ROMANIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEJ
NR. 12.400 DIN 28 mai 2009

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 28 mai 2009 cu ocazia desfăşurării şedinţei “ de îndată“ a Consiliului
Local al municipiului Dej, care a fost convocata în conformitate cu prevederile art.39 alin. 4 din
legea nr. 215 \2001 si conform Dispoziţiei Primarului nr. 1062 din 2009 cu următoarea

ORDINE DE ZI

1.
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în
C.F. Dej nr. 3390 în suprafaţă totală de 1.309.422 mp, situat în Dej,
zona TOROC şi concesionarea prin licitaţie publică, a 4 parcele în
suprafaţă totala
de 2200 mp, pentru construirea a 4 Spaţii
comerciale, în vederea deservirii zonei de agrement

La şedinţa sunt prezenţi 15 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, precum si reprezentanţi ai mass-mediei locale.
Şedinţa este publica si va fi condusa de domnul consilier Murşan 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 ordinea de zi care întruneşte 15 voturi.
Se trece la ordinea de zi
Punctul 1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului
înscris în C.F. Dej nr. 3390 în suprafaţă totală de 1.309.422 mp,
situat în Dej, zona TOROC şi concesionarea prin licitaţie publică, a
4 parcele în suprafaţă totala de 2200 mp, pentru construirea a 4
Spaţii comerciale, în vederea deservirii zonei de agrement

Preşedintele de şedinţa citeşte proiectul de hotărâre si da cuvântul executivului pentru
susţinerea proiectului.
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Domnul primar Morar Costan face expunerea de motive si explica motivul convocării
acestei şedinţe mai departe dă cuvântul doamnei Gavrea Gabriela.
Doamna Gavrea Gabriela sef Serviciu UAT explică că s-a dat anunţul pentru licitarea
parcelelor în vederea deservirii zonei de agrement Toroc doar ca s-a constatat ulterior că sunt
mai multe parcele şi un teren mai mare, în consecinţă s-a cerut revocarea HCL DEj nr 18
din10.03.2009 şi s-a făcut acest proiect de hotărâre
Se trece la înscrieri la cuvânt pe marginea proiectului de hotărâre.
Domnul consilier Gavrea Dan are unele nelămuriri cu privire la această parcelare care
sunt lămurite de către doamna Gavrea Gabriela.
Se trece la consultarea comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Rusu Călin, comisia de urbanism, aviz favorabil.
Domnul consilier Gavrea Dan, comisia economica, aviz conform cu comisia de urbanism.
Domnul consilier Raul Popescu, comisia juridica, aviz favorabil.
Domnul consilier Andrica comisia de învăţământ-cultura, aviz favorabil.
S-a făcut şi propunerea pentru preşedintele comisiei de evaluare a ofertelor pentru
organizarea şi desfăşurarea licitaţiei în persoana domnul Zegrean Călin iar în comisia de
soluţionare contestaţilor licitaţiei publice s-a propus preşedinte domnul Gherman Alexandru.
Preşedintele de şedinţa supune la vot proiectul in forma prezentata de executiv cu
propunerile pentru comisii care întruneşte majoritatea voturilor (15).
Punctul 2. Diverse
Domnul consilier Bob Axinte informează membri consiliului ca Consiliul Local al
Municipiului Dej despre deplasarea dânsului la Parlamentul European şi de cum lucrează
membri.
Domnul consilier Haranguş Eugen ridică problema dosarelor de şedinţă care ajung prea
târziu la consilieri. Răspunde domnul primar şi domnul secretar care susţin că dosarele sunt
predate către consilieri conform legii.
Domnul consilier Jecan Eugen susţine că s-a ieşit în presă de către executiv cu informaţii
eronate asupra declaraţilor si propunerilor făcute de dânsul în şedinţa de consiliu precedentă.
Domnul primar Morar Costan intervine şi lămureşte situaţia cu privire la ceea ce susţine
domnul consilier Jecan.
Domnul consilier Itu Adrian propune să se pună de acord consilieri şi primarul cu
viitoarele reabilitări de străzi pentru a nu mai exista disensiuni pe această temă.
Domnul consilier Gavrea Dan susţine părerea domnul consilier Itu în sensul că domnul
primar ar trebui să se consulte mai mult cu consilierii locali.
În încheierea şedinţei preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al şedinţei
anterioare care este aprobat cu unanimitate de voturi

Preşedinte de şedinţa
Mureşan Traian

Secretar
Andron Covaciu
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