ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat azi, 25 februarie 2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local
Gherla.
Se intonează Imnul de Stat al României.
La ședință participă 19 consilieri locali. Dl. Viceprimar M. L. – P. și dl.
Consilier M. T. sunt prezenți online.
Dl. Președinte M. M. M. : supun la vot motivarea absenței dl. V. M. L. – P. și
motivarea absenței dl. Consilier M. T., care sunt votate în unanimitate.
Ședința este legal constituită.
Dl. S. : supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 28.01.2021, care
este votat în unanimitate.
Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin
Dispoziția Primarului cu nr. 330/19.02.2021 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.
Dl. P. : am să vă prezint proiectul ordinii de zi fără punctul nouă pe care astăzi
nu o să-l dezbatem din motive obiective.
Președintele de ședință – Dl. M. M. M. dă cuvântul Dl. P. să prezinte spre
aprobare următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune și a
lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru persoanele apte de muncă,
beneficiare ale prevederilor Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat,
cu modificările și completările ulterioare.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : C. R. – Director DAS
Aviz consultativ : comisia de învățământ
2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
pentru bugetarea participativă la nivelul Municipiului Gherla.
Iniţiator : Grupul PNL
Prezintă : Consilier local
Avize consultative : comisia juridică și economică
3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unor
parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din Municipiul Gherla.
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Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic
de Detaliu pentru construire casă familială, împrejmuire și utilități în Municipiul
Gherla, str. Hășdății F.N..
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic
de Detaliu pentru construire casă familială cu două unități locative, împrejmuire
și branșamente utilități în Municipiul Gherla, str. George Enescu nr. 8.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanism
Zonal pentru construire drum de acces în municipiul Gherla, str. Tineretului
F.N..
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Urbanistic
de Detaliu pentru construire casă familială parter, împrejmuire și utilități în
Municipiul Gherla localitatea componentă Băița F.N..
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : M. V. – Arhitect șef
Aviz consultativ : comisia de urbanism
8.Referat și proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise in
CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a,
244b și top 245 (fără CF) în suprafața totală măsurată de 7719 mp categoria de
folosință curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : K. L. A. – Director APL
Aviz consultativ : comisia de urbanism
9.Diverse probleme.
Dl. Președinte M. M. M. : supun la vot proiectul ordinii de zi în forma
prezentată de dl. P., care este votat în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.
Dau cuvântul doamnei C. R. să citească punctul 1.

