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Nr. 43048/2022 

 
 
 
 
 
 
PROCES- VERBAL 

încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
Cluj din data de 31 octombrie 2022 

 

Dl. Alin Tișe: 
Bună ziua!  
Vă propun să începem ședința, îmi cer iertare pentru această întârziere, 

datorată unor defecțiuni de natură tehnică și nu numai...vă propun să 
parcurgem această ședință de astăzi ca de obicei cu punctele de pe ordinea 
de zi, însă, înainte de asta, vreau să vă spun că ne apropiem de finalul acestui 
an și probabil vom avea în decembrie sau vom vedea când vom gândi o 
ședință în care să discutăm despre, chiar dacă va fi o ședință doar colegială 
între noi și grupurile politice, intenționez să discut cu grupurile politice din 
Consiliul Județean, fiind un mijloc de mandat oarecum, în acest final de an, să 
discutăm despre prioritățile pentru următorii doi ani. Sigur, am în vedere aici 
îndeobște partidele care nu sunt în principal în conducerea consiliului, pentru 
că cu UDMR și cu PNL discut în permanență și practic toate aceste proiecte pe 
care le generăm sunt ca urmare a discuțiilor cu acești colegi ai noștri dintre 
consilieri, însă tocmai pentru că putem considera un mijloc de mandat, să 
discutăm o proiecție pentru următorii doi ani cu privire la ceea ce avem astăzi 
în proiecție pentru acești ani și ceea ce vă propuneți fiecare sau ceea ce doriți 
să ajustăm înainte de a intra în anul să spunem bugetar viitor. Aceia dintre 
dumneavoastră care vor dori să ne întâlnim, o să am întâlnire cu grupurile 
politice, cu USR și PSD în principal și apoi USR și vom încerca să gândim un 
proiect punctual pentru următorii doi ani...există acel proiect de dezvoltare, îl 
știm, îl avem votat pe tot mandatul, însă după cum a evoluat anul acesta, 
putem să ne dăm seama deja cam ce proiecte am putea să facem, să 
finalizăm, ce nu am putea să facem iar această întâlnire îmi doresc să fie cu 
acest scop, de a îmbunătăți, de a ajusta acolo unde este posibil și de ce nu cu 
contribuția dumneavoastră să putem face mai multe lucruri bune pentru 
oameni decât ne-am gândit noi și sper să reușim. Vom vedea exact când o să 
adresez această invitație, pentru a putea să ne întâlnim! Până atunci mai avem 
această ședință, mai avem ședința ordinară din noiembrie și ședința ordinară 
din decembrie, cel puțin ca ședințe ordinare...dacă va fi nevoie de o ședință 
extraordinară sau mai multe, fiind pe final de an , din practică vă spun că au 
mai fost situații când am fost nevoiți pe final de an să facem ședințe 
extraordinare pentru a nu pierde anumite finanțări sau pentru a ajusta 
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anumite proiecte, o să vă invităm și la acele ședințe atunci când se vor impune. 
Până atunci, vă propun să derulăm această ședință de astăzi! 

În conformitate cu prevederile art. 179 coroborate cu art. 134  din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și potrivit Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 170/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Cluj, prin Dispoziţia nr. 468 din 25 
octombrie  2022  am convocat Consiliul Judeţean Cluj în şedinţă ordinară 
pentru astăzi, data de 31 octombrie 2022, ora 1100. Convocarea consilierilor 
judeţeni s-a făcut în scris, prin mijloace electronice şi telefonic. 

Proiectele de hotărâre, precum şi materialele însoţitoare, au fost postate 
pe site-ul Consiliului Judeţean Cluj, au fost afişate la sediul acestuia şi au fost 
transmise electronic tuturor consilierilor judeţeni. Anunţul cu privire la 
desfășurarea acestei ședinței publice a fost afişat la sediu, postat pe site-ul 
propriu şi a fost transmis către mass-media. 

Lucrările prezentei şedinţe ordinare a Consiliului Judeţean Cluj se vor 
desfășura prin intermediul unei platforme online de videoconferință, începând 
cu ora 1100.  

* 
Începem ședința cu intonarea imnului naţional. 

Se intonează imnul naţional.  
* 

Înainte de a trece la înregistrarea prezenţei la această şedinţă, trebuie să 
precizez faptul că numărul de membri ai Consiliului Judeţean Cluj, în funcţie 
de care se calculează atât cvorumul de prezenţă necesar pentru ca şedinţa să 
fie legal constituită, cât şi numărul de voturi necesar pentru adoptarea 
hotărârilor este de 37. 

Pentru a stabili dacă există cvorumul de prezenţă necesar pentru 
desfăşurarea legală a acestei şedinţe, vă propun să ne înregistrăm prezenţa, 
prin tastarea butonului “Particip la şedinţă” de pe platforma online de 
videoconferinţă, după semnalul dat de colegul nostru. Rog să se pregătească 
procedura de înregistrare a prezenţei. 
Se procedează la înregistrarea prezenţei la şedinţă. 

Doamna Forna sunteți prezentă? Apăreți conectată, dar nu v-ați 
înregistrat prezența. 
D-na Maria Forna: 

Bună ziua! Sunt prezentă! 
Dl. Alin Tișe: 

Consultând înregistrarea prezenţei la şedinţă, constat că din totalul celor 
37 de membri în funcţie care compun Consiliul Judeţean Cluj, sunt prezenţi 36 
de membri, fiind îndeplinite prevederile legale pentru buna desfăşurare a 
lucrărilor şedinţei.  

În acest moment absentează dl. Felezeu Călin Valentin. 
* 

Menționăm faptul că până la încheierea ședinței s-a modificat numărul membrilor 
prezenți, fiind prezenți un număr de 37 de membri, deoarece pe parcursul desfășurării 
ședinței s-a înregistrat și prezența domnului Felezeu Călin Valentin. 

* 
Este prezentă la această şedinţă şi doamna Gaci Simona-secretar general al judeţului. 
Au fost invitate şi se află prezente persoane cu funcţii de conducere din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Cluj, precum și din entitățile aflate în 
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subordinea/coordonarea/autoritatea Consiliului Judeţean Cluj care au tangenţă cu materialele 
supuse dezbaterii.   

* 
În continuare vom proceda la aprobarea procesului-verbal al ședinței 

ordinare din data de 29 septembrie 2022, care se găseşte în dosarul special al 
acelei şedinţe şi a fost pus, în prealabil, la dispoziţia consilierilor judeţeni și 
afişat la sediul Consiliului Judeţean Cluj. 

În aceste condiţii, propun celor care au obiecţii în legătură cu conţinutul 
acestuia, să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa 
respectivă. 

* 
Având în vedere faptul că între timp s-a conectat și domnul Felezeu Călin Valentin, 

vom proceda la înregistrarea prezenței acestuia.  
În urma înregistrării, constatăm că din totalul celor 37 de membri în funcţie care 

compun Consiliul Judeţean Cluj, sunt prezenţi 37 de membri, fiind îndeplinite prevederile 
legale pentru buna desfăşurare a lucrărilor şedinţei.  

 
* 

Supun votului dumneavoastră Procesul-verbal al şedinţei ordinare a 
Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 septembrie 2022.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 
 În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 33 de voturi „pentru”, 1 
”abținere” și 3 membri nu au votat, situaţie în care Procesul-verbal al şedinţei 
ordinare a Consiliului Judeţean Cluj din data de 29 septembrie 2022 a fost 
aprobat, fără modificări. 

