ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 13 noiembrie 2020, cu ocazia ședinței extraordinare convocată
„de îndată” a Consiliului Local Gherla.
Se intonează Imnul de Stat al României.
La ședință participă 18 consilieri locali. Domnișoara Consilier P. R. A.
participă online la ședință. Dânsa este prezentă la ședință online dar nu-și poate
exprima votul secret. Doamna Consilier R. I. – C. lipsește.
Ședința este legal constituită.
Dl. Președinte F. G. – V. : supun la vot cererea de motivare de la şedinţă a
doamnei Consilier R. I. – C., care este votată în unanimitate.
Dl. S. : supun la vot procesul verbal de la ședința ordinară din 24.09.2020,
procesul verbal de la ședința de ceremonie constituire consiliu local din 27.10.2020 și
procesul verbal de la ședința extraordinară din 06.11.2020, care sunt votate în
unanimitate (doamna Consilier R. I. – C. lipsește).
Ședința extraordinară convocată „de îndată” a Consiliului Local Gherla a fost
convocată prin Dispoziția Primarului cu nr. 851/12.11.2020 pentru modificarea
dispoziției în temeiul prevederilor art. 133, alin. 2, lit. a, art. 134, alin. 4 şi art. 196,
alin. 1, lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Președintele de ședință – Dl. F. G. – V. : dau cuvântul Dl. P. să prezinte spre
aprobare următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
1.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului
Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Asociației Grupului de Acțiune
Locală Plaiuri Someșene.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
2.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea componenței comisiei
economice a Consiliului Local al Municipiului Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia economică
Dl. Președinte F. G. – V. : supun la vot proiectul ordinii de zi care este votat
cu 13 voturi “Pentru” și 5 abțineri (doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C.,
dl. Consilier V. A. – I., dl. Consilier M. D. – C. și dl. Consilier P. L. – Z. se abțin
iar doamna Consilier R. I. – C. lipsește).
Se trece la discutarea ordinii de zi propuse și aprobate.
Dau cuvântul dl. S. G. UAT să citească punctul 1.

