ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL GHERLA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 21 ianuarie 2021, cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local
Gherla.
Se intonează Imnul de Stat al României.
La ședință participă 19 consilieri locali.
Ședința este legal constituită.
Dl. S. : supun la vot procesul verbal al ședinței extraordinare convocată “de
îndată” din 07.01.2021, care este votat în unanimitate.
Ședința publică ordinară a Consiliului Local Gherla a fost convocată prin
Dispoziția Primarului cu nr. 57/15.01.2021 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 – Dl. F. G. – V. dă cuvântul Dl. P. să prezinte spre
aprobare următorul :

PROIECT AL ORDINEI DE ZI :
1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație
publica a unui imobil situat în sat Băița fn, fosta încăpere a C.A.P..
Inițiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : B. V. – Administrator public
Avize consultative : comisia juridică și de urbanism
2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație
publica a Lacului de Agrement situat în Parcul Mare al Municipiului Gherla.
Inițiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : B. V. – Administrator public
Avize consultative : comisia juridică și de urbanism
3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a unui imobil format din 2 încăperi, în suprafața totală de 31 mp, din
Municipiul Gherla, str. Dragoș Vodă, nr. 2.
Inițiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : B. V. – Administrator public
Avize consultative : comisia juridică și de urbanism
4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație
publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la nr. 11, fosta încăpere a C.A.P..
Inițiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : B. V. – Administrator public
Avize consultative : comisia juridică și de urbanism
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5.Referat și proiect de hotărâre privind comasarea imobilelor înscrise în
CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla top 241, 242, 243, 244a, 244b în
suprafața măsurată de 7719 mp categoria de folosința curți construcții, aferent
Liceului Teoretic Ana Ipătescu.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : B. V. – Administrator public
Aviz consultativ : comisia de urbanism
6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de
învăţământ, de pe raza municipiului Gherla, pentru anul şcolar 2021-2022.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla.
Prezintă : D. S. – Consilier superior
Aviz consultativ : comisia de învățământ
7.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unor membrii în
Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Gherla.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : N. I. –Director RUNOS
Aviz consultativ : comisia juridică
8.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local,
în calitate de membru al Comisiei de evaluare a performanțelor profesionale
ale Secretarului general al Municipiului Gherla, domnul Rotar Mihai, pentru
anul 2020.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : N. I. –Director RUNOS
Aviz consultativ : comisia juridică
9.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor
din cadrul Companiei de Apă Someș SA.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
10.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Local al municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acţionarilor
din cadrul TETAROM SA.
Iniţiator : Primarul Municipiului Gherla
Prezintă : R. M. – Secretar General UAT
Aviz consultativ : comisia juridică
11.Diverse probleme.
Dl. P. F. G. – V. : supun la vot proiectul ordinii de zi prezentat de dl. Primar,
care este votat în unanimitate.
Se trece la discutarea ordinii de zi aprobate.
Dau cuvântul dl. B. V. să citească punctul 1.

Pct.1.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publica a unui imobil situat în sat Băița fn,
fosta încăpere a C.A.P..
Dl. B. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele comisiilor
de specialitate : comisia juridică aviz favorabil și comisia de urbanism aviz favorabil.
Discuții :
Dl. Consilier S. C. : întreabă dacă sunt solicitări din partea unor firme
pentru respectivul spațiu?
Dl. B. V. : toate închirierile au plecat de la solicitări în acest sens. Acel
imobil în anexa noastră este destul de deteriorat pentru a-l mai ține sau
conserva noi, ca administrație locală.
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Dl. P. : supun la vot proiectul de hotărâre, care este votat în unanimitate.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 2/21.01.2021
Pct.2.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publica a Lacului de Agrement situat în
Parcul Mare al Municipiului Gherla.
Dl. B. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele
comisiilor de specialitate : comisia juridică aviz favorabil și comisia de urbanism aviz
favorabil.
