modificări şi anume art.7 să aibă următorul conţinut sumele primite suplimentar la partea de
venituri indiferent de sursa lor vor fi supuse aprobării consiliului local ca şi venituri şi după
aceea ca şi cheltuieli deoarece în prezentul proiect de buget nu au fost prinse sume pentru
investiţii, de asemenea la rândul 59 “Venituri din concesionări şi închirieri” respectiv la rândul
91” Venituri din vânzări de locuinţe construite din fondul statului” creşterea este prea mare adică
prea optimistă, la rândul 93 “Venituri aparţinând domeniului privat” este vorba de blocul V0
unde sunt litigii pe rolul instanţelor s-a prins o sumă şi la partea de venituri şi la partea de
cheltuieli, iar la rândul 116 “Subvenţii bugetate local din programele 2007-2013” este o rezervă
din partea comisiei deoarece nu se ştie daca stadiul programelor europene va aduce sumele care
sunt prinse în buget. Aceasta este părerea comisiei economice la partea de venituri unde a şi dat
aviz favorabil. În ceea ce priveşte partea de cheltuieli avizează tot favorabil şi acest capitol cu
amendamentele următoare: la art. 8 să aibă următorul conţinut “Sumele aprobate la partea de
cheltuieli să fie repartizate proporţional cu încasările la fiecare capitol”.Cheltuielile de personal
la propunerea comisiei economice sunt prinse la 85 miliarde lei vechi şi propune acum pentru
anul viitor o reducere a cheltuielilor cu personalul până la suma de 70 miliarde lei vechi şi cu
externalizarea unor servicii şi acolo cheltuielile să scadă în funcţie de cât personal se
externalizează. În ceea ce priveşte notificarea prezentată anterior Liderul de sindicat nu a
prezentat-o şi comisiei economice pentru a o analiza dar ştie că nu este prinsă suma în bugetul
actual de cheltuieli cu personalul. În consecinţă comisia economică avizează favorabil bugetul de
venituri şi cheltuieli pe anul 2009.
Preşedintele de şedinţa are o nelămurire referitoare la pct. 8 din proiect şi anume să se
precizeze clar că nu se referă la partea de salarii ci se refera la cheltuielile de capital şi de bunuri
şi serviciu, domnul Gavrea Dan este de acord să se găsească o altă formulă a acestui articol.
Domnul consilier Federiga Florin, comisia juridică, aviz conform cu comisia economică
cu anumite propuneri după cum urmează: că anumite sume suplimentare realizate să fie
repartizate prin hotărâre a consiliului local pentru întreţinere şi reparaţii străzi, de asemenea
acordarea premiilor pentru merite deosebite date angajaţilor să treacă prin consiliu pentru a fi
informaţi consilieri de aceste sume, de asemenea optimizarea activităţii societăţii de transport
S.C. Transurb S.A. referitor la tariful per călătorie şi determinarea subvenţiilor şi mai solicită
verificarea facturilor restante înainte de a fi achitate deoarece sumele sunt foarte mari.
Domnul consilier Mureşan Traian, comisia de urbanism, aviz conform cu comisia
economică.
Domnul consilier Jecan Eugen comisia de învăţământ-cultura, aviz conform cu comisia
economică.
