ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ
NR. 11.342 DIN 21 mai 2009

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 21 mai 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. 983 din 2009 cu următoarea

ORDINE DE ZI

1. Proiect de hotarire privind rectificarea bugetului local de venituri si
cheltuieli pe anul 2009.
2. Proiect de hotarire privind aprobarea contului de executie bugetara la
data de 31.12.2008.
3. Proiect de hotarire privind aprobarea Actului constitutiv si a Statutului
„Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Hidrografic
Somes-Tisa”, modificate, precum si a Acordului Direct incheiat intre Banca
Europeana de Investitii (BEI), Autoritatile locale, Asociatia Regionala pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Somes-Tisa si Compania de Apa Somes S.A.,
in vederea completarii documentatiei necesare obtinerii din partea Bancii Europene
de investitii a co-finantarii aferente Programului Operational Sectorial de Mediu
(SOP ENV 2007-2013) in cadrul proiectului major de investitii in infrastructura de
mediu din judetele Cluj si Salaj „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare
cu apa si apa menajera in aria judetelor Cluj/Salaj”, adjudecat de Compania de
Apa Somes S.A. ca beneficiar final.
4. Proiect de hotarire privind aprobarea sumei de 562.066 Euro pentru
proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele
Cluj, Salaj – imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in
zona Cluj-Salaj”.
5. Proiect de hotarire privind Asocierea Consiliului local al municipiului Dej,
la Asociatia de dezvoltare intercomunitara ECO-METROPOLITAN Cluj.
6. Proiect de hotarire privind aprobarea numirii reprezentantilor consiliului
local in consiliile de administratie si AGA la societatile comerciale subordonate.

