ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 27 mai 2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local
Gherla.
Se intonează Imnul de Stat al României.
La ședință participă 19 consilieri locali dintre care Dl. D. E. și dl. B. L. vor
depune jurământul la punctul 1 după citirea sentinței civile.
Ședința este legal constituită.
Dl. S. : supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 22.04.2021, care
este votat cu 17 voturi „Pentru”.
Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin
Dispoziția Primarului cu nr. 621/21.05.2021 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 – Doamna M. M. – D. dă cuvântul Dl. P. să prezinte
spre aprobare următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
1.Depunerea jurământului de către consilierii locali validați prin
încheierea civilă nr. 749/12.05.2021.
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
2.Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.
92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și constatare a voturilor
secrete.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
3.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 din HCL nr.
94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a
Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. L. P. – Viceprimar
Aviz consultativ : comisia juridică
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5.Referat și proiect de hotărâre privind Regulamentul privind sprijinirea,
îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari si atestarea administratorilor
de condominii din Municipiul Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : N. I. – Director RUNOS
Aviz consultativ : comisia juridică
6.Referat și proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului
privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi publice situate intravilan,
măsuri și reguli specifice pentru protecția mediului în Municipiul Gherla.
Inițiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : P. S. – consilier superior
Avize consultative : comisia juridică și de urbanism
7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Registrului Local al
Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : P. S. – consilier superior
Aviz consultativ : comisia de urbanism
8.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor
de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr. cadastral 56003 și 344
mp cu nr. cadastral 55595 situate în Municipiul Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
9.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației suprafețelor
de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr. cadastral 55978 situate
în Municipiul Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
10.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea de către Consiliul
Local al Municipiului Gherla a Auditorului financiar statutar al SC ADP
Gherla SA.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : V. L. R. – Consilier juridic
Aviz consultativ : comisia juridică
11.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a
bugetului local al Municipiului Gherla la 31.03.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : F. N. – Director Economic
Aviz consultativ : comisia economică
12.Referat și proiect de hotărâre pentru aprobarea majorării tarifelor
pentru activitatea de transport în regim de taxi pe raza municipiului Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : F. N. – Director Economic
Aviz consultativ : comisia economică
13.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Centrul Agro
Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al
municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
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14.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Societatea TETAROM SA
în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la
ședința din 28.05.2021.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
15.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului
consiliului local în adunarea generală a acționarilor la Compania de Apă Someș
SA în vederea reprezentării intereselor consiliului local al municipiului Gherla la
ședința din 28.05.2021.
Inițiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
16.Diverse probleme.
Doamna Președinte M. M. – D. : supun la vot proiectul ordinii de zi în forma
prezentată de dl. P., care este votat cu 17 voturi „Pentru”.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.
Dau cuvântul dl. S. să prezinte punctul 1.

Pct.1.Depunerea jurământului de către consilierii locali validați
prin încheierea civilă nr. 749/12.05.2021.
Dl. S. citește încheierea civilă nr. 749/12.05.2021 de la Judecătoria Gherla
înregistrată cu numărul 7564/21.05.2021, prin care au fost validate mandatele a doi
consilieri locali supleanți : dl. B. L. din partea UDMR și dl. D. E. din partea PNL.
Întrucât nu s-a formulat apel, sentința civilă a rămas definitivă.
Urmează depunerea jurământului celor doi consilieri locali.
Veți primi un exemplar din jurământ după ce va semna și președintele de
ședință.
Cei doi consilieri locali sunt felicitați de către autoritatea executivă.

Pct.2.Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr. 92/06.11.2020 privind constituirea comisiei de numărare și
constatare a voturilor secrete.
Doamna Președinte amintește că liderul de grup este dl. M. M. M..
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Componența comisiei este formată din 5 membrii. Vă rog să faceți propuneri
pentru un nou membru.
Dl. Consilier M. M. M. : grupul de consilieri PNL îl propune pe dl. M. L. – P..
Dl. S. : dacă nu mai sunt alte propuneri urmează tipărirea buletinelor de vot.
Opțiunea dvs. o exprimați prin DA sau NU în dreptul numelui menționat pe buletinul
de vot.
Are loc procesul de votare. Comisia de numărare se retrage.
După o pauză ședința se reia.
Dl. Consilier B. V. : prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor
de vot au rezultat următoarele : din 19 voturi valabil exprimate : dl. M. L. – P. : nr.
voturi „Pentru” 19 și nr. voturi împotrivă 0.
Comisia a hotărât ca în continuare, președintele comisiei de numărare și
constatare a voturilor secrete să fie dl. M. L. – P..
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Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 42/27.05.2021
Pct.3.Referat și proiect de hotărâre privind modificarea art. 2
din HCL nr. 94/06.11.2020 referitoare organizarea comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Gherla.