* 
 

În ceea ce privește proiectul ordinii de zi, propun suplimentarea acestuia 
cu 4 proiecte de hotărâri, de la 24A la 24D, care v-au fost transmise tuturor pe 
e-mail. 

24A Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea și 
modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de tip 
ambulatoriu pentru persoane cu dizabilități Cluj-Napoca 

24B Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 
10/2020 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
interne/externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor 
obiective de investiții de interes public județean 

24C Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Cluj nr. 171 din 29 septembrie 2022 privind alocarea unor sume din fondul de 
rezervă al bugetului local al Județului Cluj în anul 2022 

24D Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții: “Pasaj de legătură între DN 1C şi Parcul Industrial 
Tetarom III” 

Astfel, supun la vot suplimentarea proiectului ordinii de zi cu aceste puncte, vă 
rog să pregătiţi votul electronic. 
Dl. Mihai Iepure: 
 Domnule președinte, dacă-mi permiteți o mică intervenție legată de 
suplimentare? 
Dl. Alin Tișe: 

Da, imediat după ce supun la vot suplimentarea. 
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Dl. Mihai Iepure: 
Cred că ar trebui să o discutăm domnule președinte, de aceea doresc 

intervenția acum, înainte de a vota. 
Dl. Alin Tișe: 

Nu trebuie discutată, că e propusă de mine, ca inițiator. 
Dl. Mihai Iepure: 

Ok! 
Dl. Alin Tișe: 

Supunem la vot și atât! Dacă se votează bine, dacă nu, ..... 
Dl. Mihai Iepure: 

Nu dorim să votăm împotrivă, doar aveam o rugăminte, dar o discutăm 
după, atunci. 
Dl. Alin Tișe: 

Vă rog să pregătiți votul electronic!  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 34 de voturi „pentru” și 3 
membri nu au votat, astfel că suplimentarea Proiectului Ordinii de zi a fost 
aprobată. 

* 
 

 Vă rog! Ce doreați să interveniți legat de ordinea de zi? Încă nu am votat-
o, dar legat de suplimentare, vă rog! 
Dl. Mihai Iepure: 
 Domnule președinte, reiterăm o rugăminte pe care am mai avut-o, din 
păcate, dar și de această dată, suplimentarea ordinii de zi a venit vineri la ora 19 
fără un sfert, categoric fără respectarea termenului art. 141 alin. (6) din Codul 
administrativ, cu privire la durata anterioară convocării ședințelor. Au fost 
peste 100 de pagini de documente legate de aceste proiecte și bineînțeles că, 
fiind weekend, nu s-au putut solicita nici precizări  suplimentare, iar 
documentele suplimentare pe care le-am solicitat, le-am primit astăzi, cu 9 
minute înaintea ședinței de comisie, având peste 20 de pagini. Cu cifre, cu 
sume, care trebuie verificate, astfel încât, vă rog ca pe viitor, pentru un vot 
informat, să existe o prealabilă și completă informare înainte de ședințe, mai 
ales la suplimentările de pe ordinea de zi. Înțelegem urgența, că într-adevăr 
trebuie depuse proiecte pe PNRR, care au termene scurte, dar reiterăm 
rugămintea de a fi trimise toate documentele la timp și odată cu proiectele, să 
nu fie necesar de fiecare dată, să solicităm acte suplimentare. 
Dl. Alin Tișe: 
 Da, încercăm să ne încadrăm în acest termen, sunt situații în care 
realmente nu am reușit, încercăm la fiecare ședință, au mai fost situații și în 
ședințele precedente, în care am reușit să ne încadrăm. Facem eforturi ca 
acolo unde avem o urgență și trebuie să le transmitem în alte direcții, să 
putem să ajungem și cu respectarea în tocmai a acestor proceduri și la noi. Vă 
asigur că facem tot ceea ce putem și nu e o chestiune intenționată, pur și 
simplu sunt situații în care colegii au mult de lucru și nu reușesc să se 
încadreze realmente în acest termen. 
Dl. Mihai Iepure: 
 De obicei se trimiteau documentele lunea, pentru ședința următoare, în 
ultima perioadă se transmit marțea sau miercurea, acum suplimentările au 
venit vinerea, fără a avea posibilitatea cu cine să discutăm în weekend, că 
acuma toată lumea are weekend dintre funcționari. 
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Dl. Alin Tișe: 
 În regulă! O să facem eforturi să respectăm aceste termene 
Dl. Mihai Iepure: 
 Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

Colegii mei o să țină cont de asta și o să încercăm să îndreptăm acolo 
unde nu funcționează. 

Vă rog să pregătiţi votul electronic pentru aprobarea Proiectului Ordinii 
de zi.  

* 
Fiecare proiect de hotărâre înscris în Proiectul ordinii de zi a acestei ședințe este însoțit 

de un referat de aprobare; de rapoartele compartimentelor de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Cluj și de avizele cu caracter consultativ ale comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Județean, fiind astfel respectate prevederile art. 182 alin. (4) 
coroborat cu art. 136 alin. (8) și alin. (9) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 

* 
 

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operaţiunii de votare se înregistrează: 34 de voturi „pentru” și 3 
membri nu au votat,  astfel că Proiectul Ordinii de zi a fost aprobat și cuprinde, 
după renumerotare, un număr de 31 puncte, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale 
pentru drumul județean DJ 182F  

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean ca 
membru în Grupul de Lucru Mixt constituit la nivelul județului Cluj 
pentru implementarea politicilor de incluziune socială a 
comunităților de romi 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2022 al societății Compania de Apă Someș S.A. 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor de 
performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii 
societății Univers T S.A. 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 41/2017   privind aprobarea   Structurii 
organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de 
Boli Psihice Cronice Borşa 

  Inițiator – Alin Tișe – președinte 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 103/2022 privind aprobarea Organigramei, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 
pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca 
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Inițiator – Alin Tișe – președinte 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 136 / 27 iulie 2022 privind darea în administrare a 
unor active achiziționate în cadrul proiectului  Dotarea Unității de 
Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru 
Copii Cluj-Napoca, SMIS 121035 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 
Ministerului Finanțelor în cadrul Consiliului de administrație al 
Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A. 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a 
Acţionarilor la Compania de Apă Someș  S.A, în vederea exercitării 
drepturilor de acţionar 

Inițiator – Marius Mînzat – vicepreședinte 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022, rectificat al  societății Univers T S.A.  

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 104 din  26 mai 2022 privind aprobarea 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 90/2019 privind însușirea unor documentații 
cadastrale pentru drumurile județene DJ 182E și DJ 172F 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

12. Proiect de hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale 
pentru drumurile județene DJ 161 și DJ 161D 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

13. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei 
unei părţi din imobilul (teren) identificat cu număr cadastral 
279780 Cluj-Napoca în scopul realizării unui centru rezidențial de 
îngrijiri paliative 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

14. Proiect de hotărâre privind inițierea formalităților de acceptare a 
ofertei de donație a unor bunuri mobile formulată de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord” 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 210/2021 privind aprobarea Organigramei, a 
Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare 
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pentru Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Cluj 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al  
bugetului general propriu al Județului Cluj la  30 septembrie  2022 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în 
domeniul drogurilor la nivelul județului Cluj pentru perioada 2022-
2026, în scopul implementării Strategiei Naționale în Domeniul 
Drogurilor 2022-2026 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Județean Cluj  nr. 139/2021 privind reorganizarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj,  
aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului 
de organizare și funcționare a aparatului propriu și a serviciilor 
sociale furnizate de către aceasta 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiții ”Construire stație de tratare 
levigat la depozitul închis Pata Rât și Instalație de cogenerare 
utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri” 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiții: Racord la rețeaua electrică a 
Castelului Banffy 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu 
al Județului Cluj pe anul 2022  