Domnul primar Morar Costan face o prezentare a proiectului de buget de venituri şi
cheltuieli pentru anul 2009 şi anume datorită faptului că este cel mai important proiect trebuie
tratat cu maximă responsabilitate. Ca orice buget s-a pornit de la sursa de venituri unde sau

2

identificat 64800 mii lei iar suma reala care constituie venituri este de 324 de miliarde lei vechi
restul fiind alte venituri care nu intra in venitul propriu şi care se distribuie de la alte ministere
care se distribuie spre salarizarea altor categorii de bugetari. La venitul propriu al primăriei vin
sume din cote defalcate din impozitul pe venit, impozitul din salariu de la angajaţii din
municipiul Dej, altă sumă reprezintă partea ce revine de la bugetul de stat pentru echilibrarea de
buget, altă sursă de venit pentru bugetul local este impozitul pe proprietate, precum şi vânzarea
blocului VO3 şi a locuinţelor. Acestea sunt sumele care constituie bugetul local. Raportat la
cheltuieli domnul primar susţine ca sunt cheltuieli inevitabile, cheltuieli care nu avem cum să nu
le plătim deoarece fără acestea nu ar mai funcţiona instituţia primăriei. Dintre aceste cheltuieli
amintim: facturi neachitate in sumă de 67 miliarde lei vechi, dobânzile aferente împrumutului de
peste 300 miliarde lei vechi sunt în sumă de 56 miliarde lei vechi, salarizare de 85 miliarde lei
vechi. La sănătate s-a alocat 1 miliard lei mult prea puţin faţă de necesar. Susţine că s-a vorbit cu
domnul deputat Itu Cornel care are la dispoziţie 2,8 miliarde şi care ar trebui direcţionaţi spre
spitalul municipal. Tendinţa primăriei este de a se orienta spre accesarea de fonduri europene
pentru care s-au prevăzut în buget bani de cofinanţare atât pentru ambulatoriu spital cit si pentru
unele instituţii de învăţământ. Sumele pentru întreţinerea oraşului alocate Serviciului de
administrare a domeniului public s-au înjumătăţit în acest an de la 56 de miliarde de vechi la 20
de miliarde lei vechi. Susţine că şi sumele alocate cultelor, agendei culturale, spatiilor verzi şi
sportului au fost diminuate. Răspunde unor întrebări puse de comisia economică şi de către
comisia de învăţământ cultură şi anume: explică gradul de colectare a creanţelor bugetare pe
ultimi 3 ani de unde rezultă că din întreg se colectează cam 90%, astfel că şi în acest an suma va
fi undeva la aproape 273 de miliarde lei vechi.
Preşedintele de şedinţa propune să se treacă la dezbateri pe marginea proiectului cu
menţiunea ca toţi cei care se înscriu la cuvânt să fie concişi pe acest subiect şi să nu intre în
polemică.
Se trece la înscrierile la cuvânt pentru dezbateri.
Domnul Ciascai Daniel, preşedinte al sindicatului Edilica, sindicatul angajaţilor din
primaria Dej, care menţionează că a fost adusă la cunoştinţa comisiei economice notificarea
sindicatului în data de 07.04.2009 care reprezintă acte şi fapte care sunt demult şi în respectivele
sentinţe răspund în solidar atât primaria cât şi consiliul local în plus in luna decembrie s-au
înaintat angajatorului solicitările salariale câştigate prin sentinţă care se ridica la 2.600.000 lei.
Susţine ca organigrama şi bugetul se stabilesc şi prin consultarea cu sindicatul si ca aceste sume
solicitate de către sindicat ar avea şi surse de venit care să le acopere care nu sunt evidenţiate la
bugetul actual. Afirma de asemenea ca toţi angajaţii şi în special sindicaliştii vor să obţină aceste
drepturi. Considera de asemenea ca ceea ce îşi propune executivul şi consiliul local să facă în
acest oraş va fi făcut prin angajaţii primăriei care daca vor fi prost plătiţi dacă se va aproba acest
buget.
Răspunde domnul primar care susţine că s-a consultat cu sindicatul şi că doreşte să se
găsească o soluţie comună cu sindicatul pentru a plătii eşalonat sumele din sentinţe începând cu
2010 iar raportat la concedieri acestea trebuie făcute ţinându-se seama de problemele sociale cu
care se confruntă municipiul.
Domnul Stăvariu Petre, director Lic. Teoretic Alexandru Papiu Ilarian face o descriere a
activităţii sportive liceale din municipiul Dej şi susţine ca activităţile desfăşurate de secţiile
sportive din cadrul Liceului, a clubului sportiv şi a centrului de excelenţă pe ramuri de sport
volei şi baschet se desfăşoară la nivel naţional şi internaţional şi doreşte asigurarea finanţării
acestor activităţi şi găsirea sumelor necesare în acest sens.
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Intervine Preşedintele de şedinţa care pune doua întrebări referitoare la bugetul alocat în
anul 2008 acestor activităţi şi ceea de a doua referitoare la sponsorizare. Răspunde domnul
Stăvariu Petre că bugetul pe 2008 a fost mulţumitor tocmai pentru faptul că pe lângă acesta au
fost atrase resurse din sponsorizări.
