ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 26 noiembrie 2020, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului
Local Gherla.
Se intonează Imnul de Stat al României.
La ședință participă 18 consilieri locali. Doamna Consilier R. I. – C. este
prezentă online.
Ședința este legal constituită.
Dl. S. : dl. președinte de ședință ales nu poate fi prezent astfel potrivit
dispozițiilor legale pentru ședința de astăzi trebuie să alegem un alt președinte de
ședință care va conduce doar această ședință. Vă rog să faceți propuneri.
Doamna Consilier R. I. – C. : îl propun pe dl. Consilier B. V..
Dl. Consilier M. M. M. : îl propun pe dl. V..
Dl. S. : supun la vot propunerea pentru dl. B. V., care este votată cu 2 voturi
„Pentru” (domnișoara Consilier P. R. A. și doamna Consilier R. I. – C.), o
abținere (dl. Consilier B. V. se abține) și 15 voturi împotrivă (dl. Consilier F. G. –
V. lipsește).
Supun la vot propunerea pentru dl. V., care este votată cu 17 voturi „Pentru”
și o abținere (domnișoara Consilier P. R. A. se abține). Dl. Consilier F. G. – V.
lipsește.
Dl. S. : supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare convocată „de
îndată” din 13.11.2020, care este votat în unanimitate.
Dl. Președinte M. L. – P. : supun la vot cererea de motivare a dl. Consilier F.
G. V., absent pe motiv de boală, care este votată în unanimitate.
Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin
Dispoziția Primarului cu nr. 982/20.11.2020 pentru modificarea dispoziției în
temeiul prevederilor art. 133, alin. 1, art. 134, alin. 1, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. b)
din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință – Dl. V. M. L. – P. dă cuvântul Dl. P. să prezinte
spre aprobare următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea comasării a trei
imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510 din Municipiul Gherla, str.
Reformei.
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Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla.
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Avize consultative : comisia de urbanism, juridică
2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL
nr.64/25.06.2020 referitoare la componența Comisiei Tehnice de Amenajare a
Teritoriului și Urbanism a Primăriei Municipiului Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației
parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în favoarea tinerilor
pentru construirea unei locuințe proprietate personală, potrivit Legii nr.
15/2003.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
4.Referat și proiect de hotărâre privind completarea Contractelor de
concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul public al
Municipiului Gherla, prin Act adițional.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : K. L. A. – Director APL
Avize consultative : comisia juridică și economică
5.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor
din cadrul SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : F. N. – Director Economic
Aviz consultativ : comisia economică
7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : F. N. – Director Economic
Aviz consultativ : comisia economică
8.Diverse probleme.
Dl. Președinte M. L. – P. : supun la vot proiectul ordinii de zi prezentat de dl.
P., care este votat în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.
Dau cuvântul dl. M. V. să citească punctul 1.

Pct.1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
comasării a trei imobile cu numere cadastrale 53262, 53553 și 54510
din Municipiul Gherla, str. Reformei.
Dl. M. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele
comisiilor de specialitate : comisia de urbanism aviz favorabil și comisia juridică aviz
favorabil.
Nefiind întrebări și discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, care
este votat în unanimitate.
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Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 97/26.11.2020
Pct.2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
modificării HCL nr.64/25.06.2020 referitoare la componența
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism a
Primăriei Municipiului Gherla.
Dl. M. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei
de specialitate : comisia de urbanism aviz favorabil.
Dl. P. : conform legislației în vigoare este necesar votul secret.
Dl. S. : se întocmesc buletinele de vot. Opțiunea dvs. o exprimați prin DA sau
NU. Are loc procesul de votare. Comisia de numărare se retrage.
Chiar dacă legea desemnează cine conduce comisia respectivă, fiind vorba de
o hotărâre individuală cu privire la persoană, votul este secret.
După o pauză ședința se reia.
Dl. Consilier B. V. prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de
vot au rezultat următoarele : dl. D. I. – O. din 17 voturi valabil exprimate : nr. voturi
„Pentru” 16 și nr. voturi împotrivă 1.
Se adoptă cu 16 voturi „Pentru”, 1 împotrivă și 1 vot neexprimat (doamna
Consilier R. I. – C. nu poate să își exprime votul fiind online iar dl. Consilier F. G. –
V. lipsește) :