1

7. Proiect de hotarire privind acordarea unui ajutor in suma de 24 mii lei
pentru refacerea sarpantei si invelitorii la imobilul situat in Dej. Str. M. Viteazul
nr.22, ca urmare a incendiului din data de 30 aprilie 2009.
8. Proiect de hotarire privind acordarea cu titlu gratuit a spatiului situat in
Dej str. Parcului nr.4 pe toata perioada in care este utilizat in acest scop „Ajutor
Reciproc intre pensionarii asociatiei”.
9. Proiect de hotarire privind aprobarea casării mijloacelor fixe ce necesită
scoatere din funcţiune, ce aparţin patrimoniului public al municipiului Dej,
cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu apa si canalizare.
10. Proiect de hotarire privind reactualizarea patrimoniului public al
municipiului Dej.
11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Dej nr.
34/2008.
12. Proiect de hotarire privind aprobarea tarifelor si a termenului de
prelungire a contractelor de inchiriere pentru ocuparea domeniului public si privat
care expira pe parcursul anului 2009.
13. Proiect de hotarire privind prelungirea contractelor de concesiune –
pentru terenurile pe care sunt construite garaje auto – a caror durata de concesiune
expira in anul 2009.
14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.61 din 10
iulie 2008.
15. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit a
terenurilor (chioscuri) apartinind domeniului public al municipiului Dej de care SC
TRANSURB SA DEJ.
16. Proiect de hotarare privind aprobarea regimului de acces pentru
autovehicole cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone in zona
municipiului Dej.
17. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire duplex P+E –
beneficiar IGNA AURELIA, str. Bucovina, nr.8.
18. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire locuinta duplex
P+Ms, beneficiar HATOS MARILENA, str. Fericirii, nr.3.
19. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire cladire locuinte
colective D+P+2E, beneficiar BERENDE GABRIEL, str. Nichita Stanescu nr. 3A.
20. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire Hala de
productie si depozit – beneficiar S.C. ANGEL’S PROD COM SRL, str. Dumbrava
Rosie, nr.8.
21. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – modernizare si extindere
cladire principala Liceul teoretic Al.Papiu Ilarian cu corp de cladire DS+P+2E si
modernizare teren sport cu anexe.
22. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.Z. – construire Magazin de
prezentare, depozit, hala productie, beneficiar S.C. DANSILVA IMPEX S.R.L., str.
1 Mai, nr. 103.
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23. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.topografic in
vederea intabularii constructiei – beneficiar BLAGA LIVIU.
24. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr. topografic in
vederea intabularii dreptului de proprietate asupra terenului – beneficiar PIRTOC
GABRIEL.
25. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr. topografic in
vederea intabularii dreptului de proprietate asupra terenului – beneficiar STEF
LIVIA.
26. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr. topografic in
vederea intabularii dreptului de proprietate POP VASILE
27. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr. topografic in
vederea intabularii dreptului de proprietate PRODAN IOAN.
28. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.topografic in
vederea intabularii dreptului de proprietate asupra constructiei – beneficiar
SPITAL PENITENCIAR DEJ.
29. Proiect de hotarire privind aprobarea parcelarii imobilului inscris in CF
Dej nr. 1354 cu nr. topo 155 situat inDej, str. P-ta 16 Februarie f.n., beneficiar S.C.
COFETARIA LEMNULE VERDE.
30. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str. Unirii,
nr. 1B-1C, inscris in CF Dejnr. 6136 cu nr. topo 4163/1/1 in 3 parcele distincte si
vanzarea directa, fara licitatie publica, a parcelei nr.2 in suprafata de 186 mp, catre
S.C. NIRAMARO PRODIMPEX S.R.L.
31. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str. Unirii,
nr. 1B-1C inscris in CF nr.6136 cu nr. topo 4163/1/1 in 3 parcele distincte si
vanzarea directa, fara licitatie publica a parcelei nr.3 in suprafata de137 mp, catre
S.C. PANI IND S.R.L.
32. Proiect de hotarire privind aprobarea vanzarii directe, fara
licitatiepublica, a terenului aferent spatiului comercial, situat in Dej, str. Crangului
nr. 20 A, catre S.C. SOMPAN S.A.
33. Proiect de hotarire privnd aprobarea vanzarii directe, fara licitatie
publica a terenului aferent spatiului comercial, situat in, Dej, str. I. Attila, nr.f.n.,
catre S.C. SOMPAN S.A.
34. Proiect de hotarire privind aprobarea vanzarii directe, fara licitatie
publica a terenului aferent spatiului comercial, situat in Dej, str. A. Iancu nr. 36,
catre S.C. ASTRID S.R.L.
35. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.
A.Iancu, nr.36, inscris in CF Dej, nr. 2624 cu nr. topo 946/2/1 in 2 parcele distincte
si vanzarea prin licitatie publica, a parcelei nr.2, cu nr. topo 946/2/1/2 in suprafata
de 355 mp.
36. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.
Galaxiei nr. 7, inscris in CF Dej nr.4 cu nr. topo 1040/5/1/1/59 in 2 parcele distincte
si vanzarea directa, fara licitatie publica a parcelei nr.1 in suprafata de 132mp,
catre ROMAN IOANA.
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37. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.
Victoriei, f.n. , inscris in CF Dej nr. 4338 cu nr. topo 1389/8/2 in 2 parcele in
suprafata de 60 mp, catre S.C. MON AMI S.R.L.
38. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.
N.Titulescu nr. 49 A, inscris in CF Dej nr.1597 cu nr.topo 219/2/1/2 in 2 parcele
distincte si vanzarea prin licitatie publica a parcelei nr.2, in suprafata de 384 mp.
39. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Pintic, nr. 227,
inscris in CF Dej nr. 889 cu nr. cadastral 2226 in 2 parcele distincte si vanzarea
directa, fara licitatie publica a parcelei nr.1 in suprafata de 345 mp catre
CALNACI IOAN si vanzarea prin licitatie publica a parcelei nr.2 in suprafata de
655 mp.
40. Proiect de hotarire privind aprobarea transmiterii deptului de
concesionare asupra terenului, situat in municipiul Dej, str. Stefan cel Mare, nr.1-2,
Bl. B.1, ap.5, in suprafata de 12,60 mp.
41. Proiect de hotarire privind aprobarea transmiterii dreptului de
concesiune asupra terenului, in suprafata de 2309 mp, situat in Dej str.Alecu Russo,
nr.26, in favoarea S.C. COMPANIA DE APA „Somes” Dej.
42. Proiect de hotarire privind aprobarea schimbului de teren intre Primaria
municipiului Dej si S.C. ROMCONSERV S.A.
43. Solutionarea unor probleme ale administratie publice locale:
1. Adresa nr. 7286/IV/07.04.2009 a Institutiei Prefectului
Judetului Cluj.
2. Adresa nr. 866/28.04.2009 a S.C. TETAROM S.A.
3. Citatie in dosar 1530/117/2009 a Tribunalului Cluj.
4. Informare privind achizitionarea terenului in suprafata de 652
mp necesar construirii Salii de sport la Liceul Industrial de
Constructii Montaj Dej.
5. Informare privind oferta de vanzare a activului „Tratarea
apei”, de la SC Somes SA Dej
La şedinţa sunt prezenţi 16 consilieri, domnul Primar Morar Costan, domnul Vice-primar
Chira Claudiu, domnul secretar Andron Covaciu, sefi de servicii si funcţionari publici din
aparatul propriu de specialitate al Primarului, reprezentanţi ai unor firme SC SOMEŞ SA Dej,
Compania de apa Someş, cetăţeni ai municipiului Dej precum si reprezentanţi ai mass-mediei
locale.
Şedinţa este publica si va fi condusa de domnul consilier Mureşan Traian care da citire
ordini de zi. După prezentarea ordinii de zi preşedintele de şedinţa întreabă daca mai sunt
propuneri.
Preşedintele de şedinţa supune la vot varianta de ordine de zi care întruneşte majoritatea
voturilor.