Domnul Itu Mircea, preşedintele clubului de fotbal Unirea Dej care în discursul său
susţine ca cele 10 miliarde de lei vechi care s-au investit în acest club încep să dea roade adică
acest club aduce venit. Aminteşte şi de înfiinţarea unei academii de fotbal în conlucrare cu clubul
AC MILAN. Face referire si la grupele de copii si spune ca aceşti copii au un contract cu clubul
Unirea pentru a avea dreptul de proprietate asupra lor dar aceştia nu plătesc.
Domnul Modrea, vicepreşedinte al Asociaţiei sportive Unirea Dej, si doreşte sa susţină
menţinerea pe linia de plutire a activităţii sportive. In susţinerea acestei echipe de volei trebuie
sa se tina cont de nivelul de competiţie si de criza economică prin care trece tara iar cheltuielile
pentru menţinere nu pot fi mai mici de 6 miliarde lei vechi pe an. Dă unele formule in care ar
putea sa funcţioneze sportul Dejean fara sa se mai facă presiuni mari pe buget.
Domnul consilier Gavrea Dan, care doreşte sa dea cuvântul mai întâi comisiei de cultura.
Domnul consilier Jecan prezintă sumele exacte care s-au alocat pentru cultura, educaţie si
sport.
Revine domnul Gavrea care face o discuţie pe margine celor propuse de comisia de
cultura si face o propunere de suplimentare cu încă 25000 de lei pentru secţia de fotbal si volei.
Fata de acestea mai doreşte sa se aloce bani pentru acoperişul căminului cultural din Somcut o
suma de 75000 lei. A identificat si sursa de unde se pot transfera bani si anume de la sumele
alocate pentru drumuri si de la sumele alocate pentru spatii verzi.
Intervine domnul primar care susţine ca problema de fond este ca bugetele de la drumuri
si de la spatii verzi sunt mici si nu poate sa reducă din aceste bugete.
Domnul consilier Rusu, doua probleme vrea sa exprime referitoare la buget si anume ca
reprezentant al Clubului copiilor din Dej daca s-a ţinut cont de o suma de 2000 de lei aferenta
unui concurs, i se răspunde că da. A doua problema este referitoare la proprietatea primăriei
asupra celor 400 de hectare de pădure care pot aduce venituri.
Domnul consilier Kadar, are o supărare ca s-au citit sumele alocate pentru activităţi
sportive si culturale si consideră că pentru bisericile maghiare si pentru activităţile culturale
specifice minorităţii maghiare să se aloce un procent de 12-13% din acel buget. Ştiind ca bani
sunt putini si situaţia financiară nu este propice s-a gândit si la o suma mai mica in cuantum de
250 milioane lei vechi pentru culte şi 150 de milioane lei pentru cultura.
Domnul consilier Bonta Dan referitor la lista de investiţii bani atribuiţi pentru adăpostul
de câini sa fie trecuta la lucrări noi, altă problemă ar fi actul înaintat de sindicate si fondurile
alocate pentru salarizare si in special la fondurile de premiere care nu sunt aceleaşi ca la
discuţiile avute anterior privind bugetul precum si prima de vacanţă. Semnalizează ca fondul
pentru premi si pentru hrana este undeva la 7 miliarde lei vechi si alocarea la S.C. Transurb a 10
miliarde lei vechi fara ca aceasta societate sa prezinte un buget
Domnul viceprimar Vancsa Paul care se referă la capitolul venituri si semnalizează ca a
mai identificat o sursa de venit si anume cinematografele, care daca ar fi preluate ar putea fi
vândut unul dintre ele. Atrage atenţia asupra faptului ca Casa de cultura a fost retrocedata la
biserica catolica si va trebui sa plătim chiria legala care nu este prinsa deocamdată in buget. Se
refera la agenda culturala in alcătuirea căruia reprezentanţii minorităţii maghiare nu au fost
consultaţi si considera ca suma precizata de domnul consilier Kadar este justificata. Referitor la
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spor ii pune o întrebare domnul profesor Stavariu Petru daca este mulţumit de suma alocata
pentru Papiu Ilarian. Acesta din urma răspunde ca 300 de milioane este o suma prea mica.
Domnul primar intervine si susţine ca s-a făcut o distribuţie bugetara totala si ca comisia
de cultura si sport trebuia sa negocieze aceasta suma cu toţi parteneri sociali. De asemenea
răspunde si domnului Bonta referitor la fondul de premiere.