Pct.1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de acțiune și a lucrărilor de interes local pe anul 2021, pentru
persoanele apte de muncă, beneficiare ale prevederilor Legii nr.
416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și
completările ulterioare.
Doamna C. R. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul
comisiei de specialitate : comisia de învățământ aviz favorabil.
Discuții :
Doamna Consilier R. I. – C. : dacă se poate din partea primăriei să se facă o
dare de seamă în ceea ce privește numărul asistaților sociali, în ceea ce privește
integrarea lor în muncă pentru a-și îndeplini obligațiile care li se cuvin? Dacă s-a
reușit o micșorare a numărului de asistați sociali la bursa locurilor de muncă? Dacă
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cei care beneficiază de ajutor social sunt asistați sociali în proporție de 100%? Dacă
cei care aduc adeverințe medicale sunt într-adevăr bolnavi sau sunt apți de muncă?
Dl. Președinte M. M. M. : roagă pe doamna C. să pregătească răspunsurile
solicitate.
Dl. Consilier M. D. – C. : referitor la Planul de acțiune propunem atenției
consiliului local un amendament : completarea sau adăugarea la Planul de acțiune a
unor sarcini pentru aceste persoane privind curățarea trotuarelor și a proximității
trecerilor de pietoni, de zăpadă și gheață în lunile din sezonul rece pentru că în Planul
de acțiune este prevăzut lucrări de întreținere a parcurilor și străzilor, a trotuarelor în
sezonul rece dar sunt menționate doar lunile 1 – 11, lunile 12 și 1 nu sunt menționate.
Propunem amendamentul cu completarea Planului de acțiune și cu aceste luni.
Doamna Consilier R. I. – C. : în lunile de iarnă este foarte greu să aduci
persoane la muncă.
Dl. S. : amendamentul dl. Consilier M. D. – C. va fi : la punctul doi la
secțiunea acțiuni și măsuri întreprinse, măturarea trotuarelor și întreținerea zonelor din
jurul trecerilor de pietoni, de gheață iar la termeni de realizare să fie și lunile 1 – 12.
Dl. Președinte : supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul dl.
Consilier M. D. – C., care este votat cu 6 voturi „Pentru” și 13 abțineri.
Amendamentul nu a trecut.
Dl. Președinte : supun la vot proiectul de hotărâre în varianta prezentată de
inițiator, care este votat cu 12 voturi „Pentru” și 7 abțineri (doamna Consilier R. I.
– C., doamna Consilier B. – B. K. – E., 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
abțin).
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 20/25.02.2021
Pct.2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru bugetarea participativă la nivelul
Municipiului Gherla.
Dl. M. M. M. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele
comisiilor de specialitate : comisia juridică aviz favorabil și comisia economică aviz
favorabil.
Menționez că au fost făcute amendamente de către doi consilieri locali trimise
pe email. Noi le-am primit, le-am citit și le-am dezbătut.
Discuții :
Dl. Consilier M. D. – C. : de ce proiectele de bugetare participativă se
finanțează numai în 2022?
Dl. P. : pentru că durează din momentul implementării până la finalizare, până
la aprobarea bugetului pe anul 2021.
Dl. Președinte : supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele trimise
de cei doi consilieri, care este votat cu 5 voturi „Pentru” și 14 abțineri.
Amendamentele nu au trecut.
Dl. Președinte : supun la vot proiectul de hotărâre în varianta prezentată de
inițiator, 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 :
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HOTĂRÂREA NR. 21/25.02.2021
Pct.3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
amenajării unor parcări de utilitate publică, pe str. Bobîlna din
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. 22/25.02.2021
Pct.4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială,
împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla, str. Hășdății F.N..
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. 23/25.02.2021
Pct.5.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială cu două
unități locative, împrejmuire și branșamente utilități în Municipiul
Gherla, str. George Enescu nr. 8.
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. 24/25.02.2021
Pct.6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de Urbanism Zonal pentru construire drum de acces în municipiul
Gherla, str. Tineretului F.N..
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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. 25/25.02.2021
Pct.7.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de Urbanistic de Detaliu pentru construire casă familială parter,
împrejmuire și utilități în Municipiul Gherla localitatea componentă
Băița F.N..
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. 26/25.02.2021
Pct.8.Referat și proiect de hotărâre privind comasarea
imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244/c/1 și CF 122
Gherla top 241, 242, 243, 244, 244a, 244b și top 245 (fără CF) în
suprafața totală măsurată de 7719 mp categoria de folosință curți
construcții, aferent Liceului Teoretic Ana Ipătescu.
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. 27/25.02.2021