Se trece la ordinea de zi
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Punctul 1 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri
si cheltuieli pe anul 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economică, aviz favorabil cu menţiunea că în
urma discutării bugetului într-o şedinţă de consiliu anterioară s-a convenit cu domnul primar ca
toţi bani care vin din alte surse în bugetul local să fie destinate clar si nominalizate locurile unde
merg aceşti bani.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz conform cu comisia economică.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz conform comisiei economice.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil cu precizarea
aleilor şi străzilor precum şi a blocurilor care vor intra în reabilitare
Domnul primar Morar Costan explica lucrările care se vor face cu aceşti bani precum şi
nominalizarea străzilor şi aleilor propuse a se interveni. Explică destinaţia concretă a banilor
pentru diferitele lucrări şi anume pentru lucrări de cadastru. De la Consiliul Judeţean s-au primit
bani în sumă de 14 miliarde de lei vechi care a fost distribuita echitabil pe oraşe la nivelul
judeţului. Din aceasta sumă s-a distribuit SMURD-ului o cotă de 630.000 milioane lei vechi iar
la străzi o sumă de 5 miliarde de lei vechi . În aceste condiţii se poate discuta doar de plombări şi
refaceri de drumuri astfel că s-a analizat această situaţie şi s-a constatat că prioritar ar fi străzile
de pe dealul Florilor deoarece în această zonă s-au refăcut conductele de gaz şi apa şi se poate
face întreg covorul asfaltic. În acest sens s-a direcţionat aceşti bani pentru refacerea covorului
asfaltic pe Aleea Tomis, Dealul Rozelor, Aleea Zefir, Luceafărului. Aceasta sumă nu este de
ajuns dar la o nouă rectificare aceste străzi ar putea fi terminate. La spital este alocat 2 miliarde
de lei vechi pentru reabilitarea zonei de psihiatrie, pavilion care nu a fost reabilitat de 2 ani de
zile. La reabilitarea termică a blocurilor este alocată o sumă de 2 miliarde de lei vechi.
Se trece la înscrierile la cuvânt.
Domnul consilier Jecan Eugen, propune ca strada 1 Mai să fie reabilitată deoarece şi aici
s-au înlocuit conductele de apa si gaz şi s-ar putea face o porţiune din această stradă mai mult ar
putea fi făcută foarte bine fără să se mai intervină în perioada imediat următoare. În acest context
dânsul s-a gândit să se înceapă refacerea străzi 1 Mai şi să se vină pe Regina Maria, Avram Iancu
şi Ec. Teodoroiu. Domnul consilier propune şi refacerea uliţelor din satul Pintic iar în acest sens
a pregătit un amendament constând într-un art. 2 care poate fi inserat în hotărâre.
Domnul consilier Mureşan Daniel, doreşte să se amintească şi de refacerea reţelei
electrice şi vine în acest sens cu o propunere în sensul că în cartierul Triaj există o stradă care
este lipsită de energie electrică şi sunt nevoie de 8 stâlpi plus reţeaua refăcută.
Răspunde domnul primar Morar Costan la aceste probleme ridicate de consilieri şi face
precizări că se va face intervenţie şi în cartierul Triaj dar deocamdată sunt prioritare cartierele de
tineri nou înfiinţate unde s-au şi distribuit sume în valoare de 3 miliarde de lei. Referitor la
propunerea domnul Jecan Eugen susţine că este o problemă extraordinar de sensibilă în
distribuirea banilor iar primarul municipiului a analizat această distribuire şi aşa este cel mai
justificat mod de a împărţi sumele pe străzi.
Domnul consilier Haranguş Eugen vis a vis de repararea şi întreţinerea de drumuri are o
opinie diferită de ceilalţi şi anume că trebuie adoptată o strategie de reabilitare a străzilor de la
centru spre exterior. Referitor la reabilitarea termică a blocurilor doreşte să primească răspuns la
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o întrebare pe care o pune executivului şi anume “câte asociaţii de proprietari au depus cereri
pentru reabilitare?”
Răspunde domnul primar Morar Costan că sunt adunate în jur de 190 de cereri din partea
asociaţilor şi că doreşte în prima fază să reabiliteze 50 de blocuri.
Doamna consilier Vesa Ana vrea să facă o menţiune şi anume că aceşti bani veniţi de la
consiliul judeţean au venit şi din cota PSD-ului şi doreşte să ştie daca cele 2 miliarde de lei ajung
la finalizarea acestei probleme.
Domnul primar Morar Costan face unele precizări şi anume aminteşte de proiectul
european de reabilitare a infrastructuri Dejene în valoare de 16 milioane de euro care este ca
sumă unul dintre cele mai mari ca sumă din ţară. Acest proiect însumează 27 de străzi iar restul
banilor care vin vor fi folosiţi pentru plombări şi întreţinere.
Preşedintele de şedinţa aminteşte de străzile pe care nu se poate merge acasă şi doreşte
propuneri din partea consilierilor cu o arteră principală şi mai multe străzi desfundate care să fie
refăcute.
Domnul consilier Bonta Dan susţine că istoria din toamna se repetă în sensul că se
primesc nişte bani şi fiecare dintre consilieri trage pentru zona lui să se refacă străzile şi propune
să se nominalizeze o stradă şi să fie votată. Doreşte să afle daca în zona propusă se vor face
lucrări de schimbare a utilităţilor.
Domnul primar Morar Costan răspunde că străzile propuse a fi reabilitate sunt cele pe
care utilităţile au fost schimbate. Încep discuţii intre mai mulţi consilieri şi domnul primar.
Dupa aceste discutii preşedintele de şedinţa supune la vot ccele doua variante de proiect
una propusa de executiv si a doua cea propusa de domnul consilier Jecan Eugen. Aceasta din
urma varianta intruneste 10 voturi voturi si este adoptata ca HCL.
Punctul 2 Proiect de hotarire privind aprobarea contului de executie bugetara