HOTĂRÂREA NR. 98/26.11.2020
Pct.3.Referat și proiect de hotărâre aprobarea reglementării
situației parcelelor de teren atribuite, situate pe Str. Hășdății, FN, în
favoarea tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate
personală, potrivit Legii nr. 15/2003.
Dl. M. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei
de specialitate : comisia de urbanism aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, care
este votat cu 16 voturi „Pentru” și 2 abțineri (doamna Consilier O. A. și dl.
Consilier M. D. – C. se abțin iar dl. Consilier F. G. – V. lipsește).
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 99/26.11.2020
Pct.4.Referat și proiect de hotărâre privind completarea
Contractelor de concesiune pentru suprafețele de pajiști aflate în
domeniul public al Municipiului Gherla, prin Act adițional.
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Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele comisiilor
de specialitate : comisia juridică aviz favorabil și comisia economică aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, care
este votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 100/26.11.2020
Pct.5.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla
în
Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul SC „CENTRUL
AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ.
Dl. S. : autoritatea executivă propune o completare la proiectul de hotărâre în
sensul că se introduce un articol nou și anume :
Art. 2. Se împuternicește dl. …………. să voteze pentru proiectul ordinii de zi
a ședinței AGA a SC „CENTRUL AGRO TRANSILVANIA” SA CLUJ
care va avea loc vineri 04.12.2020, astfel ca hotărârea să aibă trei articole.
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil. Dl. S. citește convocatorul de la Centrul
Agro Transilvania Cluj SA, care este înregistrat la Primăria Municipiului Gherla cu
numărul 15672/04.11.2020.
Dl. P. : conform legislației în vigoare este necesar votul secret.
Vă rog să faceți propuneri.
Dl. Consilier M. M. M. : îl propun pe dl. Consilier A. G..
Dl. P. : dacă nu mai există alte propuneri se întocmesc buletinele de vot.
Are loc procesul de votare. Comisia de numărare se retrage.
După pauză se reia ședința.
Dl. Consilier B. V. prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de
vot au rezultat următoarele : dl. A. G. din 17 voturi valabil exprimate : nr. voturi
„Pentru” 17.
Dl. P. : supunem la vot proiectul de hotărâre cu completarea propusă de
executiv de la Art. 2, care este votată în unanimitate.
Se adoptă cu 17 voturi „Pentru” și 1 vot neexprimat (doamna Consilier R.
I. – C. nu poate să își exprime votul fiind online iar dl. Consilier F. G. – V. lipsește) :

HOTĂRÂREA NR. 101/26.11.2020
Pct.6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.
Dl. F. N. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei
de specialitate : comisia economică aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, care
este votat în unanimitate.
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Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 102/26.11.2020
Pct.7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului
de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la 30.09.2020.
Dl. F. N. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei
de specialitate : comisia economică aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, care
este votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 103/26.11.2020