Pct.9.Diverse probleme.
Dl. S. : s-a depus la registratura instituției primăriei un proiect de hotărâre cu
nr. 2349/17/16.02.2021 din partea dl. Consilier B. V., legat de PUZ – ul de pe strada
Hășdății. Dl. P. va lua o decizie cu privire la includerea acestui proiect de hotărâre pe
ordinea de zi după ce va avea și poziția consilierului juridic.
Dl. S. : citește o sesizare înregistrată la registratura primăriei cu nr.
1873/05.02.2021 și o adresă de la Curtea de Conturi Cluj cu nr. de înregistrare
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2514/18.02.2021.
Doamna Consilier M. M. – D. : prezintă o rugăminte din partea doamnei D.
K. de la Clubul Copiilor, dânsa are un proiect împreună cu Centrul de Conservare al
Patrimoniului din Cluj – Napoca, respectiv cu doamna A. A. pentru o școală de vară
desfășurată pe durata a două săptămâni undeva în perioada iunie – iulie. Este vorba
despre 20 de copii atât din cadrul Clubului Copiilor cât și din exterior, proveniți
inclusiv din medii defavorizate, familii monoparentale. Doresc asigurarea unui spațiu
de manifestare stradal, o masă caldă pentru copii și însoțitori pe durata celor două
săptămâni, un ajutor de 500 ron și o persoană din primărie să îi ajute ca și partener la
proiect. O altă rugăminte este să nu uitați de acordare spațiu pentru plantarea unor
copaci și de strada Dumitru Corbea.
Doamna Consilier R. I. – C. : pe strada Trandafirilor își desfășoară
activitatea acei comercianți care vând haine. Sunt 34 de improvizații, care sunt în
stare avansată de degradare. Multe din acele spații nu mai sunt folosite, ocupă o parte
din trotuarul de pe strada Trandafirilor. Dacă se poate face în viitorul apropiat o
mutare a acestor comercianți într-un spațiu mai adecvat? Strada este foarte
aglomerată, este practic imposibil de circulat cu mașina. Acum se va deschide și un
magazin care va solicita în această zonă o prezență mai mare a cetățenilor
municipiului. Ar trebui verificat câți din acei comercianți mai au autorizațiile valabile,
își achită dările către municipalitate, câți mai doresc să își continue activitatea în acea
zonă. Este benefic și pentru noi dacă eliberăm un spațiu.
Doamna Consilier O. A. : în data de 21 decembrie am depus un proiect
privind creșterea transparenței cheltuielilor banilor publici la nivelul Primăriei
Municipiului Gherla și a instituțiilor publice. Care este stadiul proiectului?
Dl. Viceprimar : referitor la problema ridicată de doamna Consilier R. I. – C.,
noi cunoaștem problema, am început discuții cu cei de la Regionala CFR și am cerut
fie trecerea în proprietate a terenului dintre calea ferată și tarabe, fie să găsim o soluție
pentru închirierea respectivului teren, chiar să facem o parcare cu plată, să mutăm
comercianții cu un rând mai în spate. Așteptăm un răspuns, să vedem care este soluția
legală.
Dl. Consilier S. C. : referitor la acest subiect am o propunere de intervenție pe
termen scurt, instaurarea unor restricții de viteză la 5 km/oră cu precizarea
programului orar în timpul desfășurării activităților comerciale în zilele de luni,
miercuri și vineri. Roagă pe dl. p. să spună ce înseamnă implementarea?
Dl. Consilier M. D. – C. : rog administratorul public să aibă în vedere o
inventariere și o evaluare a imobilelor, proprietatea municipiului care sunt incluse în
categoria de monumente istorice. Chiriașii spun că sunt într-o stare de degradare
avansată, de exemplu imobilul de pe strada Bobîlna, vechea stomatologie.
Dl. P. răspunde : pentru doamna M. M., vom crea un spațiu de manifestare
stradal copiilor, să facă o cerere. Referitor la finanțare se poate rezolva și aceasta,
dacă nu, în ultimă instanță cei 500 ron îi plătesc eu iar pentru celelalte costuri poate se
mai găsesc sponsori. Pentru doamna R. I., ați primit răspuns. Avem în vedere acele
locuri, toți plătesc locurile acelea. Cei care nu ocupă locurile nu sunt prezenți din
cauza pandemiei. Pentru doamna O. A., transparența cheltuielilor banilor publici o
facem în conformitate cu prevederile legii. Vom încerca să acoperim multe lucruri
privind transparența. Există și mecanismele Legii nr. 544. Pentru dl. S. C., propunerea
de a limita viteza este o propunere bună. Comisia de circulație o poate lua în
considerare. Propunerea va fi transmisă comisiei de circulație. Pentru imobilele aflate
în zona de monument istoric, am avut o întâlnire cu ADR să vedem ce lucruri putem
face pe fonduri europene. La dl. S. C. nu i-am răspuns la implementare și nu cred că
are importanță ce cred eu despre implementarea unor proiecte ci despre ce drum are
un proiect.
Dl. Președinte : lucrările ședinței au luat sfârșit.
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Ședința a început la ora 15.00 și s-a încheiat la ora 15.59.
Din partea autorității executive a luat parte la ședință următoarele persoane :
Dl. P., Dl. S., Doamna N. I., Doamna C. R., Dl. M. V., Dl. K. L. A., Dl. F. N., Dl. B.
V., Dl. G. I., Dl. M. P., Dl. C. N., M. D., Dl. C. I., Dna B. A., Dna D. C. M..

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
M. M. M.

SECRETAR GENERAL UAT
R. M.

Întocmit
B. A.
D. C. M.
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