Domnul consilier Muresan Traian doreşte sa se concretizeze ceva si anume daca domnul
primar i-a luat 3 miliarde de la podul de la Viile Dejului suplimentarea bugetului pentru culte cu
încă 2 miliarde lei vechi si la sport sa se dea 10 miliarde si la căminul de la Şomcut sa se dea 700
de milioane lei vechi.
Domnul consiler Itu Adrian face unele consideraţii si anume că la venituri unele capitole
se pot creste cum ar fi concesiunile. Veniturile se pot găsi si din alta parte cum ar fi un furnizor
de energie privat, reducerea facturilor la gaze la scoli. Iar la cheltuieli sa se facă premierile
salariaţilor in funcţie de performanta si daca s-ar putea sa nu se dea sporurile retroactive ale
salariaţilor si pachetele de Paşte si de Crăciun. Considera ca bugetul este destul de echilibrat.
Intervine domnul primar care susţine ca primarul trebuie sa aibă in vedere problemele
sociale iar pachetele de Paşti si de Crăciun vin in ajutorarea cetăţenilor săraci ai municipiului. Si
susţine ca s-a discutat si cu liderul de sindicat si ca ar putea sa se dea bani din anul 2010.
Domnul consilier Bob atrage atenţia supra banilor alocaţi la agenda culturala si a faptului
ca sunt alocaţi bani pentru acelaşi eveniment si la Casa de cultura si la Scoli. Referitor la banii
pentru sport susţine ca unele cereri sunt exagerate. Atrage atenţia si asupra copiilor dotaţi care
vor aduce progres societăţi si cărora nu li s-au alocat bani in buget.
Domnul consilier Gavrea Dan propune sa se ia o pauza, propunerea este aprobată.
După pauza domnul primar intervine si doreşte sa spună ca se va face o rectificare de
buget cu un miliard de lei la venituri rândul 24 din capitolul venituri iar la cheltuieli pe rândul
67.
Începe o discuţie contradictorie intre domnul consilier Muresan si domnul primar pe problema
repartizării banilor de către comisia de cultura învăţământ si sport.
Domnul consilier Trusca propune sa se suplimenteze bani alocaţi pentru Liceul Papiu
Ilarian pentru a nu întrerupe activitatea sportiva din liceu si clubul sportiv.
Domnul preşedinte de şedinţa recapitulează toate amendamentele propuse de către
consilieri pentru a fi votat. In urma votului a rezultat următorul rezultat: 16 voturi pentru si o
abţinere (Chira) deci bugetul a fost aprobat
Punctul 2. Soluţionarea unor probleme ale administraţiei publice
locale.
Se trece la înscrierea la cuvânt
a) Scrisoare înaintata de Compania de apa Someş S.A. către consiliul local pentru a
desemna un reprezentant pentru AGA
Domnul preşedinte de şedinţa face propunerea ca reprezentantul in adunarea generala a
acţionarilor sa fie permanent si aşteaptă propuneri. Domnul consilier Kadar îl propune pe domnul
consilier Vancsa sa reprezinte consiliul local, propunere care este votata in unanimitate.
b)
Domnul consilier Bob Axinte atrage atenţia asupra intersecţie dintre Ciceo
Pop si Horea unde a fost produs al 5 accident de circulaţie.
c)
Doamna consilier Vesa Ana are aceeaşi problema dar pe strada Florilor
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Domnul consilier Federiga face referire la discuţiile care au avut loc la
dezbaterea publica cu privire la amplasarea pieţei publice a municipiului Dej.
e)
Domnul consilier Rusu atrage atenţia asupra problemei ciorilor din parcul
mare al municipiului si face referiri legislative cu privire la aceasta problema
f)
Domnul consilier Kadar atrage atenţia asupra maşinilor care ocupa parcările
si ele sunt puse spre vânzare
g)
Domnul Gavrea Dan cere domnul primar sa convoace comisia de
semnalizare a circulaţiei.
h)
Domnul consilier Bonta Dan îl roagă pe domnul primar sa prezinte raportul
de activitate de la preluarea mandatului.
Domnul Preşedinte de şedinţă constată că mandatul de preşedinte a încetat şi cere să se
facă propuneri pentru un nou preşedinte de şedinţă. Este nominalizat domnul Mureşan Traian
care este votat în unanimitate
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.
d)

Preşedinte de şedinţa

Secretar

Haranguş Eugen

Andron Covaciu
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