Pct.1Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Municipiului Gherla în Adunarea Generală a
Asociației Grupului de Acțiune Locală Plaiuri Someșene.
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Dl. S. G. UAT prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul
comisiei juridice : aviz favorabil.
Discuții :
Dl. Consilier S. C. : întreabă de ce acum se propune un singur reprezentant
dacă în trecut erau mai mulţi în acest GAL? A avut loc o schimbare de statut în cadrul
GAL? În baza cărui document se reduc acum?
Dl. S. G. UAT : unul dintre documentele comunicate este Statutul Asociaţiei.
Nu ştiu dacă statutul a fost modificat sau nu pe parcursul funcţionării asociaţiei.
Potrivit art. 15 din statut, un membru al asociaţiei are dreptul dacă este o persoană
juridică să desemneze un reprezentant stabilit de un organ de conducere. Potrivit art.
30 un membru are dreptul la un vot. În asociaţie fiecare membru este reprezentat de
către o persoană.
Înainte nu cunosc situaţia statutului, dacă au fost sau nu schimbate prevederile
cu privire la aceste aspecte. Pentru şedinţa de astăzi aceasta este prevederea statutară
pe care am avut-o în vedere la întocmirea proiectului de hotărâre.
Dl. Consilier S. C. : vechea hotărâre nr. 74/2017 în care sunt aprobaţi 5
membrii, este contrasemnată tot de dvs. ca şi secretar. Presupun că a existat şi atunci o
legalitate în baza căruia s-au aprobat 5 membrii.
Dl. S. G. UAT : da, am vizat-o, dar noi discutăm astăzi de un alt proiect de
hotărâre nu de o hotărâre adoptată.
Dl. Consilier M. D. – C. : am înţeles că înainte erau cinci membrii din partea
municipalităţii şi acum vom avea numai unul.
Dl. S. G. UAT : din câte ştiu în adresa comunicată de GAL sunt patru. Trei din
partea Municipiului Gherla şi unul din partea consiliului local.
Dl. Consilier M. D. – C. : cei din partea primăriei rămân în continuare?
Dl. S. G. UAT : nu, fiindcă la art. 2 se prevede că la data adoptării prezentei
hotărâri îşi încetează valabilitatea două HCL + uri prin care au fost desemnate
persoanele respective ca şi reprezentanţi şi am precizat mai departe persoanele
nominalizate în cuprinsul acestei hotărâri nemaiavând calitatea de reprezentanți ai
Municipiului Gherla.
Municipalitatea va avea un singur reprezentant pe care dvs. îl propuneţi şi o să
îl alegeţi astăzi.
Dl. Consilier M. D. – C. : înainte aveam cinci voturi şi acum vom avea doar
unul. Interesul municipalităţii este să fie reprezentată în GAL. Cred că sunt mai
importante cinci voturi decât unul singur.
Dl. S. G. UAT : eu cred că interesul municipalităţii este să fie reprezentată
legal. Conform Statutului Municipiul Gherla are dreptul la un vot. Cum s-a mers până
acum este înafara statutului şi dorim să intrăm pe statut să nu mai fie discuţii. Am
anexat proiectului de hotărâre toate instrumentele de justificare, inclusiv extras din
statut cu art. 15 şi art. 30.
Dl. Președinte F. G. – V. : vă rog să faceţi propuneri pentru desemnarea
persoanei.
Dl. Consilier M. D. – C. : îl propun pe dl. Consilier P. L. – Z..
Dl. V. : îl propun pe dl. C. N. – S..
Dl. Consilier M. D. – C. : credeam că este vorba de propuneri doar din rândul
consilierilor locali.
Dl. Președinte F. G. – V. : consilierul local ar intra în incompatibilitate
dacă ar ocupa această funcţie. Rămâne doar propunerea făcută de dl. V..
Dl. S. G. UAT : se întocmesc buletinele de vot. Procedura este prin vot
secret. Opţiunea dvs. o exprimaţi prin DA sau NU.
Se împart buletinele de vot la consilierii locali. Are loc procesul de
votare. Comisia de numărare şi constatare voturi secrete se retrage.
Dl. Președinte F. G. – V. : citeşte procesul verbal. În urma numărării
buletinelor de vot au rezultat următoarele : voturi valabil exprimate 17. Dl. C.
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N. – S. nr. voturi “Pentru” 16 și nr. voturi împotrivă 1. Dl. C. N. – S., prin
vot aţi fost desemnat reprezentantul Municipiului Gherla în AGA GAL – ului.
Se adoptă proiectul de hotărâre cu 16 voturi “Pentru” , 1 vot împotrivă
şi 1 vot neexprimat :

HOTĂRÂREA NR. 95/13.11.2020
Pct.2Referat și proiect de hotărâre privind modificarea
componenței comisiei economice a Consiliului Local al Municipiului
Gherla.
Dl. S. G. UAT : prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul
comisiei economice : aviz favorabil.
Dl. Preşedinte F. G. – V. : vă rog să faceţi propuneri pentru completarea
comisiei economice.
Dl. Consilier A. G. : îl propun pe dl. Consilier P. L. – Z..
Dl. S. G. UAT : se întocmesc buletinele de vot. Procedura este prin vot
secret. Opţiunea dvs. o exprimaţi prin DA sau NU.
Se împart buletinele de vot la consilierii locali. Are loc procesul de
votare. Comisia de numărare şi constatare voturi secrete se retrage.
Dl. Președinte F. G. – V. : citeşte procesul verbal. Vă informez că
având în vedere că era vorba de persoana dânsului dl. Consilier P. L. – Z. s-a
abţinut de la numărare, a asistat numai. În urma numărării buletinelor de vot au
rezultat următoarele : voturi valabil exprimate 17. Dl. Consilier P. L. – Z. nr.
voturi “Pentru” 15 și nr. voturi împotrivă 2. Comisia economică a fost
completată cu dl. Consilier P. L. – Z..
Se adoptă proiectul de hotărâre cu 15 voturi “Pentru”, 2 voturi
împotrivă şi 1 vot neexprimat :

HOTĂRÂREA NR. 96/13.11.2020
Dl. Președinte F. G. – V. : lucrările ședinței au luat sfârșit.
Ședința a început la ora 09.00 și s-a încheiat la ora 09.50.
Din partea autorității executive au luat parte la ședință următoarele persoane :
Dl. V., Dl. P., Dl. S., Dl. K. L. A., Dl. B. V., Dl. C. N. – S., Dna B. A., Dna D. C. M..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
F. G. – V.

SECRETAR GENERAL UAT
R. M.
Întocmit
B. A.
D. C. M.
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