la data de 31.12.2008.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, s-a asteptat avizul comisiei
economice membri vor vota in plen.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, conform comisiei economice.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, conform comisiei economice
Se trece la înscrierile la cuvânt
Doamna consilier Vesa Ana sustine ca a studiat acest proiect de hotarire si a ajuns la
concluzia ca procentele sunt semnificative si da citire procentelor de colectare concluzionand ca
aceste sume colectate sunt destul de reduse si are o speranta ca la sfirsitul anului 2009 procentul
de colectare sa fie de peste 90%.
Domnul consilier Bonta Dan doreste sa dea citire sumelor pentru a nu intra in capcana
procentelor sustinind ca una este 50% dintr-un milion si alta este 50% dintr-un miliard.
Atribuirea de stimulente pusa in discuti de catre comisia economica nu i se pare pertinenta
deoarece crede dinsul nu trebuie sa fi stimulat ca să-ti faci treaba.
Domnul consilier Haranguş Eugen sutine ca incasarea sumelor la buget este importanta
dar in opinia dinsului cheltuirea banului public este mai importanta. Ar fi doritsa fie prezentat pe
capitole de catre executiv mai in detaliu cit s-a consumat pe salari, pe materiale etc. Are o
nemultumire cu privire la proiectele de hotarire care nu au fost prezentate de indata consilierilor
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spre studiu ci numai cu 5 zile inainte de sedinta neputindu-se strudia toate materialele. Ar fi dorit
ca linga acest proiect de hotarire domnul primar sa puna si raportul dinsului de activitate de la
preluarea mandatului conform legii administratiei locale. Propune aminarea acestui proiect
deoarece nu a putut fi studiat in detaliu.
Intervine domnul primar Morar Costan ca in urma cu 7 zile sau dat proiectele de hotarire
spre stiinta consilierlor si nu este problema primarului ca consilierii nu s-au informat cu privire la
continutul lor in legatura cu stimlentele date catre angajati sustine parerea domnul Bonta si
explica ca datorita crizei s-a redus aceste stimulente la 0 deoarece toata lumea trebuie sa lucreze
pentru comunitate.
Preşedintele de şedinţa supune la vot varianta executivului si varianta domnul Harangus
de aminare a acestui proiect. In urma votului consilierilor s-a hotarit aminarea cu 11 voturi
pentru.
Punctul 3. Proiect de hotarire privind aprobarea Actului constitutiv si a

Statutului „Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul
Hidrografic Somes-Tisa”, modificate, precum si a Acordului Direct incheiat intre
Banca Europeana de Investitii (BEI), Autoritatile locale, Asociatia Regionala pentru
Dezvoltarea Infrastructurii din bazinul Somes-Tisa si Compania de Apa Somes S.A.,
in vederea completarii documentatiei necesare obtinerii din partea Bancii Europene
de investitii a co-finantarii aferente Programului Operational Sectorial de Mediu
(SOP ENV 2007-2013) in cadrul proiectului major de investitii in infrastructura de
mediu din judetele Cluj si Salaj „Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare
cu apa si apa menajera in aria judetelor Cluj/Salaj”, adjudecat de Compania de
Apa Somes S.A. ca beneficiar final.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre şi informeaza consiliul ca acest
proiect va fi despartit in doua si se vor adopta doua hotariri de consiliu. Mai mult domnul
secretar Andron Covaciu explica in ce consta aceasta despartire in doua a proiectului si ca sa
facut la cererea reprezentantilor „Asociatiei Regionale pentru Dezvoltarea Infrastructurii din
bazinul Hidrografic Somes-Tisa”
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil, cu mentiunea ca nu au
avut la comisie actul constitutiv si statutul.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, conform comisiei economice.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, conform comisiei economice cu
mentiunea ca trebuia sa se puna pe ordinea de zi statutul si actul constitutiv.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, conform comisiei economice si
juridice.
Preşedintele de şedinţa supune la vot cele doua proiecte de hotarire care intrunesc
majoritatea voturilor (17)
Punctul 4 Proiect de hotarire privind aprobarea sumei de 562.066 Euro pentru

proiectul „Extinderea si reabilitarea sistemelor de apa si apa uzata din judetele
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Cluj, Salaj – imbunatatirea sistemelor de alimentare cu apa, canalizare si epurare in
zona Cluj-Salaj”.
.

Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre şi dă cuvântul executivului pentru
susţinerea proiectului.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, conform comisiei economice.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, conform comisiei economice.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, conform comisiei economice si
juridice.
Intervine domnul primar Morar Costan si face o expunere de motive cu privire la acest
proiect de hotarire.
Domunl consilier Rusu Calin vrea sa precizeze ceva raportat la referatul compartimentul
tehnic din cadrul primariei si anume ca aceste referate sunt superficiale si ii se parea normal sa
fie mai explicit cu privire la constinut si de unde rezida aceasta suma in plus de bani.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (17)
Punctul 5. Proiect de hotarire privind Asocierea Consiliului local al

municipiului Dej, la Asociatia
METROPOLITAN Cluj.