Discuții :
Dl. Consilier M. D. – C. : întreabă dacă sunt solicitări din partea unor
organizații, persoane fizice sau juridice pentru închiriere și dacă sunt una sau
mai multe solicitări?
Dl. B. V. : sunt mai multe solicitări.
Dl. Consilier M. D. – C. : întreabă executivul dacă s-a luat în calcul,
înainte de supunerea la vot a proiectului, alegerea variantei de închiriere și
amenajare prin forțele proprii ale municipalității, prin atragerea de fonduri
guvernamentale sau europene?
Dl. B. V. : lacul a fost prins într-un proiect de finanțare europeană. Sursa
de finanțare a fost redusă. A fost împărțit în două capitole, zone verzi și lac.
Lacul a fost amenajat în urmă cu câțiva ani pe un proiect viabil la acea vreme.
Totul ține de cum vom pregăti caietul de sarcini. Astăzi este amenajat dar nu
este întreținut corespunzător aducând deservicii vecinățății.
Dl. Consilier M. D. – C. : municipalitatea nu are capacitatea de a-l
întreține corespunzător?
Dl. B. V. : a fost dat în administrare la ADP Gherla și lacul din parcul
mare a fost nefuncțional în toți acești ani.
Dl. P. : toate cele patru subiecte privind închirierea, licitația sau
concesiunea sunt de principiu și au în spate caietul de sarcini. Administrarea
este una iar întreținerea, repararea și viabilitatea lui este alta. Lacul este într -un
spațiu public. Chiar și în cazul închirierii lui în caietul de sarcini, putem ține
cont de adresabilitatea publică a acelui obiectiv. Va intra într -o dezbatere și
vom ține cont de toate părerile în alcătuirea caietului de sarcini. O entitate
privată poate să asigure și funcționalitatea, adresabilitatea și folosirea lui de
către public.
Dl. Președinte : supun la vot proiectul de hotărâre, care este votat cu 18
voturi “pentru” și o abținere ( dl. Consilier P. L. – Z. se abține ).
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 3/21.01.2021
Pct.3.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a unui imobil format din 2 încăperi,
în suprafața totală de 31 mp, din Municipiul Gherla, str. Dragoș
Vodă, nr. 2.
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Dl. B. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele
comisiilor de specialitate : comisia juridică aviz favorabil și 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. 4/21.01.2021
Pct.4.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publică a unui spațiu situat în sat Hășdate la
nr. 11, fosta încăpere a C.A.P..
Dl. B. V. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizele
comisiilor de specialitate : comisia juridică aviz favorabil și 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. 5/21.01.2021
Pct.5.Referat și proiect de hotărâre privind comasarea
imobilelor înscrise in CF 829 Gherla top 240, 244c și CF 122 Gherla
top 241, 242, 243, 244a, 244b în suprafața măsurată de 7719 mp
categoria de folosința curți construcții, aferent Liceului Teoretic Ana
Ipătescu.
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. 6/21.01.2021
Pct.6.Referat și proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei
unităţilor de învăţământ, de pe raza municipiului Gherla, pentru
anul şcolar 2021-2022.
Dl. D. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei
de specialitate : comisia de învățământ aviz favorabil.
Nefiind întrebări și discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre, care
este votat în unanimitate.
4

Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 7/21.01.2021
Pct.7.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unor
membrii în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal
Gherla.
Doamna N. I. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul
comisiei de specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Discuții :
Dl. Consilier M. D. – C. : reprezentanții consiliului local trebuie să fie
din rândul consilierilor locali și dacă trebuie să îndeplinească anumite condiții,
studii sau pregătire?
Dl. S. : nu este obligatoriu să fie din rândul consilierilor dar unul dintre
reprezentanți trebuie să aibă studii economice.
Doamna Consilier C. – B. R. : grupul PNL propune doi reprezentanți :
dl. B. V. V. C. și dl. C. O..
Dl. Consilier M. D. – C. : grupul USR – PLUS îl propune pe dl. doctor
V. V. iar pentru membru supleant o propunem pe doamna O. A..
Dl. P. : sunt trei propuneri pentru doi și o propunere pentru unul.