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

22. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de 
rezervă al bugetului local al Județului Cluj în anul 2022  

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unui branșament la 
rețeaua electrică și a unui post de transformare pe imobilul înscris 
în cartea funciară 339252 Cluj-Napoca, proprietate publică a 
Județului Cluj, concesionat Societății GOTO PARKING SRL  

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea și 
modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie de 
tip ambulatoriu pentru persoane cu dizabilități Cluj-Napoca 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean nr. 10/2020 privind aprobarea contractării unei finanţări 
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rambursabile interne/externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, 
în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public 
județean 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Cluj nr. 171 din 29 septembrie 2022 privind alocarea unor 
sume din fondul de rezervă al bugetului local al Județului Cluj în 
anul 2022 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

27. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai obiectivului de investiții: “Pasaj de legătură între DN 
1C şi Parcul Industrial Tetarom III” 

Inițiator – Alin Tișe – președinte 

28. Raportul comisiei speciale de analiză și verificare a activității 
întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean 
Cluj 

29. Informare privind nivelul de asigurare a securităţii şi a siguranţei 
civice a comunităţii pe cele 9 luni ale anului 2022 

31.  Diverse 

* 
Dacă sunt situații de conflicte de interese, acestea trebuie anunțate la 

începutul şedinţei, deoarece se consemnează în mod obligatoriu în procesul-
verbal al şedinţei, iar consilierii județeni în cauză sunt obligaţi să se abţină de la 
participarea la adoptarea proiectelor de hotărâri în cauză, respectiv aceștia nu 
mai sunt luați în calcul pentru cvorumul necesar adoptării hotărârilor 
respective. 

Dacă sunt astfel de situații, vă rog să le precizați. 
D-na Violeta Mureșan: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectelor de hotărâri înscrise în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 4 și pct. crt. nr. 10. 
D-na Laura Chiorean: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 22. 
D-na Marinela Marc: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 19. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 8. 
Dl. Hadrian Arion: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 19. 
Dl. Iuliu Sămărtean: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 19. 
Dl. Antal Géza: 

Nu particip la dezbaterea şi votarea proiectului de hotărâre înscris în 
Ordinea de zi la pct. crt. nr. 3. 
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Dl. Alin Tișe: 
Vă rog, dacă mai sunt intervenții din partea dumneavoastră? 
Dacă nu mai sunt alte intervenții, atunci a rămas înregistrat tot ceea ce 

ați spus și vă propun să mergem mai departe cu derularea acestei ședințe. 
* 

 În conformitate cu prevederile art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
consilierii judeţeni aflați în conflict de interese au obligaţia să se abţină de la participarea la  
adoptarea proiectelor de hotărârii care le-ar putea produce un folos material și sunt obligați să 
anunţe, la începutul şedinţei, interesul personal pe care îl au la adoptarea proiectelor de 
hotărâri respective.  
 Consilierii județeni care și-au anunţat abținerea de la participarea la adoptarea 
proiectelor de hotărâri pentru situații de conflict de  interese nu mai sunt luați în calcul pentru 
cvorumul necesar adoptării hotărârilor cu privire la care acesta şi-a anunţat interesul şi nu au 
drept de vot la adoptarea acestor hotărâri. 
 În acest contex, recapitulativ, situația abținerilor de la participarea la adoptarea 
proiectelor de hotărâri din această ședință este următoarea:  

1. La Proiectul de hotărâre nr. crt. 3 avem 1 abținere, a domnului Antal Géza; 
2. La Proiectul de hotărâre nr. crt. 4 avem 1 abținere, a doamnei Violeta Mureșan; 
3. La Proiectul de hotărâre nr. crt. 8 avem 1 abținere, a domnului Lucian Cordiș; 
4. La Proiectul de hotărâre nr. crt. 10 avem 1 abținere, a doamnei Violeta Mureșan; 
5. La Proiectul de hotărâre nr. crt. 19 avem 3 abțineri, a doamnei Marinela Marc, a 

domnului Hadrian Arion și a domnului Iuliu Sămărtean; 
6. La Proiectul de hotărâre nr. crt. 22 avem 1 abținere, a doamnei Laura Chiorean; 

 
* 

Dl. Alin Tișe: 
 Dacă legat de ordinea de zi mai sunt intervenții? 

Dacă nu sunt intervenții, vă propun să parcurgem punctele de pe 
ordinea de zi, astfel: 

 
1. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind însușirea unor 

documentații cadastrale pentru drumul județean DJ 182F, cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 
 

  Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 
 

Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr.  4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat. 

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 
 În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de hotărâre 
privind însușirea unor documentații cadastrale pentru drumul județean DJ 
182F, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 186 

* 
*         * 

2. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui 
consilier județean ca membru în Grupul de Lucru Mixt constituit la 
nivelul județului Cluj pentru implementarea politicilor de incluziune 
socială a comunităților de romi, cu mențiunea că a fost analizat în 
comisiile noastre de specialitate. 
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Rog Comisia de specialitate nr. 1 să prezinte avizul. 
 

Dl. Iuliu Sămărtean: 
 Comisia nr. 1 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dl. Mihai Iepure: 
 Da, domnule președinte! Dacă-mi permiteți? 
Dl. Alin Tișe: 
 Da, vă ascultăm! 
Dl. Mihai Iepure: 
 Aici am avea de formulat un amendament din partea grupului USR, în 
speță la art. 1, înlocuirea domnului Bălaj Gheorghe Marius cu domnul consilier 
Cătălin Sălăgean. O să motivez de ce facem această propunere, pentru că 
domnul Sălăgean a participat la mai multe evenimente și dezbateri pe tema 
incluziunii și justiției sociale, printre care aș aminti doar Festivalul Khetane care 
s-a desfășurat anul acesta, a participat împreună cu mai multe asociații civice 
și persoane care sunt interesate în proiectele de incluziune, asociații care și-au 
manifestat intenția de a-l susține pe domnul Sălăgean în demersurile care vor 
fi necesare în acest Grup de Lucru Mixt și a participat la mai multe acțiuni 
caritabile legate de activitatea de romi, motiv pentru care considerăm că ar fi o 
persoană potrivită pentru această poziție. 
Dl. Alin Tișe: 
 În regulă! Dacă mai sunt intervenții din partea altor colegi? 
 Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot amendamentul propus 
de domnul Iepure în numele grupului USR, de a-l înlocui pe domnul Bălaj 
Gheorghe Marius cu domnul Cătălin Sălăgean. 

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic secret prin intermediul platformei 
online de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 9 voturi “pentru”, 18 voturi 
“împotrivă”, 6 “abțineri” și 4 membri nu au votat, astfel că amendamentul a fost 
respins. 