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Vă rog să faceți o propunere pentru comisia de învățământ iar pentru comisia
juridică și de disciplină, două propuneri.
Dl. Consilier B. L. : pentru comisia de învățământ o propunem pe doamna B. –
B. K. – E..
Dl. V. : pentru comisia juridică îl propun pe dl. D. E..
Doamna Consilier B. – B. K. – E. : pentru comisia juridică îl propun pe dl. B.
L..
Dl. S. : vor fi tipărite două buletine de vot. Unul pentru comisia de învățământ
iar celălalt pentru comisia juridică. Opțiunea dvs. o exprimați prin DA sau NU în
dreptul numelui menționat pe buletinul de vot.
Are loc procesul de votare. Comisia de numărare se retrage.
După o pauză ședința se reia.
Dl. V. : prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de vot au
rezultat următoarele : din 19 voturi valabil exprimate : pentru comisia de învăţământ,
cultură, sport, sănătate, familie, social, protecție socială, doamna B. – B. K. – E. a
obținut : nr. voturi „Pentru” 19 și nr. voturi împotrivă 0. Pentru comisia juridică și
de disciplină, dl. D. E. : nr. voturi „Pentru” 17 și nr. voturi împotrivă 2 iar dl. B.
L. : nr. voturi „Pentru” 19 și nr. voturi împotrivă 0.
Comisia de învățământ se completează cu doamna Consilier B. – B. K. – E.
iar comisia juridică se completează cu dl. Consilier B. L. și dl. D. E..
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 43/27.05.2021
Pct.4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
organigramei și a Statului de Funcții a SC ADP Gherla SA.
Dl. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Discuții :
Dl. Consilier M. T. : propun un amendament : modificarea Organigramei
prin adăugarea unui post de economist la departamentul financiar – contabil.
Dl. Consilier M. D. – C. : vă rog să primim o justificare privind Organigrama.
Ar trebui revăzut și actualizat Statutul. Dacă această Organigramă este prevăzută în
Statut și dacă se poate aproba înainte de Statut?
Doamna manager R. I. – C. : doresc să intrăm în legalitate. Din anul 2017,
ADP – ul a avut nevoie de personal la spațiile verzi și la salubritate. Nu s-au făcut
toate demersurile necesare pentru schimbarea Organigramei, astfel din 2017 până
astăzi s-au angajat un anumit număr de persoane. Am considerat necesar ca în Statul
de funcții pe anul 2021, respectiv în Organigrama actualizată să apară și aceste posturi
suplimentare pe care dorim să le creăm pentru activități sezoniere. Avem 145 de
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persoane, dintre care în Consiliul de Administrație 5 persoane, personal în funcție de
conducere 3 persoane, personal în funcție de execuție 102 persoane, posturi vacante
35. Referitor la ce a spus dl. M., am observat o greșeală că am scăpat un post de
economist. Eficiența unui operator economic depinde în mod determinant de
performanța managementului prin implementarea funcției societății a mecanismelor
de bună guvernare. Doresc îmbunătățirea obiectivului asumat. Am nevoie de personal
calificat la departamentul financiar – contabil.
Acum trebuie să lucrăm după Statutul pe care îl avem. Acum lucrăm la
actualizarea Statutului. Conform Actului constitutiv și a Statutului, art. 17.1, lit. b,
Organigrama și Statul de funcții trebuie să treacă printr-o hotărâre de consiliu.
Dl. S. : în prezent Statutul prevede această obligativitate a avizului favorabil
din partea consiliului local.
Doamna Președinte : supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul
propus de dl. M. T., care este votat cu 14 voturi „Pentru” și 5 Abțineri (doamna
Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier V. A. – I.
și dl. Consilier P. L. – Z.).
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 44/27.05.2021
Pct.5.Referat și proiect de hotărâre privind Regulamentul
privind sprijinirea, îndrumarea, controlul asociatiilor de proprietari
si atestarea administratorilor de condominii din Municipiul Gherla.
Doamna N. I. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul
comisiei de specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții se supune la vot proiectul de hotărâre, care este
votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 45/27.05.2021
Pct.6.Referat și proiect de hotărâre pentru aprobarea
Regulamentului privind administrarea și întreținerea spațiilor verzi
publice situate intravilan, măsuri și reguli specifice pentru protecția
mediului în Municipiul Gherla.
Dl. B. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele
comisiilor de specialitate : comisia de urbanism aviz favorabil și comisia juridică aviz
favorabil.
Discuții :
Dl. V. : grupul PNL are două amendamente la acest proiect de hotărâre.
Amendamentele ar suna astfel : la art. 39, litera n, propunem eliminarea cuvântului
velo iar la art. 43, litera o, propunem eliminarea expresiei : sau cel mult 10 alte
animale și păsări.