de

dezvoltare

intercomunitara

ECO-

Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv care
întruneşte majoritatea voturilor (17)
Punctul 6. Proiect de hotarire privind aprobarea numirii reprezentantilor

consiliului local in consiliile de administratie si AGA la societatile comerciale
subordonate.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, din punct de vedere legal nu sunt
probleme exista discuti pe articole si urmeaza sa se numeasca o persoana pe care nu este
complectata, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa asteapta propunerile pentru a se complecta articolul 1 din hotarire.
Domunl consilier Rusu Calin propune pe domnul Barbu Dorin.
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Domnul consilier Buburuz doreste ca art. 4 sa aiba urmatorul cuprins si anume „Se
revoca din functia de director general domnul Laposi Wilhem si se numeste domnul Cimpean
Laurentiu”
Domnul consilier Harangus Eugen intervine si face referire la activitatea dinsului in
cadrul comisiei care a fost constituita pentru analiza managementului la S.C. Transurb si sustine
ca a propus o serie de masuri care se pare ca sau finalizat doar cu inlocuirea directorului general
Domnul consilier Kadar propune pastrarea in continuarea a domnului Laposi Wilhem in
consiliul de administrare si ca si director general.
Domnul consilier Raul Popescu crede ca ar trebui sa se vada cine este persoana si sa se
vada ce studi are si ce competente are.
Intervine domnul primar morar Costan si spune ca este de acord cu persoanele
nominalizate in consilile de administratie.
Preşedintele de şedinţa constata ca sunt 3 propuneri pentru acest proiect de hotarire si
pina colegii consilieri se vor edifica cu privire la acestea propune o pauza de 5 minute care este
aprobata de consiliu
Dupa pauza domnul presedinte de sedinta anunta propunerile si anume presedinte Barbu
Dorin, director general Cimpeanu Laurentiu, director coordonator Laposi Wilhem. Urmeaza sa
se supuna la vot aceasta varianta si varianta de aminare propusa de domnul consilier Popescu
Raul.
In urma votarii de catre consilieri este votata prima propunere cu 14 voturi si 3 abtineri.
Punctul 7. Proiect de hotarire privind acordarea unui ajutor in suma de 24 mii

lei pentru refacerea sarpantei si invelitorii la imobilul situat in Dej. Str. M. Viteazul
nr.22, ca urmare a incendiului din data de 30 aprilie 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, sustine ca trebuie sa fie consecventi
deoarece se refera la fondul de rezerva cu anumite destinatii speciale da un aviz nefavorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil din punct de vedere al
sumei.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil cu discutarea in plen a
problemei ridicate de comisia juridica.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura,conform comisiei juridice si
economice.
Se trece la înscrierile la cuvânt
Domnul consilier Raul Popescu face unele precizari in legatura cu avizul nefavorabil dat
de comisie deoarece acest fond de rezerva are o destinatie speciala si nu se poate da unui caz
izolat si particular.
Domnul consilier Gavrea Dan sustine ca exista in fondul de rezerva suma de un miliard
de lei aprobata de catre consiliu.
Preşedintele de şedinţa face o propunere de a da si materiale si a se mai diminua suma,
materiale care pot veni de la scoala generala nr 2 unde este un surplus de materiale
Domunl consilier Rusu Calin este de acord cu suma dar are o problema cu referatul care
sta la baza acestui proiect de hotarire si vorbeste despre crearea unui precedent
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Domnul primar Morar Costan face o expunerea de motive pentru care s-a initiat acest
proiect de hotarire si datorita faptului ca s-a propus sa se dea si materiale reduce suma la 150
milioane de lei.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv si ceea de
a doua cu suma de 150 de milioane plus materiale. Varianta cu 150 de milioane plus materiale
intruneste 15 voturi pentru.
Punctul 8. Proiect de hotarire privind acordarea cu titlu gratuit a spatiului

situat in Dej str. Parcului nr.4 pe toata perioada in care este utilizat in acest scop
„Ajutor Reciproc intre pensionarii asociatiei”.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil cu unele amendamente.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Se trece la înscrierile la cuvânt
Doamna consilier Ciungan Anda considera ca trebuie aprobat acest proiect si sustine ca sa ocupat personal de aceasta problema a pensionarilor.
Domnul consilier Kadar atrage atentia asupra faptului ca imobilul este revendicat si
sustine ideea domnului Gavrea de a se da pe o perioada limitata din 2 in 2 ani
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv si ceea
prezentata de comisia economica. Varianta comisiei economice este adoptata cu 15 voturi pentru
.
Punctul 9 Proiect de hotarire privind aprobarea casării mijloacelor fixe ce

necesită scoatere din funcţiune, ce aparţin patrimoniului public al municipiului Dej,
cuprinse în Contractul de Delegare a Serviciului de Alimentare cu apa si canalizare.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 10. Proiect de hotarire privind reactualizarea patrimoniului public al

municipiului Dej.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Se trece la înscrierile la cuvânt
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Domnul consilier Vancsa Aron are o nelamurire cu spatiul destinat Casei de cultura care
a fost retrocedat si intreaba daca a mai fost prins in patrimoniu.
Raspunde domnul primar care lamureste ca va fi scos in 2010 din patrimoniu acel spatiu.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 11. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL Dej

nr. 34/2008.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, conform urbanism si economic.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste 3 voturi pentru,
proiectul fiind respins
Punctul 12. Proiect de hotarire privind aprobarea tarifelor si a termenului de