* 
 Nu ați convins colegii, dacă aveți alte propuneri, dacă doriți să-l înlocuiți 
cu altcineva? 
Dl. Mihai Iepure: 
 Momentan aceasta a fost propunerea domnule președinte, poate la alte 
proiecte vom găsi mai multă deschidere. Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

În regulă! 
Supun la vot proiectul de hotărâre analizat, cu mențiunea că vom utiliza 

votul electronic secret. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic secret prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 33 voturi “pentru”, 1 vot 
“împotrivă” și 3 membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă 
Proiectul de hotărâre privind desemnarea unui consilier județean ca membru în 
Grupul de Lucru Mixt constituit la nivelul județului Cluj pentru implementarea 
politicilor de incluziune socială a comunităților de romi, acesta devenind   
 

           HOTĂRÂREA NR. 187 
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* 
*         * 

 
3. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al societății Compania de Apă Someș S.A., 
cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate 
 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dl. Cătălin Sălăgean: 
 Aș avea eu o precizare, dacă aș putea... 
Dl. Alin Tișe: 
 Vă rog! 
Dl. Cătălin Sălăgean: 
 Am văzut în fundamentarea acestui proiect de hotărâre că această 
rectificare se datorează sau e din cauza creșterii valorilor tichetelor de masă. 
Însă, uitându-mă pe documentele și pe anexele trimise, am văzut că există o 
modificare și la bonusuri, la capitolul de bonusuri...și acolo există o creștere de 1 
milion de lei. Atât doar am vrut să precizez, această chestiune a fost omisă din 
fundamentarea proiectului de hotărâre. Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 
 Aveți vreo propunere concretă? 
Dl. Cătălin Sălăgean: 
 Propunerea este ca pe viitor fundamentarea să fie completă, să avem și 
partea aceasta...mi s-ar fi părut important să vedem că și la bonusuri se 
produce o modificare de 1 milion de lei, nu doar la tichetele de masă. 
Dl. Alin Tișe: 
 Domnul director Neamțu este? Ne auziți oare, e cu noi? Compania de 
Apă...? Nu este...în regulă, vom transmite exact punctul dumneavoastră de 
vedere și sperăm ca în viitor să cuprindă toate mențiunile necesare în astfel de 
proiecte...Cred că am votat acest punct, nu? Nu l-am supus la vot? Nu... 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 34 voturi “pentru” și 3 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al 
societății Compania de Apă Someș S.A., acesta devenind 

 
     HOTĂRÂREA NR. 188 

* 
*         * 

 
4. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor de 

performanță financiari și nefinanciari pentru administratorii societății 
Univers T S.A., cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de 
specialitate. 
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Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 
 

Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr. 4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dl. Ionuț Florea: 
 Bună ziua, domnule Președinte, aș avea o intervenție dacă se poate... 
Dl. Alin Tișe: 
 Vă rog! 
Dl. Ionuț Florea: 
 Domnule Președinte, stimați colegi, la Univers T se perpetuează aceeași 
problemă identificată de noi încă de la începutul mandatului, anume că 
activitatea de bază este neprofitabilă, contractul de concesiune cu Iulius Mall și 
United Business Center maschează pierderile din activitatea de bază. Deși la 
începutul anului compania preconiza să obțină profit anul acesta, la această 
execuție vedem că estimează pierdere de 774 mii de lei, în condițiile în care se 
estimează că va încasa câteva milioane bune doar din contractul de 
concesiune, pentru cota minimă, după ce se va calcula și componenta 
variabilă, vom vedea că firma este pe profit, dar de fapt vom avea pierderi de 
milioane din activitatea de bază. În acest sens, noi propunem respingerea 
indicatorilor negociați și stabilirea unor indicatori care să țină cont de 
activitatea de bază într-o proporție mult mai mare, vă dau exemplu: deci 50% 
din indicatori fac referire la publicarea la timp a rapoartelor privind execuția 
mandatelor, la publicarea pe internet a obligațiilor de raportare, la publicarea 
bilanțurilor și așa mai departe, în timp ce indicatorii operaționali precum 
productivitatea muncii reprezintă numai 6%, marja profitului 5%, grad de 
ocupare 7%...mult prea mici pentru a reuși să determinăm managementul să 
depună eforturi reale pentru îmbunătățirea activității hotelului. De asemenea, 
propunem ca acordarea componentei variabile să se facă doar dacă hotelul 
obține profit din activitatea de bază. Pe scurt, propunerea mea pentru 
dumneavoastră astăzi este să respingem acest proiect și să încercăm să 
negociem indicatori care să reflecte mai bine activitatea hotelului. Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 
 Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, însă vreau să îi întreb pe colegii mei, 
după cum știți în legislație există o prevedere care privește ponderea 
indicatorilor, cât anume din total reprezintă această pondere iar în cazul 
nostru, la Univers T am verificat și în lege ponderea este cea stabilită de către 
noi în această propunere pe care v-am făcut-o, deci modificarea în sine doar 
dacă nu contravine legii, altminteri ponderea această de care vorbeați este 
stabilită explicit în actul legislativ. Am să vă rog să verificați și dumneavoastră 
chestiunea aceasta... 
Dl. Ionuț Florea: 
 Am înțeles! 
Dl. Alin Tișe: 
 Altminteri, nu am nicio problemă să discutăm concret să spunem altă 
pondere, funcție de societatea pe care o avem, dar din studiul pe care l-am 
făcut la momentul când am promovat proiectul, am sesizat această chestiune. 
Dl. Ionuț Florea: 
 Am înțeles, o să mai... 
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Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt întrebări de altă natură, punctuale...doamna Leș este prezentă 
cu noi? 
Dl. Ionuț Florea: 
 Deocamdată nu am întrebări pentru dânsa, mie mi-e clar că modul 
aceasta de stabilire a indicatorilor ceva este în neregulă cu el...practic noi o să 
bonusăm administrația pentru pierderi, ceea ce nu este ok. 
Dl. Alin Tișe: 
 Doamna Leș este? Ne aude? Da...nici indicatorii nu funcționează, nici 
telefoanele la doamna... 
D-na Mariana Leș: 
 Da, vă aud...bună ziua! 
Dl. Alin Tișe: 
 Uite că funcționează! Bună ziua, doamna Leș! Nu știu dacă ați auzit 
intervenția colegului nostru, domnul consilier... 
D-na Mariana Leș: 
 Se pare că se aude cu întârziere...da, vă aud, bună ziua! 
Dl. Alin Tișe: 
 Domnul consilier, vă rog dacă aveți direct sa adresați ceva întrebări, aveți 
acum posibilitatea, în mod direct cu doamna Leș... 
D-na Marian Leș: 
 Nu știu exact...criteriile de performanță... 
Dl. Ionuț Florea:  
 La acest proiect nu neapărat am de adresat vreo întrebare doamnei Leș, 
eventual la proiectul nr.10, putem discuta un pic, dar aici pur și simplu era o 
propunere vis-a-vis de acești indicatori, deci propunerea adresată colegilor din 
CJ și eventual aparatului administrativ... 
Dl. Alin Tișe: 
 O să verificăm chestiunea această legată de obligativitatea de a avea o 
anumită pondere stabilită sau nu prin actul legislativ și după asta discutăm 
concret...dacă legea permite e în regulă, dacă nu...eu știu, îmi amintesc că am 
citit explicit chestiunea și era această prevedere dar vă promit că verificăm. 
Dl. Ionut Florea: 
 Bine, mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 26 voturi “pentru”, 6 voturi 
“împotrivă”, 3 “abțineri” și 2 membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj 
adoptă Proiectul de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor de performanță 
financiari și nefinanciari pentru administratorii societății Univers T S.A., acesta 
devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 189 

* 
*         * 

 
5. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Cluj nr. 41/2017   privind aprobarea   Structurii 
organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
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organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa, cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 5 să prezinte avizul. 
 

D-na Violeta Mureșan: 
 Comisia nr. 5 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 36 voturi “pentru” și 1 
membru nu a votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 41/2017   privind 
aprobarea   Structurii organizatorice, a Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul de Boli Psihice 
Cronice Borşa, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 190 

* 
*         * 

 
6. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Cluj nr. 103/2022 privind aprobarea Organigramei, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, cu mențiunea că a fost analizat 
în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 5 să prezinte avizul. 
 