La secretariatul Primăriei Municipiului Gherla a fost trimis de colegii noștri de
la USR – PLUS o adresă cu o serie de 20 de amendamente înregistrată cu numărul
7702/25.05.2021. Noi am trimis mai departe spre consultare la toți consilierii locali.
Pentru operativitate eu propun ca și procedură de vot să le supunem pe rând fiecare
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dintre amendamentele propuse de grupul PNL și de grupul USR – PLUS și să le
votăm fără a mai fi citite având în vedere că au fost trimise pe adresele dvs. de email.
Supun la vot amendamentul nr. 1 al colegilor de la USR – PLUS, care este
votat cu 5 voturi „Pentru” (doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl.
Consilier M. D. – C., dl. Consilier V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14
Abțineri. Amendamentul nr. 1 nu a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 2, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 2 nu a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 3, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 3 nu a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 4, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 4 nu a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 5, care este votat în unanimitate.
Amendamentul nr. 5 a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 6, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 6 nu a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 7, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 7 nu a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 8, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 8 nu a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 9, care este votat în unanimitate.
Amendamentul nr. 9 a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 10, care este votat în unanimitate.
Amendamentul nr. 10 a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 11, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 11 nu a
trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 12, care este votat în unanimitate.
Amendamentul nr. 12 a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 13, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 13 nu a
trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 14, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 14 nu a
trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 15, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 15 nu a
trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 16, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 16 nu a
trecut.
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Supun la vot amendamentul nr. 17, care este votat cu 18 voturi „Pentru” și 1
Abținere (dl. Consilier N. I. se abține).
Amendamentul nr. 17 a trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 18, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 18 nu a
trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 19, care este votat cu 5 voturi „Pentru”
(doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier
V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 14 Abțineri. Amendamentul nr. 19 nu a
trecut.
Supun la vot amendamentul nr. 20, care este votat cu 18 voturi „Pentru” și 1
Abținere (dl. Consilier N. I. se abține).
Amendamentul nr. 20 a trecut.
Supun la vot primul amendament al grupului PNL, care este votat cu 14 voturi
„Pentru”, 4 voturi împotrivă (doamna Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl.
Consilier V. A. – I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 1 Abținere (dl. Consilier M. D. –
C.).
Amendamentul nr. 21 a trecut.
Supun la vot amendamentul al doilea al grupului PNL, care este votat cu 14
voturi „Pentru”, 3 voturi împotrivă (doamna Consilier O. A., dl. Consilier V. A.
– I. și dl. Consilier P. L. – Z.) și 2 Abțineri (dl. Consilier M. D. – C. și dl.
Consilier S. C.).
Amendamentul nr. 22 a trecut.
Doamna Președinte : supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele
care au trecut, care este votat cu 14 voturi „Pentru” și 5 voturi împotrivă (doamna
Consilier O. A., dl. Consilier S. C., dl. Consilier M. D. – C., dl. Consilier V. A. – I.
și dl. Consilier P. L. – Z.).
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 46/27.05.2021
Pct.7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
Registrului Local al Spațiilor Verzi din Municipiul Gherla.
Dl. B. 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 în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 47/27.05.2021
Pct.8.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației
suprafețelor de teren de 104 mp cu nr. cadastral 56005, 56 mp cu nr.
cadastral 56003 și 344 mp cu nr. cadastral 55595 situate în
Municipiul Gherla.
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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 în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 48/27.05.2021
Pct.9.Referat și proiect de hotărâre privind acceptarea donației
suprafețelor de teren de 99 mp cu nr. cadastral 55977 și 11 mp cu nr.
cadastral 55978 situate în Municipiul Gherla.
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 în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 49/27.05.2021
Pct.10.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea de
către Consiliul Local al Municipiului Gherla a Auditorului
financiar statutar al SC ADP Gherla SA.
Doamna V. L. R. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul
comisiei de specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții se supune la vot proiectul de hotărâre, care este
votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 50/27.05.2021
Pct.11.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție a bugetului local al Municipiului Gherla la
31.03.2021.
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. 51/27.05.2021
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Pct.12.Referat și proiect de hotărâre pentru aprobarea
majorării tarifelor pentru activitatea de transport în regim de taxi pe
raza municipiului Gherla.
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. 52/27.05.2021
Pct.13.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor
la Centrul Agro Transilvania Cluj SA în vederea reprezentării
intereselor consiliului local al municipiului Gherla la ședința din
28.05.2021.
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții se supune la vot proiectul de hotărâre, care este
votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 53/27.05.2021
Pct.14.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor
la Societatea TETAROM SA în vederea reprezentării intereselor
consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021.