Dl. S. : pentru a obține calitatea de membru trebuie să aibă două
persoane 10 voturi.
Dl. P. : vă rog să redactați buletinele de vot.
Dl. S. : 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. P. prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de vot au
rezultat următoarele : din 19 voturi valabil exprimate, 3 voturi sunt nule. Dl. B. V. V.
C. : nr. voturi „Pentru” 11 și nr. voturi împotrivă 5, dl. C. O. : nr. voturi
„Pentru” 11 și nr. voturi împotrivă 5, dl. V. V. : nr. voturi „Pentru” 5 și nr.
voturi împotrivă 11 și doamna O. A. supleant : nr. voturi „Pentru” 13 și nr.
voturi împotrivă 3.
În consecință dl. B. V. V. C. și dl. C. O. au fost desemnați prin vot, membrii
în Consiliul de Administrație al Spitalului Municipal Gherla iar doamna O. A. a fost
desemnată supleant.
Dl. C. O. : arată că experiența dobândită în cei 40 de ani în domeniul de
activitate din sănătate îi va pune în slujba postului acordat de consiliul local în cadrul
Consiliului de Administrație de la Spitalul Municipal Gherla. Cel mai mult am lucrat
la Serviciul de Ambulanță Gherla unde în calitate de asistent șef și coordonator am
condus stația Gherla timp de 11 ani. Am asigurat și coordonat asistența medicală timp
de 27 de ani la echipa de fotbal.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 8/21.01.2021
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Pct.8.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui
consilier local, în calitate de membru al Comisiei de evaluare a
performanțelor profesionale ale S. g. al Municipiului Gherla, domnul
R. M., pentru anul 2020.
Doamna N. I. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul
comisiei de specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Doamna Consilier C. – B. R. : grupul PNL îl propune ca reprezentant
pe dl. M. L. – P..
Dl. P. : vă rog să redactați buletinele de vot.
Dl. S. : 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. P. prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de vot au
rezultat următoarele : din 19 voturi valabil exprimate, 1 vot este nul. Dl. M. L. – P. :
nr. voturi „Pentru” 18 și nr. voturi împotrivă 0, 1 vot nul.
În consecință dl. M. L. – P. a fost desemnat prin vot, membru în Comisia de
evaluare a performanțelor profesionale ale S. g. al Municipiului Gherla.
Dl. P. : am anulat un vot pentru că nu și-a exprimat opțiunea de vot conform
procedurii.
Se adoptă cu 18 voturi „Pentru” și 1 vot nul :

HOTĂRÂREA NR. 9/21.01.2021
Pct.9.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în
Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Companiei de Apă
Someș SA.
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Doamna Consilier C. – B. R. : grupul PNL îl propune ca reprezentant
pe dl. M. M. – M..
Dl. Consilier M. D. – C. : grupul USR – PLUS îl propune pe dl. S. C..
Dl. P. : vă rog să redactați buletinele de vot.
Dl. S. : 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. P. prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de vot au
rezultat următoarele : din 19 voturi valabil exprimate dl. M. M. – M. : nr. voturi
„Pentru” 14 și nr. voturi împotrivă 5, dl. S. C. : nr. voturi „Pentru” 5 și nr.
voturi împotrivă 14.
În consecință dl. M. M. – M. a fost desemnat prin vot, reprezentant în
Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul Companiei de Apă Someș SA.
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Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 10/21.01.2021
Pct.10.Referat și proiect de hotărâre privind desemnarea unui
reprezentant al Consiliului Local al municipiului Gherla în
Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul TETAROM SA.
Dl. S. prezintă proiectul de hotărâre, după care se prezintă avizul comisiei de
specialitate : comisia juridică aviz favorabil.
Doamna Consilier C. – B. R. : grupul PNL îl propune ca reprezentant
pe dl. B. A. – E..