D-na Violeta Mureșan: 
 Comisia nr. 5 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 103/2022 
privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca, 
acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 191 

* 
*         * 

 
7. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Cluj nr. 136 / 27 iulie 2022 privind darea în administrare 
a unor active achiziționate în cadrul proiectului  Dotarea Unității de Primire 
Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, 
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SMIS 121035, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de 
specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 5 să prezinte avizul. 
 

D-na Violeta Mureșan: 
 Comisia nr. 5 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenții, vă rog să le precizați.  
Dl. Mihai Iepure:  
 Doar o scurtă întrebare, domnule președinte, tot am avut suplimentări la 
acest proiect de dotare, care este un proiect foarte bun, de altfel. Vreau doar să 
întreb dacă mai sunt loturi nealocate și mai urmează să fie atribuite 
echipamente. 
Dl. Alin Tișe:  
 Eu știu că pe măsură ce ele sunt achiziționate și devin proprietatea 
județului, în mod evident, noi le dăm în administrare... 
Dl. Mihai Iepure:  
 Știu asta și întrebare era dacă mai sunt echipamente care... 
Dl. Alin Tișe:  
 Da, eu știu că da, eu știu că mai sunt în etapele următoare de 
achiziționat și alte active. 
Dl. Mihai Iepure:  
 Bun, puteți să transmiteți rugămintea să mi se comunice ce 
echipamente și cam care sunt termenele?  
Dl. Alin Tișe:  
 Da, vom transmite solicitarea domnului consilier către domnul manager 
de la Spitalul de Copii.  
Dl. Mihai Iepure:  
 Mulțumesc!  
Dl. Alin Tișe:  
 În regulă. Dacă sunt alte intervenții?  
 Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 136 / 27 iulie 
2022 privind darea în administrare a unor active achiziționate în cadrul 
proiectului  Dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Clinic de 
Urgență pentru Copii Cluj-Napoca, SMIS 121035, acesta devenind 
 

HOTĂRÂREA NR. 192 
* 

*         * 
 

8. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentantului Ministerului Finanțelor în cadrul Consiliului de 
administrație al Aeroportului Internațional Avram Iancu Cluj R.A., cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 
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Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 
 

Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr. 4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat, cu 

mențiunea că vom utiliza votul electronic secret. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic secret prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 33 voturi “pentru”, 1 
“abținere” și 3 membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă 
Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Ministerului 
Finanțelor în cadrul Consiliului de administrație al Aeroportului Internațional 
Avram Iancu Cluj R.A., acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 193 

* 
*         * 

 
9. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor 
la Compania de Apă Someș  S.A, în vederea exercitării drepturilor de 
acţionar, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 
 

Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr. 4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenții, vă rog să le precizați.  
Dl. Ionuț Florea:  
 Bună ziua, domnule președinte, aș avea eu o intervenție.  
Dl. Alin Tișe:  
 Vă rog!  
Dl. Ionuț Florea:  
 Aș vrea să precizez că noi am votat data trecută interimatul domnului 
Roșca Ioan Emilian, deoarece nu ne dorim să existe disfuncționalități în ceea 
ce privește activitatea companiei. Cu toate acestea, din nou, se prelungește 
acest mandat, tot provizoriu. Am avea rugămintea să ni se prezinte care este 
stadiul procesului de selecție și în cazul acesta și în cazul altor posturi din C.A. 
care sunt acuma neocupate. Mulțumesc foarte mult!  
Dl. Alin Tișe:  
 Colegii mei îmi spun că este în derulare procedura, deci e derulată, 
urmează să se parcurgă pașii legali. A început exact cum am promis atunci dar 
până când se finalizează facem această procedură provizorie.  
Dl. Ionuț Florea:  
 Eventual, dacă este posibil să ni se facă un raport cu privire la toate 
aceste proceduri care se ... 
Dl. Alin Tișe:  
 Dar nu prea mai sunt acuma, știți prea bine că s-au închis, cred că una, 
două mai sunt, în rest cam toate s-au definitivat, dar facem o situație.  
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Dl. Mihai Iepure:  
 Avem un termen pentru finalizarea acestei proceduri care este în 
desfășurare, domnule președinte?  
Dl. Alin Tișe:  
 Da, este stabilită, în momentul în care declanșezi procedura, stabilești 
exact pașii, prin lege este stabilit un termen maximal iar comisia... oricum 
procedura se face prin A.D.I. Someș Tisa în cazul Companiei de Apă, nu prin 
noi, nu prin consiliu, ci prin A.D.I.-ul care funcționează pe lângă companie. Și 
acolo sunt stabilite toate termenele. O să vă oferim exact tot anunțul cu toate 
datele. Știu sigur că e în derulare acum. Chiar nu am reținut termenul final, dar 
interesul nostru este să se termine cât mai repede. Mai sunt doar unu sau 
două, în rest majoritatea sunt titulari definitivi, ca atare nu cred că mai este o 
problemă, adică mult mai puțini decât în anii trecuți și mult mai repede s-a 
închis această procedură.  
Dl. Mihai Iepure:  
 Poate era oportun să fie precizat acest termen în referat ca să îl avem la 
dispoziție.  
Dl. Alin Tișe:  
 Referatul prevede până la ocuparea urmare a procedurii. Mai mult de 
atât nu am ce să scriu acum din moment ce e în curs. E o chestiune de 
săptămâni, estimez eu după cum știu că se derulează aceste procese de 
selecție.  

Deci, o să cerem în scris să îi comunicăm domnului consilier procedura, 
etapele și termenul prevăzut în procedură pentru finalizarea de către A.D.I. a 
acesteia.  

Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat, cu mențiunea că vom utiliza votul electronic secret. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic secret prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 30 voturi “pentru”, 5 
“abțineri” și 2 membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă 
Proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Judeţului Cluj în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Apă Someș  
S.A, în vederea exercitării drepturilor de acţionar, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 194 

 
* 

*         * 
 

10. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022, rectificat al  societății Univers T S.A., cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dl. Ionuț Florea: 

Bună ziua, domnule președinte! Aș avea o intervenție! 
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Dl. Alin Tișe: 
Vă rog! 

Dl. Ionuț Florea: 
..... proiectului nr. 4, cum am arătat și acolo, se observă clar că 

managementul actual nu reușește să gestioneze activitatea hotelului astfel 
încât activitatea să fie profitabilă măcar cu un leu la nivel minim din activitatea 
de bază. Nu-mi dau seama de ce se întâmplă acest lucru, însă am putea să 
solicităm conducerii Univers T să prezinte un plan pentru anii 2023 și 2024 care 
să arate când elimină pierderile din activitatea de bază a hotelului ca să fie 
profitabil. În plus, aș propune ca acest raport să fie prezentat trimestrial și să 
cuprindă pașii făcuți pentru a atinge obiectivul prezentat anterior. Personal, 
acest proiect îl vom vota împotrivă pentru a atrage un semnal cu privire la 
situația proastă în care se află hotelul și pentru a evita ca pe termen lung să 
ajungem în situația Societății Clujana S.A. sau Societății Pază și Protecție Cluj 
S.R.L. În plus, aș mai vrea să fac o precizare, în cadrul întâlnirilor pe care le-am 
avut cu hotelul, am cerut să ni se pună la dispoziție contractul de concesiune, 
iar compania nu a vrut să facă acest lucru prevalându-se de niște clauze de 
confidențialitate care eu cred că nu sunt opozabile unui consilier județean. 
Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