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții se supune la vot proiectul de hotărâre, care este
votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 54/27.05.2021
Pct.15.Referat și proiect de hotărâre privind mandatarea
reprezentantului consiliului local în adunarea generală a acționarilor
la Compania de Apă Someș SA în vederea reprezentării intereselor
consiliului local al municipiului Gherla la ședința din 28.05.2021.
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
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Nefiind întrebări și discuții se supune la vot proiectul de hotărâre, care este
votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 55/27.05.2021

Pct.16.Diverse probleme.
Dl. Consilier B. V. : în data de 6 mai, am fost martor la accidentul de pe
strada Hășdății în care un biciclist a fost lovit foarte grav de o mașină. Este necesară
montarea unui limitator de viteză.
Dl. V. : există o corespondență cu Poliția Rutieră în vederea avizării mai
multor montări de semne noi de circulație, limitatoare de viteză, stâlpișori în zona
indicatoarelor cu oprirea interzisă, în zone care aduc deficiențe mari traficului. De
îndată ce vom primi avizul favorabil de la Poliția Rutieră vom trece la înlocuirea
semnelor care au o anumită degradare, montarea unor semne noi de circulație și
limitatoare de viteză.
Dl. Consilier M. D. – C. : referitor la punctul 6, preluarea exemplelor de bune
practici din alte părți este un lucru notabil și benefic. În ceea ce privește regulamentul
am constatat că este o situație de copy – paste. Amendamentele au fost pentru a putea
corela regulamentul la nevoile municipiului nostru. Aceste amendamente nu au fost
apreciate la justa valoare. Sper că au fost citite amendamentele și regulamentul de toți
colegii consilieri. Ne exprimăm dezamăgirea că aceste amendamente nu au fost
dezbătute pe larg ci au fost enumerate pe repede înainte pentru a fi votate așa cum
trebuie.
Domnișoara P. R. A. : rog administratorii celor două firme de taximetrie să
sporească condițiile de siguranță și confort ale clienților.
Dl. Consilier S. C. : am depus o solicitare prin care dorim să fim informați
privind planul de deratizare și dezinsecție. În ceea ce privește comunicatele date de
primărie înspre presă cu anonimizarea numelor consilierilor locali, aceste nume ar
trebui date integral nu cu inițiale pentru că consider că nu se supun regulilor de
protecție a datelor personale.
Dl. P. : la sistematizarea circulației este de lucru suficient. În legătură cu copy
– paste și cu anumite inspirații am mai văzut și la alții. Amendamentele dvs. care
vizează anumite obiective care nu există momentan noi am considerat că ele pot să
apară în municipiul nostru și regulamentul este făcut și pentru ele. Domnișoara P.,
aveți perfectă dreptate. Din nefericire taximetriștii nu sunt toți afiliați la cele două
firme. Vom lua măsuri vizavi de toate aspectele de legalitate pentru funcționarea lor.
Planul de deratizare și dezinsecție l-am primit. Solicitarea o vom transmite spre ADP.
Nu am dat nici un comunicat de presă. Anonimizarea materialelor de ședință se va
face în continuare tot pe același principiu. Dacă doriți să vi se publice numele complet
vă rog să dați o declarație la secretariat și numele dvs. va fi publicat cu numele
complet. Mi-ați trimis o adresă după punerea în discuție a dosarului de ședință vizavi
de anumite amendamente. Amendamentele la proiectele de hotărâri se pot prezenta în
ședința de consiliul local. Vă rog să faceți aceste amendamente în timpul dezbaterii.
Dl. S. : citește o cerere din partea dl. p. I. P. I. cu numărul de înregistrare
7141/13.05.2021. În ceea ce privește actele cu caracter normativ supuse dezbaterii
publice, vă rog să formulați propuneri în perioada de dezbatere publică.
Dl. F. M. : sunt președintele Consiliului de Administrație ADP. Vă mulțumesc
pentru votul și pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Împreună cu doamna R. I.
facem o echipă foarte bună, avem proiecte puternice și pe parcursul celor patru ani
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vom face lucruri deosebite. Dl. P. F. este un sprijin puternic pentru dezvoltarea
activităților. Felicit pe noii consilieri locali.
Doamna Președinte : roagă să fie ușa deschisă la bibliotecă.
Lucrările ședinței au luat sfârșit.
Ședința a început la ora 14.00 și s-a încheiat la ora 15.30.
Din partea autorității executive a luat parte la ședință următoarele persoane :
Dl. V., Dl. P., Dl. S., Doamna N. I., Doamna V. L. R., Dl. B. V., Dl. M. V., Dl. K. L.
A., Dl. F. N., Dl. G. I., Dl. M. P., Dl. M. G., M. D., Dna B. A., Dna D. C. M..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
M. M. – D.

SECRETAR GENERAL UAT
R. M.

Întocmit
B. A.
D. C. M.
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