Pct.8.Diverse probleme.
Dl. P. : dau cuvântul cetățeanului prezent în sală.
Dl. D. : prezintă petiția înregistrată la Primăria Municipiului Gherla cu nr.
16692/26.11.2020 făcută de un grup de locatari de pe strada Hășdății care doresc să
atragă atenția aspectului foarte deranjant a unor limitatoare de viteză care s-au montat
în preajma blocurilor situate pe strada Hășdății. Dorim să analizați posibilitatea
înlocuirii acestor limitatoare cu unele de cauciuc sau asfalt, de înălțime mai mică sau
chiar îndepărtarea lor definitivă și desființarea trecerii de pietoni.
Dl. P. : am notat problema și o să încercăm să găsim o soluție cât mai potrivită
pentru confortul și siguranța cetățenilor din zonă.
Doamna Consilier M. M. – D. : ridică doleanța cetățenilor din Băița, Hășdate
și Silivaș de a beneficia și dânșii de construirea unor capele mortuare în cimitirele
satelor lor. Propun construirea de capele mortuare și prinderea acestora în bugetul de
venituri și cheltuieli al anului 2021.
Dl. M. V. : există Studii de Fezabilitate făcute pentru cele trei localități pentru
capelele mortuare. Depinde de dvs. să propuneți să prindeți aceste obiective în lista de
investiții al bugetului anului 2021. Se pot declara începerea lucrărilor de proiectare și
execuție la cele trei capele mortuare.
Dl. Consilier S. C. : întreabă dacă Indicatorii Economici și Studiile de
Fezabilitate au fost aprobate de consiliul local?
Dl. M. V. : da, au fost aprobate.
Dl. Consilier S. C. : mi se apare normal să fie prinse în lista de investiții
având în vedere că s-au cheltuit bani pentru SF – uri.
Dl. M. V. : orice SF aprobat de consiliul local urmează să fie finanțat de
autoritatea locală.
Dl. P. : sunt trei subiecte care vor fi în atenție și care vor fi prezentate în
bugetul anului 2021 și cu sprijinul dvs. vor putea fi aprobate. Vom ține cont de aceste
doleanțe.
Dl. Consilier S. C. : care este stadiul cu documentațiile aprobate în buget
pentru podețele de pe Canalul Morii?
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Dl. M. V. : vor fi cuprinse în lista de investiții pe anul viitor.
Dl. Consilier S. C. : solicită să se găsească o soluție pentru siguranța
circulației pietonilor în zona cortului amplasat pe trotuarul de la spitalul de copii,
trotuarul este blocat în totalitate. Să fie înlocuit cortul cu un container.
Dl. Consilier M. D. – C. : dacă se menține cortul trebuie să delimităm pe
trotuar, pe carosabil ca pietonii să nu fie expuși pericolelor accidentelor.
Dl. P. : da, se pot realiza prin stâlpișori, prin balize. Va trebui să solicităm
aprobare de la drumurile naționale dar nu este imposibil.
Dl. P. : în cazul în care nu se va găsi o modalitate pentru container o să avem
în vedere să facem ceva modificări pentru a asigura siguranța.
Dl. Consilier S. C. : aș dori să se găsească o soluție pentru reducerea taxelor
domeniului public. Mă refer la cei care au terase sau altfel de spații, pentru anul viitor,
cei care au impozit pe proprietate pentru spațiile în care își desfășoară activități
afectate de pandemie. Mă refer la restaurante.
Dl. P. : din acest punct de vedere studiem și încercăm să găsim cadrul legal.
Din păcate în alte localități au existat reduceri de impozite. Acolo erau impozite
restabilite spre limita superioară. Din fericire în Gherla nivelul impozitelor pentru
persoanele juridice sunt stabilite spre limita inferioară a cadrului legal. Acum căutăm
exact ce ține de consiliul local pentru a supune aprobării consiliului local să creăm
ceva facilități tuturor operatorilor economici care au intrat sub incidența Ordonanțelor
de carantinare a orașului.
Dl. P. : taxele și impozitele în Municipiul Gherla sunt stabilite la limita
inferioară. Sunt niște praguri legiferate și față de aceste praguri consiliul local poate
avea completări sau adăugiri. Legiuitorul spune că ele pot fi indexate cu indicele de
inflație. Aveți în dezbatere publică propunerea noastră vizavi de taxele și impozitele
pentru anul 2021. Rog să se facă propuneri în scris. Și noi ne-am gândit la câteva
variante.
Îi rugăm pe toți operatorii economici să beneficieze de prevederile de astăzi
ale legislației cu ajutoarele care se pot da conform Legii nr. 55/2020 și alte prevederi
în starea de alertă.
Dl. Consilier M. D. – C. : propun ca următoarele ședințe de consiliu local să
se țină online.
Dl. S. : îl întreabă pe dl. N. C. dacă s-ar putea ține ședințele online?
Dl. C. N. : explică modalitatea în care s-ar putea ține ședințele online. Nu
avem tehnica necesară.
Dl. Consilier S. C. : din punct de vedere al voturilor secrete care este
procedura?
Dl. P. : trebuie să vă faceți semnătură electronică.
Dl. P. : este și o problemă a securității voturilor secrete. Un vot secret are
nevoie de o securitate.
Dl. S. : următoarele două ședințe care urmează vor fi cu vot secret.
Dl. P. : eu zic acum că speranțele sunt pentru mai bine și chiar după ridicarea
stării de carantină este permisă cu 20 în sală. Dorința mea este nu să ne pregătim
pentru o tehnologie electronică ci să ne pregătim că scăpăm de această pandemie.
Vom reveni la oameni sociali. Dacă vă referiți la sonorul care se aude ședințele pot fi
urmărite de către cetățeni și pe alte platforme care dau în reluare și care se aude foarte
bine. Eventual să avem microfoane portabile în sală. Sunt lucruri tehnologice care le
putem implementa, să îmbunătățim sonoritatea. Eu aș merge pe această variantă.
Dl. Consilier M. T. : trebuie încă un telefon simplu care să fie îndreptat spre
sală.
Dl. Consilier M. M. M. : la ședință participă multe alte persoane, specialiști
din primărie. Ședințele trebuie să se țină în persoană fizică.
Dl. Consilier M. D. – C. : dacă se rezolvă problema tehnică atunci este în
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regulă.
Dl. P. : pentru data de 1 Decembrie prin Hotărâre de Guvern s-a stabilit că
sărbătorirea în cadrul festiv a zilei de 1 Decembrie se face în Municipiul București și
în municipiile reședință de județ.
Dl. P. : lucrările ședinței au luat sfârșit.
Ședința a început la ora 16.00 și s-a încheiat la ora 16.58.
Din partea autorității executive a luat parte la ședință următoarele persoane :
Dl. V., Dl. P., Dl. S., Doamna C. R., Doamna N. I., Dl. G. I., Dl. F. N., Dl. M. V., Dl.
B. V., Dl. M., Dl. M. G., dl. C. N. – S., Dna B. A., Dna D. C. M..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
M. L. – P.

SECRETAR GENERAL UAT
R. M.

Întocmit
B. A.
D. C. M.
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