Sunt de acord cu ceea ce spuneați dumneavoastră, cu prezentarea 
periodică a măsurilor și a situațiilor dincolo de prezentarea conform 
reglementărilor legale a acestor situații pe care oricum le face Univers T dar 
sunt de acord având în vedere că există o preocupare față de modul în care se 
derulează activitatea, așa cum spuneați, sunteți preocupați de asta. Sunt de 
acord să solicităm! La ce interval ați spus? 
Dl. Ionuț Florea: 

Eu am zis trimestrial. 
Dl. Alin Tișe: 

Trimestrial, da? 
Dl. Ionuț Florea: 

Trimestrial, acum sigur...  
Dl. Alin Tișe: 

În regulă! 
Dl. Ionuț Florea: 

Important ar fi să vedem conducerea că se preocupă să aducă hotelul 
într-o zonă profitabilă din punct de vedere operațional. Adică, să nu lăsăm 
lucrurile să treneze și pur și simplu să se mănânce banii care vin din 
redevențele pe care compania le încasează. Asta ar trebui, să ajungă Univers T 
să fie profitabil din punct de vedere al activității de bază, că altfel... 
Dl. Alin Tișe: 

De acord, să solicităm trimestrial să se comunice consilierilor județeni 
aceste situații. De asemenea, solicităm consiliul de administrație de acolo, să 
facă o analiză cu privire la situația existentă, pornind de la această solicitare de 
rectificare a bugetului și în cazul în care se consideră că se impun anumite 
măsuri, anumite decizii, să le comunice de îndată atât cu noi, cât și cu 
conducerea executivă, pentru a identifica eventualele probleme în materia 
managementului dacă sunt și eventual avem măsuri urgente tocmai în 
considerentul de a nu ajunge cum spunea domnul coleg, într-o situație mai 
gravă. Înțelegem situația dificilă prin care au trecut toate aceste unități de 
acest tip, inclusiv Univers T, înțelegem și faptul că această capacitate de a 
desfășura activitatea hotelieră este limitată la numărul de camere și la tarifele 
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pe care le poate practica hotelierul în funcție de numărul de stele și de dotările 
pe care le are. 

În egală măsură însă, înțelegem că s-a finalizat modernizarea 
restaurantului, modernizarea sălii de conferință, amfiteatrului de acolo după 
mulți ani și cred că Univers T poate să intre acum într-o nouă etapă și de ce nu, 
chiar noi putem să ajutăm fiecare dacă dorim în calitate de consilier județean 
la un mers mai bun al treburilor acolo. Sunt convins că doamnele, domnii de 
acolo, doamna manager, toți își dau silința în a merge lucrurile mai bine, dar 
noi ne dorim să meargă mai bine, de aceea susțin această idee de a avea o 
evidență periodică și de a putea să intervenim atât noi cât și CA-ul, atunci când 
noi fiind în calitate de A.G.A. și C.A.-ul desemnat de noi atunci când lucrurile 
impun asta.  

Vom face adrese, vom solicita în scris toate aceste lucruri pe care le vom 
comunica în scris în momentul în care sosesc către colegii noștri consilieri 
județeni. De asemenea, o să cerem și consiliului de administrație o analiză la 
trei luni pentru a vedea cum funcționează lucrurile la această societate. Sunt 
convins că toată lumea are intenția de a face lucruri bune acolo și nicidecum a 
o aduce  într-o eventuală degringoladă sau într-o situație delicată la fel cum au 
fost alte societăți. Bun, dacă mai sunt alte propuneri! Am reținut propunerea, 
vom formula în scris, vom solicita aceste lucruri așa cum le-am enunțat și eu, 
ele sunt înregistrate. Dacă mai sunt alte propuneri legat de acest punct înainte 
de a-l supune la vot. 
Dl. Ionuț Florea: 

Aș vrea să vă mulțumesc pentru deschiderea la acest subiect, domnule 
președinte. Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

În regulă! Toată lumea își dorește acolo să avem o entitate care să poată 
asigura cu ușurință salariile, să poată face chiar un profit, dacă nu similează dar 
să-l facă și să putem potența așa încât ceea ce vine de la Iulius să fie un bonus. 
Mi-aș dori asta!  
Dl. Ionuț Florea: 

Exact! 
Dl. Alin Tișe: 

Cred că ținta asta pentru început ar putea fi fixată, dar repet, înțelegem 
greutățile momentului și perioadei dificile prin care a trecut, cum au trecut 
toate unitățile de acest tip. Și tocmai de aceea cred că împreună, Consiliul de 
Administrație și noi, dacă putem găsi soluții, să le oferim către ei. 
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule președinte, o scurtă precizare dacă îmi permiteți!  
Dl. Alin Tișe: 

Da, vă rog! 
Dl. Mihai Iepure: 

În completarea celor spuse de către colegul meu Ionuț Florea, aș reitera 
rugămintea să ne fie puse la dispoziție documentele așa cum a zis și el, 
categoric, clauzele de confidențialitate nu sunt opozabile unui consilier 
județean. Și au mai fost situații în care, dacă a fost nevoie de documente 
suplimentare ne-am putut asuma printr-o declarație de păstrare a 
confidențialității, deși confidențialitatea este clar prevăzută prin Codul 
Administrativ. Eventual, mai faceți și dumneavoastră demersuri ca să primim 
acele documente. 
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Dl. Călin Cosma: 
Domnule președinte, Călin Cosma sunt! Susțin și eu să ni se pună la 

dispoziție contractul. 
Dl. Alin Tișe: 

Numai puțin! Sunt de acord cu dumneavoastră, că acest contract câtă 
vreme vizează un bun care este public, ar trebui să fie adus la cunoștința 
colegilor consilieri cu obligația din partea dumneavoastră de a semna acel 
angajament de confidențialitate la rândul dumneavoastră în relațiile cu terții.  
Dl. Ionuț Florea: 

Absolut! 
Dl. Alin Tișe: 

Sunt de acord că în relațiile cu dumneavoastră nu ar trebui să existe 
niciun act secret sau care să nu poată fi adus la cunoștință. După cum cred că 
și alte acte de la orice entitate subordonată, de la Aeroport până la Agro 
Transilvania și de la Compania de Apă până la Univers T, ar trebui să fie aduse 
la cunoștința consilierilor. Ca atare, și poziția mea este clară sub 
amendamentul că așa cum prevede contractul dintre Iulius și Univers T, dacă 
există o clauză de confidențialitate la care Consiliul Județean s-a obligat, atunci 
există această obligație și din partea dumneavoastră ca membru al Consiliului 
Județean Cluj. 
Dl. Mihai Iepure: 

Extindem și asupra noastră ca și consilieri județeni. Bine-nțeles! 
Dl. Alin Tișe: 

În măsura în care există această dorință de a vedea contractul și există și 
deschiderea dumneavoastră de a face această declarație de confidențialitate 
față de terți, repet, nu față de colegii noștri consilieri. Sunt de acord, ca jurist, că 
el poate fi adus la cunoștința dumneavoastră. În acest sens, vom face o adresă 
către Univers T, de fapt nu către Univers T, cred că noi trebuie să îl furnizăm. 
Deci, Univers T este titularul acolo dar practic noi îl deținem în calitate de 
A.G.A., pentru că terenurile și toate bunurile au fost prioritatea societății, dar 
noi suntem adunarea generală a acționarilor, suntem singurii acolo, de aceea 
numim direct CA-urile. Deci, solicitați-le, faceți către noi, veniți să faceți 
declarația de confidențialitate și colegii mei vă vor pune contractul la 
dispoziție. 
Dl. Mihai Iepure: 

Solicitări s-au făcut, răspunsul a fost că nu ne pot fi comunicate, de 
aceea am reiterat rugămintea, vom reveni cu aceste solicitări.  
Dl. Ionuț Florea: 

Mulțumim! 
Dl. Alin Tișe: 

Nu văd un obstacol, atâta timp cât, repet, dumneavoastră păstrați 
confidențialitatea prevederilor din acel contract.  
Dl. Ionuț Florea: 

Încercăm să fim foarte atenți, inclusiv cu proiectele de hotărâre. 
Dl. Alin Tișe: 

Acolo nu de alta dar sunt clauze de sancționare și de despăgubiri.  
Dl. Mihai Iepure: 

Categoric, sunt clauze comerciale... 
Dl. Alin Tișe: 

Nu privește modul de învârtire al lunii, al pământului și al soarelui. Nu! 
Dl. Ionuț Florea: 

Da, da! 
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Dl. Alin Tișe: 
Acolo sunt chestiuni comerciale, practic despre asta este vorba. 