prelungire a contractelor de inchiriere pentru ocuparea domeniului public si privat
care expira pe parcursul anului 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, fiind in discutie pentru a doua oara
comisia a analizat bine acest proiect si tinind seama si de dezbaterea publica la care a participat
intreaga comisie economica propune pastrarea tarifelor aferente anului 2008, in consecinta nu
avizeaza favorabil acest proiect.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, membrii isi vor exprima opiniile in
plen.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz conform comisiei economice.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil cu discutarea
cuantumului sumei de inchiriere.
Se trece la înscrierile la cuvânt
Domnul consilier Rusu Calin propune prelungirea contractelor cu pastrarea tarifelor
actuale.
Intervine doamna Gavrea Gabriela sef serviciu UAT, din cadrul primariei municipiului
Dej care sustine si dinsa prelungirea contractelor iar rata inflatiei este obligatorie.
Domnul consilier Gavrea Dan aduce amendamente la proiect si prezinta pe articole noul
dispozitiv al hotaririi propus si anume contractul sa fie pe o perioada de 2 ani, spatiile comerciale
de la 5 ani la 2 ani, terenrile cultivate la 2 ani, curtile si gradinile la 2 ani, tonetele si chioscurile
la 2 ani si ternurile de sub constructii la 2 ani; la art.2 tarifele vor fi cele aferente anului 2008
actualizate cu rata inflatieiiar art 3,4 si 5 vor fi scoase din dispozitivul hotaririi iar art6 va deveni
art 3.
Intervine domnul primar care sfirma ca in urma cu 2 luni s-a discutat acest proiect si a
venit cu propunerea care este la mapa sedintei, atunci consiliul nu a fost de acord cu aceste tarife.
In urma desbaterilor publice, a pozitiilor celor aflati in sala comisia economica a facut pasul
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inapoi iar primarul are o satisfactie interioara ca membri consiliului s-au pliat pe simtamintele
primarului si dorinta cetatenilor de a nu majora chiria.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare cu amendamentele comisie
economice insusite si de initiator care intruneste majoritatea voturilor (11)
Punctul 13. Proiect de hotarire privind prelungirea

contractelor de
concesiune – pentru terenurile pe care sunt construite garaje auto – a caror durata
de concesiune expira in anul 2009.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 14. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.61

din 10 iulie 2008.
Preşedintele de şedinţa vine cu propunerea de aminare a acestui proiect deoarece in
cadrul acestei sedinte s-a votat noua conducere a SC Transurb si aceasta va veni cu noi tarife
fundamentate.
Preşedintele de şedinţa supune la vot aminarea care intruneste majoritatea voturilor (15)
Punctul 15. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii cu titlu gratuit a

terenurilor (chioscuri) apartinind domeniului public al municipiului Dej de care SC
TRANSURB SA DEJ.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, conform juridic.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, discutii in plen nu s-a votat.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Se trece la înscrierile la cuvânt
Domnul consilier Harangus Eugen in opinia dinsului se da o subventie adica se misca
niste bani spre Transurb si de la Transurb inapoi la primarie
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 16. Proiect de hotarare privind aprobarea regimului de acces pentru

autovehicole cu masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone in zona
municipiului Dej.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, conform juridic.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, conform juridic.
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Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, propunere de aminare.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, conform juridic.
Se trece la înscrierile la cuvânt.
Domnul consilier Kadar sustine ca parerea comisiei juridice este si a dinsului si ca ar
trebui interzisa total intrarea masinilor grele in centrul orasului
Domnul consilier Raul Popescu sustine ca ar fi o discutie interesanta cine plateste aceasta
taxa: transportatorul sau beneficarul.
Domnul consilier Bonta Dan propune aminarea si analiza mai in profunzime a acestui
proiect de hotarire.
Intervine domnul primar care aminteste ca sunt 19 strazi pe care nu se va plati aceasta
taxa ci doar in zonele aglomerate si centrul istoric
Doamna consilier Ciungan Anda este de parere ca transportatori trebuie sa plateasca.
Domnul consilier Gavrea Dan vrea sa aminteasca de anumite hotariri cu privire la
circulatia in oras si la alte activitati necesare bunului mers al municipiului care nu se respecta si
ar fi bine ca executivul sa vina cu un pachet de hotariri privin curatenia circulatia si alte masuri
administrative.
Intervine domnul primar care aminteste ca sunt 19 strazi pe care nu se va plati aceasta
taxa ci doar in zonele aglomerate si centrul istoric
Domnul viceprimar Chira Caludiu intervine si sustine ca principiul dupa care s-a si
propus acest proiect de hotarire este „cine distruge plateste cine polueaza plateste” si pentru
descongestionarea traficului din zona centrala.
Domnul consilier Rusu Calin vrea sa atraga atentia asupra neadoptarii acestui proiect
important.
Domnul consilier Harangus ar dori sa mai fie prinse in acest proiect si alte
disfunctionalitati cu care se intilneste zi de zi si care ar trebui reglementate si anume cursele care
colecteaza muncitori pentru diferite firme, sa nu se confunde statile acestea cu cele ale
Transurbului.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare propus de executiv care
intruneste 5 voturilor, iar aminarea acestui proiect intruneste 11 voturi.
Punctul 17. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire duplex

P+E – beneficiar IGNA AURELIA, str. Bucovina, nr.8.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 18. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire locuinta
duplex P+Ms, beneficiar HATOS MARILENA, str. Fericirii, nr.3.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
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Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 19. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire cladire

locuinte colective D+P+2E, beneficiar BERENDE GABRIEL, str. Nichita Stanescu
nr. 3A
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 20. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – construire Hala de
productie si depozit – beneficiar S.C. ANGEL’S PROD COM SRL, str. Dumbrava
Rosie, nr.8.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 21. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.D. – modernizare si

extindere cladire principala Liceul teoretic Al.Papiu Ilarian cu corp de cladire
DS+P+2E si modernizare teren sport cu anexe.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 22. Proiect de hotarire privind aprobare P.U.Z. – construire Magazin

de prezentare, depozit, hala productie, beneficiar S.C. DANSILVA IMPEX S.R.L.,
str. 1 Mai, nr. 103.
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Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 23. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.topografic
in vederea intabularii constructiei – beneficiar BLAGA LIVIU
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 24. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.

