ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 24 iunie 2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local
Gherla.
Se intonează Imnul de Stat al României.
La ședință participă 18 consilieri locali.
Ședința este legal constituită.
Doamna Președinte M. M. – D. : avem o cerere de motivare absență de la
ședință, a dl. Consilier V. A. – I.. Supun la vot cererea de motivare, care este votată
în unanimitate. Dau cuvântul dl. s. să supună la vot procesul verbal al ședinței
anterioare.
Dl. S. : supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare din 10.06.2021,
care este votat cu 18 voturi „Pentru” (dl. Consilier V. A. – I. lipsește).
Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin
Dispoziția Primarului cu nr. 685/16.06.2021 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.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea ,,Planului de analiză si
acoperire a riscurilor,, a Municipiului Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. P. – Șef Serviciu Voluntar Pentru Situații de Urgență
Aviz consultativ : comisia juridică
2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism
de Detaliu pentru construire casă familială, foișor, piscină, împrejmuire și
utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
3.Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 16/2021,
privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a Comisiei Locale de Ordine
Publică.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : G. I. – Șef Serviciu Poliția Locală
Aviz consultativ : comisia juridică
4.Diverse probleme.
Doamna Președinte M. M. – D. : supun la vot proiectul ordinii de zi, care este
votat în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.
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Dau cuvântul dl. M. P. să prezinte punctul 1.

Pct.1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
,,Planului de analiză si acoperire a riscurilor,, a Municipiului
Gherla.
Dl. M. P. 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. 59/24.06.2021
Pct.2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de Urbanism de Detaliu pentru construire casă familială, foișor,
piscină, împrejmuire și utilități, în Gherla, Str. Călărași, nr. 48.
Dl. K. L. A. 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. 60/24.06.2021
Pct.3.Referat și proiect de hotărâre pentru modificarea HCL
nr. 16/2021, privind constituirea, la nivelul Municipiului Gherla, a
Comisiei Locale de Ordine Publică.
Dl. G. I. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Doamna Președinte : rog liderii de grup să facă propuneri.
Dl. Consilier M. M. M. : grupul consilierilor PNL îl propune pe dl. D. E..
Doamna Consilier B. – B. K. – E. : din partea grupului UDMR îl propunem pe
dl. B. L..
Dl. Consilier M. D. – C. : din partea grupului USR – PLUS îl propunem pe dl.
S. C..
Dl. S. : vor fi tipărite buletinele 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. V. : prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de vot au
rezultat următoarele : din 18 voturi valabil exprimate : dl. D. E. : nr. voturi „Pentru”
13 și nr. voturi împotrivă 5, dl. B. L. : nr. voturi „Pentru” 16 și nr. voturi
împotrivă 2 iar dl. S. C. : nr. voturi „Pentru” 5 și nr. voturi împotrivă 13.
Comisia Locală de Ordine Publică se completează cu dl. Consilier D. E. și dl.
Consilier B. L..
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 61/24.06.2021
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Pct.4.Diverse probleme.
Doamna Președinte : felicită colegii care astăzi au ziua onomastică.
Dl. Consilier S. C. : în urmă cu 3 luni am depus o sesizare referitoare la un
capac de canal, la gura Parcului. În urmă cu o lună am făcut o solicitare referitoare la
planul de deratizare și dezinsecție. Nu am primit nici un răspuns.
Dl. I. C. : am mai propus mai demult dar a rămas uitat. Nu mai avem afișiere
în oraș. Propun să identificăm locații, spații pentru afișiere.
Dl. Consilier M. D. – C. : după mai multe întâlniri cu cetățenii vreau să știu în
ce stadiu se află proiectul referitor la bazinul didactic.
Dl. P. : referitor la capacul de pe strada Parcului, subiectul se află la
constructor. Avem promisiunea că va veni săptămâna viitoare pentru rezolvarea mai
multor sesizări pe care le au de îndeplinit. Cu planul de deratizare și dezinsecție știu
că s-a început. Referitor la afișiere în oraș, am notat problema. Bazinul didactic este în
procesul de licitație, sunt cinci ofertanți. Ofertele sunt în analiză tehnică. Încă nu s-a
semnat contractul pentru că este în licitație.
Dl. P. prezintă o cerere cu nr. de înregistrare 8686/14.06.2021, în care un
număr de peste 20 de comercianți din Gherla mă roagă să vă aduc la cunoștință o
scrisoare prin care sunt îngrijorați de faptul că se zvonește că am autorizat construcția
magazinului Dedeman pe fosta fabrică de spirt. Patronatului de la Unicarm, care
deține și fabrica de spirt i-am solicitat să-și depună documentația pentru obținerea
autorizației de demolare. Prețul de vânzare al terenului este de 2 milioane de euro.
Orice solicitare vis – a – vis de acea zonă trece prin consiliul local.
Felicit pe toți cei care poartă numele de Ion, Ioana sau alte derivate.
Sâmbătă este ziua drapelului. Avem manifestare de la ora 10.00.
Doamna P. : citește o invitație de la Conducerea Liceul Teoretic “Petru
Maior” care invită consilierii locali la festivitatea de încheiere a anului școlar 2020 –
2021.
Lucrările ședinței au luat sfârșit.
Ședința a început la ora 14.00 și s-a încheiat la ora 14.34.
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. K. L. A., Dl. G. I., Dl. M.
P., 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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