Dl. Ionuț Florea: 
Le înțelegem perfect și este normal să fie până la un punct confidențial.  

Dl. Alin Tișe: 
Bun! Părerea mea este că trebuie să vi le punem la dispoziție, o să 

vorbesc cu colegii mei tocmai pentru a face această operațiune, să încercăm 
de la nivelul Consiliului Județean, doamna secretar să primească de la 
dumneavoastră această declarație și să vi le punem la dispoziție în copie ca să 
eliminăm odată discuția asta, este interminabilă, de 15 ani tot discutăm despre 
acest contract, de parcă ar fi o mină de aur.  
Dl. Ionuț Florea: 

Exact! 
Dl. Alin Tișe: 

În realitate nu este nicio mină de aur și este un contract în care 99% sunt 
clauze de bază clasice, în care le-ar prinde orice investitor, nu este nimic 
spectaculos. Dar recunosc, este dreptul consilierilor județeni de a avea acces la 
el.  
Dl. Călin Cosma: 

Domnule președinte, Călin Cosma sunt! Și eu îl solicit, vă rog să mă 
treceți și pe mine. 
Dl. Alin Tișe: 

Dar ce vreți să faceți cu el? 
Dl. Călin Cosma: 

Să-l citim! 
Dl. Alin Tișe: 

Și după aceea? Dar vă spune domnul Iepure dacă îl citește.  
Dl. Călin Cosma: 

După aceea îl punem la cărți citite. 
Dl. Alin Tișe: 

Înțeleg! După aceea îl propuneți să-l modificăm și nu se prea poate. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Domnule președinte, Lucian Cordiș sunt! Dacă îmi permiteți! 
Dl. Alin Tișe: 

În măsura în care contractul nu este semnat de Consiliul Județean și am 
mandatat Univers T să facă asta, atunci transmitem către Univers T această 
chestiune. Este posibil ca la vremea respectivă când s-a semnat în 2007-2008 
Consiliul Județean să fi mandatat Univers T ca să semneze ei contractul în 
numele Consiliului Județean. Nefiind parte în acel contract, atunci ei trebuie să 
facă această predare, dacă noi nu suntem parte. Bine, în regulă! Deci, am 
înțeles că dorește și domnul consilier să-l citească și îl vom pune la dispoziție 
cu obligația de a păstra confidențialitatea contractului. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Fără probleme, mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

Deci, acum suntem la Univers T, am discutat legat de bugetul de 
venituri, cheltuieli. Nu s-a votat! Domnii consilieri de la USR au toate motivele 
să voteze acest proiect pentru că toate amendamentele au fost acceptate. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Corect! 
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Dl. Alin Tișe: 
Acum o să vedem maturitatea dânșilor legat de politică. Bun! Domnul 

Cordiș! 
Dl. Lucian Cordiș: 

Da, domnule președinte! Voiam să fac doar o scurtă remarcă pentru că 
stimabilul meu coleg a spus că Univers T poate să ajungă în situația Societății 
Clujana S.A. sau Societății de Pază și Protecție Cluj S.R.L. Eu vă spun că este 
departe de a arunca în spațiul public, nu sunt de acord cu așa ceva, pentru că 
Univers T este totuși o societate care funcționează și credeți-mă că a fost 
managementul societății la Comisia de buget-finanțe tocmai pentru acest 
proiect unde am văzut planul dânșilor cu ce au de făcut, mai mult doamna 
director s-a angajat, dacă doriți, că până la sfârșitul anului societatea avea un 
plan de redresare să fie pe zero, să recupereze aceste pierderi. Deci, de a 
arunca în spațiul public mesaje de genul că este posibil ca Univers T să ajungă 
în situația Societății Clujana S.A. sau Societății de Pază și Protecție Cluj S.R.L. 
este departe de adevăr. Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

Nici nu se pune problema de acest termen, noi susținem cu toții Univers 
T. Tocmai am spus că am avem toată deschiderea să ajutăm Univers T, dânșii 
doresc să-și facă activitatea, am și spus, cu ce putem noi și consiliul de 
administrație să ajutăm societatea, pornind de la greutățile pe care le-au avut, 
nici într-un caz nu se pune problema sau eu nu am înțeles așa. 
Dl. Ionuț Florea: 

Nici eu! 
Dl. Alin Tișe: 

Din contră, am înțeles o preocupare a tuturor să ajutăm și sigur, bugetul 
în funcție de cum evoluează, îl vom ajusta, tocmai faptul că acceptăm acest 
proiect este o dovadă că susținem managementul de acolo, așa cum am 
făcut-o cu celelalte proiecte. Dacă n-am fi promovat acest proiect ar fi 
însemnat că nu susținem, ori prin promovarea lui nu facem decât să arătăm că 
da, înțelegem dificultățile și vă facem anumite recomandări pentru ca lucrurile 
să meargă mai  bine. Eu așa văd chestiunea, de aceea l-am și promovat și 
promovându-l evident că-l susțin împreună cu grupul PNL. 
Dl. Ionuț Florea: 

În acest sens a fost și intervenția mea, domnule președinte. Aceea de a 
face o discuție constructivă, nu de a blama neapărat în momentul acesta pe 
cineva, dar trebuie să avem în vedere lucrurile astea și să găsim modalități de a 
îmbunătăți activitatea hotelului. 
Dl. Alin Tișe: 

Absolut! 
Dl. Ionuț Florea: 

Și referitor la vot, apreciem foarte mult deschiderea pe care ați arătat-o 
pentru a discuta acest subiect, dar cum am zis, noi vom vota împotrivă pentru 
a atrage un semnal cu privire la acest hotel.  
Dl. Alin Tișe: 

Nu este prima dată când semnalizați dreapta și o luați la stânga dar nu 
asta este problema. Eu am încercat să vă stimulez. 
Dl. Ionuț Florea: 

Este în regulă! Apreciem foarte mult modul cum am discutat. 
Dl. Alin Tișe: 

În regulă! 
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Dl. Ionuț Florea: 
Și sperăm să reușim să... 