topografic in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra terenului –
beneficiar PIRTOC GABRIEL.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 25. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.

topografic in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra terenului –
beneficiar STEF LIVIA.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, are nelamuriri si doreste explicatii.
Acestea sunt date de catre doamna Gavrea Gabriela sef Serviciu UAT.
Intervine domnul consilier Federiga Florin care sustine ca din punct de vedere juridic
doamna are dreptul de asi primi terenul si in viitor va vedea ce va face cu el.
Intervine domnul primar care sustine ca doreste o aminare a proiectului pentru a mai
putea negocia cu proprietarul.
Preşedintele de şedinţa supune la vot aminareacare intruneste majoritatea
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Punctul 26. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.
topografic in vederea intabularii dreptului de proprietate POP VASILE
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (16) se abtine domnul Popescu din motive personale.
Punctul 27. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.

topografic in vederea intabularii dreptului de proprietate PRODAN IOAN.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (16) se abtine domnul Popescu din motive personale.

Punctul 28. Proiect de hotarire privind aprobarea dezmembrarii nr.topografic

in vederea intabularii dreptului de proprietate asupra constructiei – beneficiar
SPITAL PENITENCIAR DEJ.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 29. Proiect de hotarire privind aprobarea parcelarii imobilului inscris

in CF Dej nr. 1354 cu nr. topo 155 situat inDej, str. P-ta 16 Februarie f.n.,
beneficiar S.C. COFETARIA LEMNULE VERDE.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil cu observatia ca
suprafata trebuie modificata.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
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Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 30. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.

Unirii, nr. 1B-1C, inscris in CF Dejnr. 6136 cu nr. topo 4163/1/1 in 3 parcele
distincte si vanzarea directa, fara licitatie publica, a parcelei nr.2 in suprafata de
186 mp, catre S.C. NIRAMARO PRODIMPEX S.R.L.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, cu un vot pentru restul membrilor se
vor pronunta in plen.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, face propunerea ca punctele de la 30
la 39 sa fie aminate pina la o sedinta urmatoare deoarece aceste sume au fost prinse si in buget si
doreste ca domnul primar sa arate destinatia acestor sume.
Domnul consilier Harangus Eugen, sustine ca in oras consilul local detine multe
proprietati a caror situatie juridica nu este clarificata si propune o invenariere a tuturor
proprietatilor.
Domnul consilier Kadar sustine ca aminarea acestor proiecte nu este o problema dar ca ar
trebui grabita vinzarea acestor locati deoarece suntem intr-o perioada de criza.
Domnul primar Morar Costan sustine ca venit cu aceste 9 proiecte in fata consilului
deoarece aceste terenuri sunt concesionate si s-au facut cereri pentru cumparare deoarece s-au
facut constructii. Mai mult ca dupa ce vor fi vindute aceste terenuri vor fi supuse impozitarii.
Domnul consilier Gavrea Dan atarge atentia ca dupa vinzare primaria nu va mai fi
proprietara pe acele terenuri.
Preşedintele de şedinţa supune la vot aminarea acestor puncte care intruneste 16 voturi
pentru.
Punctul 31. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.

Unirii, nr. 1B-1C inscris in CF nr.6136 cu nr. topo 4163/1/1 in 3 parcele distincte si
vanzarea directa, fara licitatie publica a parcelei nr.3 in suprafata de137 mp, catre
S.C. PANI IND S.R.L.
Aminat
Punctul 32. Proiect de hotarire privind aprobarea vanzarii directe, fara

licitatiepublica, a terenului aferent spatiului comercial, situat in Dej, str. Crangului
nr. 20 A, catre S.C. SOMPAN S.A.
Aminat
Punctul 33. Proiect de hotarire privnd aprobarea

vanzarii directe, fara
licitatie publica a terenului aferent spatiului comercial, situat in, Dej, str. I. Attila,
nr.f.n., catre S.C. SOMPAN S.A.
Aminat
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Punctul 34. Proiect de hotarire privind aprobarea vanzarii directe, fara
licitatie publica a terenului aferent spatiului comercial, situat in Dej, str. A. Iancu
nr. 36, catre S.C. ASTRID S.R.L.
Aminat
Punctul 35. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.

A.Iancu, nr.36, inscris in CF Dej, nr. 2624 cu nr. topo 946/2/1 in 2 parcele distincte
si vanzarea prin licitatie publica, a parcelei nr.2, cu nr. topo 946/2/1/2 in suprafata
de 355 mp.
Aminat
Punctul 36. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.
Galaxiei nr. 7, inscris in CF Dej nr.4 cu nr. topo 1040/5/1/1/59 in 2 parcele distincte
si vanzarea directa, fara licitatie publica a parcelei nr.1 in suprafata de 132mp,
catre ROMAN IOANA
Aminat
Punctul 37. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.