Dl. Consilier M. D. – C. : grupul USR – PLUS îl propune pe dl. S. C..
Dl. P. : vă rog să redactați buletinele de vot.
Dl. S. : 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. P. prezintă procesul verbal. În urma numărării buletinelor de vot au
rezultat următoarele : din 19 voturi valabil exprimate dl. B. A. – E. : nr. voturi
„Pentru” 13 și nr. voturi împotrivă 6, dl. S. C. : nr. voturi „Pentru” 6 și nr.
voturi împotrivă 13.
În consecință dl. B. A. – E. a fost desemnat prin vot, reprezentant al
Consiliului Local al Municipiului Gherla în Adunarea Generală a Acționarilor din
cadrul TETAROM SA.
Se adoptă :

HOTĂRÂREA NR. 11/21.01.2021
Pct.11.Diverse probleme.
Doamna Consilier O. A. : ținând cont că a expirat mandatul managerului
Spitalului Municipal Gherla, al doamnei Ș., avem o rugăminte pentru prelungirea
mandatului având în vedere calitățile de manager pe care le-a adus și aporturile pentru
spitalul și comunitatea noastră.
Dl. Consilier B. V. : mulțumește dl. V. pentru promptitudinea cu care a dat
răspuns solicitării referitoare la doleanța de pe strada Călărași. Dorește să fie informat
în ce stadiu se află problema solicitată?
Dl. Consilier M. D. – C. : având în vedere anumite aspecte pe care leam întâlnit în cadrul comisiei de specialitate de urbanism privind unele puncte
de pe ordinea de zi, aspecte legate de redactarea unor acte în cadrul primăriei
de către doamna juristă. Doamna Juristă nu a fost prezentă la ședința aceasta iar
noi consilierii locali am fi avut câteva întrebări pentru dânsa.
Dl. Consilier M. M. – M. : vreau să transmit executivului și în special
domnului viceprimar aprecierile noastre și a cetățenilor Municipiului Gherla vis – a –
vis de implicarea și realizările făcute la centrul de vaccinare de la liceul maghiar.
Doamna Consilier M. M. – D. : doresc să mulțumesc domnului v. pentru
scaunul rulant. Bunica mea astăzi s-a vaccinat, are 92 ani.
Dl. S. C. : am făcut o solicitare către biroul de urbanism în data de 17
decembrie conform Codului Administrativ, Art. 226, care în termen de 10 zile trebuia
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să mi se răspundă. Au trecut peste 30 de zile și nu am primit răspuns. Aștept răspuns.
Dl. S. : citește o cerere cu numărul de înregistrare 438/12.01.2021 adresată
primarului și consiliului local de către Clubul Sportiv Tenis Pro Vita SRL. Este vorba
de Clubul Sportiv care deține în apropiere de Escape un teren de tenis. Această adresă
s-a repartizat și Biroului IT.
Dl. Consilier P. L. – Z. : aș dori, personal și în numele colegilor să avem un
cuvânt de mulțumire la adresa doamnei M. Ș., managerul Spitalului Municipiului
Gherla pentru capacitatea și abilitățile ei de gestionare a situației în toată pandemia
COVID. Aș dori să primim un răspuns la întrebarea colegei O. A..
Dl. P. : doamna O. A. nu a întrebat nimic, a solicitat prelungirea mandatului.
Mandatul doamnei manager pe durată determinată de 6 luni a expirat ieri și începând
de azi spitalul are o nouă conducere, alt manager, alt director medical și alt director
economic.
Dl. V. : din păcate strada Călărași nu este recepționată în urma lucrărilor și nu
se poate interveni.
Dl. P. : lucrările ședinței au luat sfârșit.
Ședința a început la ora 15.00 și s-a încheiat la ora 16.23.
Din partea autorității executive a luat parte la ședință următoarele persoane :
Dl. V., Dl. P., Dl. S., Doamna N. I., Dl. B. V., Dl. G. I., Dl. M. P., Dl. M. G., Dl. K. L.
A., Dl. D. 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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