Victoriei, f.n. , inscris in CF Dej nr. 4338 cu nr. topo 1389/8/2 in 2 parcele in
suprafata de 60 mp, catre S.C. MON AMI S.R.L.
Aminat
Punctul 38. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Dej, str.
N.Titulescu nr. 49 A, inscris in CF Dej nr.1597 cu nr.topo 219/2/1/2 in 2 parcele
distincte si vanzarea prin licitatie publica a parcelei nr.2, in suprafata de 384 mp.
Aminat
Punctul 39. Proiect de hotarire privind parcelarea terenului situat in Pintic,

nr. 227, inscris in CF Dej nr. 889 cu nr. cadastral 2226 in 2 parcele distincte si
vanzarea directa, fara licitatie publica a parcelei nr.1 in suprafata de 345 mp catre
CALNACI IOAN si vanzarea prin licitatie publica a parcelei nr.2 in suprafata de
655 mp.
Aminat
Punctul 40. Proiect de hotarire privind aprobarea transmiterii deptului de
concesionare asupra terenului, situat in municipiul Dej, str. Stefan cel Mare, nr.1-2,
Bl. B.1, ap.5, in suprafata de 12,60 mp.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil..
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil..
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
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Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 41. Proiect de hotarire privind aprobarea transmiterii dreptului de

concesiune asupra terenului, in suprafata de 2309 mp, situat in Dej str.Alecu Russo,
nr.26, in favoarea S.C. COMPANIA DE APA „Somes” Dej.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Intervine domnul primar Morar Costan care afirma ca autoritatile sprijina Compania de
apa cu ce se poate si o ajuta in desfasurarea activitati dar doreste ca si Compania sa intoarca
favorurile care sa se regaseasca in pretul apei.
Intervine domnul Hetea directorul sucursalei Dej a Companiei de apa care sustine ca
autoritatile locale nu fac niciun favor companiei deoarece Compania de Apa investeste peste 2,7
mil. de euro in localitate
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (17)
Punctul 42. Proiect de hotarire privind aprobarea schimbului de teren intre

Primaria municipiului Dej si S.C. ROMCONSERV S.A.
Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre.
Domnul primar Morar Costan face expunerea de motive cu privire la acest proiect
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Bonta Dan, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz favorabil.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
Se trece la inscriei la cuvint.
Domnul consilier Gavrea Dan care doreste sa mai introduca inca un articol in hotarire cu
referire la destinatia ternului care sa se regaseasca in proiectul mare al campusului scolar.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul de hotarare care intruneste majoritatea
voturilor (16) si o abtinere
Punctul 43. Solutionarea unor probleme ale administratie publice locale:

1.

Adresa nr. 7286/IV/07.04.2009
Judetului Cluj.

a

Institutiei

Prefectului

Preşedintele de şedinţa citeşte adresa Institutiei Prefectului si aduce unele
acuze la adresa domnul secretar si a viceprimarului municipiului domnul
Chira Claudiu cu referire la o hotarire adoptata de catre consiliul local.
Intervine domnul viceprimar Claudiu Chira care doreste sa lamureasca
aceasta adresa si anume ca este o procedura prealabila privind controlul
de legalitate
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Domnul consilier Gavrea Dan cere domnului secretar sa conlucreze cu
initiatorul acestui proiect pentru legalitatea si pentru a fi repus pe ordinea
de zi a unei sedinte viitoare.
Domnul secretar Andron Covaciu explica procedura de adoptare a unei
hotariri si unele probleme legate de acesta adresa.
Domnul consilier Vancsa Aron doreste sa trimita scrisoare Prefectului
prin care sa explice starea reala cu privire la aceasta adresa.
Urmeaza discutii intre consilieri cu privire la acesta adresa.
Se supune la vot adresa Prefecturi cu privire la revocarea hotărârii
consiliului local care nu este de acord cu revocarea si pentru faptul că nu
a fost iniţiat un proiect de hotarâre în acest sens (respingerea revocării
hotariri cu 14 voturi)

2.

Adresa nr. 866/28.04.2009 a S.C. TETAROM S.A.
Preşedintele de şedinţa citeşte adresa prin care se cere numirea unui
reprezentant la sedintele consilului SC Tetarom SA
Domnul consilier Gavrea Dan il propune pe domnul Vancsa, propunere
care intruneste 16 voturi

3.

Citatie in dosar 1530/117/2009 a Tribunalului Cluj.
Preşedintele de şedinţa citeşte citatia si partile care sunt implicate in acest
dosar.
Domnul consilier Vancsa Aron da unele explicati cu privire la acest
dosar deoarece dinsul este reprezentantul consiliului in acest proces.

4.

Informare privind achizitionarea terenului in suprafata de 652
mp necesar construirii Salii de sport la Liceul Industrial de
Constructii Montaj Dej.
Preşedintele de şedinţa citeşte informarea.
Domnul consilier Rusu Calin care a facut parte din comisie face
expunerea de motive raportat la aceasta informare.

5.

Informare privind oferta de vanzare a activului „Tratarea
apei”, de la SC Somes SA Dej
Preşedintele de şedinţa citeşte informarea.
Domnul Craciun directorul general al SC Somes SA face aceasta
informare si propunerea de a vinde Municipiului Dej a activului Tratarea
Apei care nu mai poate fi sustinut de catre societate.
Domnul primar sustine ca va fi formata o comisie care va face o
intelegere intre cele doua parti

În încheierea şedinţei preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei
anterioare care este aprobat cu unanimitate de voturi

Preşedinte de şedinţa
Muresan Traian

Secretar
Andron Covaciu
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