Dl. Alin Tișe: 
Dar să știți că opoziția, puteți să o faceți și cu votul anumitor proiecte, nu 

înseamnă opoziție numai vot împotrivă. 
Dl. Ionuț Florea: 

Mai mult facem... 
Dl. Mihai Iepure: 

... 
Dl. Alin Tișe: 

Așa mi-au spus și mie când am intrat în politică pe la douăzeci și ceva de 
ani, opoziția îți aduce vot împotrivă, tot timpul. Dar mi-am dat seama că nu 
este chiar așa, sunt nuanțate lucrurile în viață, în politică la fel.  
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule președinte, cred că se poate observa pe... 
Dl. Ionuț Florea: 

Dacă studiați voturile noastre, veți vedea că majoritatea sunt... 
Dl. Alin Tișe: 

Pe logica dumneavoastră, ar trebui ca niciun proiect venit de la 
dumneavoastră să nu fie votat. Pe logica că opoziția nu votează nimic de la 
putere și puterea nu votează nimic de la opoziție. Atunci înseamnă că am vorbi 
între noi, cu degetele ne-am arăta unii la alții semne, dacă logica ar fi exact toți 
cei de la putere împotrivă, tot cei... Nu? Deci, în sensul ăsta v-am stimulat puțin 
să vedem exact cum vedeți... 
Dl. Ionuț Florea: 

Uitați, de exemplu, din proiectele votate astăzi cred că au fost deja nouă 
și cred că la șapte am votat „pentru” și la unul a fost „abținere”, deci, cu 
siguranță... 
Dl. Alin Tișe: 

Este un pas, un bun început, de ce nu! 
Dl. Lucian Cordiș: 

Vot, domnule președinte. 
Dl. Alin Tișe: 

Mă scuzați, ne-am lungit cu vorba. Deci, suntem la proiectul nr. 10, am 
reținut amendamentele, am reținut recomandările, le vom trimite către colegii 
noștri, către consiliul de administrație, către conducerea executivă. De 
asemenea, cu privire la contractul pe care îl are acolo în derulare, ne-am spus 
punctul de vedere, vom trimite la fel adresă și cu aceasta supun votului 
proiectul numărul 10 așa cum este el înaintat către dumneavoastră. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 27 voturi “pentru”, 6 voturi 
“împotrivă”, 2 “abținere” și 2 membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj 
adoptă Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022, rectificat al  societății Univers T S.A., acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 195 

 
* 

*         * 
Nicio problemă domnilor colegi de la USR că mai aveți alte șanse, puteți 

să vă reveniți la celelalte proiecte.  
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* 

*         * 
 

11. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Cluj nr. 104 din  26 mai 2022 privind aprobarea 
Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare pentru Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” 
Cluj-Napoca, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de 
specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 5 să prezinte avizul. 
 

D-na Violeta Mureșan: 
 Comisia nr. 5 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dl. Mihai Iepure: 
 Doar o scurtă intervenție de procedură domnule președinte, acesta este 
un proiect la care veți observa că nu este adevărat ceea ce ați spus, în speță, nu 
votăm la toate proiectele împotrivă.  
Dl. Alin Tișe: 
 Am înțeles!  
Dl. Mihai Iepure: 

Vom avea unanimitate! 
Dl. Alin Tișe: 
 Apreciez! 
............................................ 
Dl. Alin Tișe: 
 Da,  eu  aș numi-o normalitate, dar depinde. 

Bun,  atunci  dacă  nu  mai  sunt  intervenții,  supun  votului  
dumneavoastră  acest proiect.  Trebuie  observat  că,  colegii  noștri  de  la  USR  
devin  tot  mai  înțelepți cu trecerea  timpului, chiar  în  această  ședință.   
Dl. Mihai Iepure: 

Să  știți  că  apreciem  și  noi  deschiderea  și  dialogul  constructiv  din  
această  ședință  domnule  președinte.   
Dl. Lucian Cordiș: 

Las că  încă mai este, urmează Diverse! 
Dl. Alin Tișe: 

Domnule Iepure, o fi de  la  schimbarea  conducerii  USR,  că  am  văzut  
că ați schimbat șefii acuma și poate că aveți o nouă 
abordare.  Na,  nu-s  toți  peneliștii  hoți,  nu-s  toți  pesediștii  hoți,  nu-s  toți  
colegii...  Poate  că  aveți  o  altă  abordare  și  cine  știe,  putem...  Înțeleg  că  
dumneavoastră  aveți  un  cuvânt  important  de  spus  acolo  cu  noua  
conducere,  trebuie să ne punem bine pe lângă dumneavoastră.  
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule președinte, eu sper că vom avea deschidere pentru proiectele 
pe care le-am depus,  avem  unul  depus  chiar  vineri,  încă  1 în lucru  
împreună  cu  aparatul  administrativ  și  cu  siguranță  vom  găsi  deschidere la  
dumneavoastră pentru  susținerea  acestor  proiecte.  
Dl. Alin Tișe: 
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Colegii  mei  îmi  spun și vreau să verific, e  chiar  soția  dumneavoastră  
doamna  care e  aleasă  acum  la  USR? 
Dl. Mihai Iepure: 

Da, domnule  președinte! 
Dl. Alin Tișe: 

În regulă! Chiar nu, fără  nicio  tentă, chiar nu  știam,  că  având  nume  
diferit nu-mi  dădeam  seama.  Înseamnă  că  avem  acum un  dialog  direct  
cu  conducerea USR.   
Dl. Mihai Iepure: 

Știți domnule  președinte,  când  ești  căsătorit cu un  jurist, asta cu  
numele  îi .... 
Dl. Alin Tișe: 

Nu  numai  cu  juriștii...  Da! Bun! 
 Dacă nu  mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 104 din  26 
mai 2022 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de 
Pneumoftiziologie ,,Leon Daniello” Cluj-Napoca, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 196 

* 
*         * 

 
Dl. Mihai Iepure: 

Se poate vedea că toată lumea care a votat, a votat ”pentru”. 
Dl. Alin Tișe: 

Da, mergem mai departe cu următorul punct. 
* 

*         * 
 

12. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Cluj nr. 90/2019 privind însușirea unor documentații 
cadastrale pentru drumurile județene DJ 182E și DJ 172F, cu mențiunea că 
a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 
 

Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr. 4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 34 voturi “pentru” și 3 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 90/2019 



 

26 

 

privind însușirea unor documentații cadastrale pentru drumurile județene DJ 
182E și DJ 172F, acesta devenind 
 

HOTĂRÂREA NR. 197 
* 

*         * 
 

13. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind însușirea unor 
documentații cadastrale pentru drumurile județene DJ 161 și DJ 161D, cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 
 

Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr. 4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 34 voturi “pentru” și 3 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind însușirea unor documentații cadastrale pentru drumurile 
județene DJ 161 și DJ 161D, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 198 

* 
*         * 

 
14. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind propunerea de schimbare 

a destinaţiei unei părţi din imobilul (teren) identificat cu număr cadastral 
279780 Cluj-Napoca în scopul realizării unui centru rezidențial de îngrijiri 
paliative, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
 
Rog Comisia de specialitate nr. 6 să prezinte avizul. 
 

Dl. Balla Francisc: 
 Comisia nr. 6 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Bun! Aș vrea să explic puțin acest proiect, noi avem în curs, în prezent, un 
contract cu Arhiepiscopia, oferind practic în urmă cu mulți ani un ajutor prin 
oferirea unui teren pentru a se construi acest centru. Există un interes din 
partea Mitropoliei de a extinde acest centru, motiv pentru care am venit în 
întâmpinarea dânșilor și am susținut încă de la început această solicitare de a 
extinde în locația unde este, fiind mult mai simplu, mai ușor și urbanistic mult 
mai facil, să ajutăm pentru a se construi un corp de clădire care să fie în 
continuitatea corpului existent în prezent, și de ce nu, dacă vom putea în 
perspectivă chiar să susținem financiar alături de Mitropolie acest centru. 

Consider că văzând cererile de la Mitropolie, de la noi, de la DGASPC Cluj 
pentru acest tip de îngrijiri, consider că se impune un astfel de proiect, chiar ar 
fi nevoie de încă un centru cel puțin. Din păcate, persoanele tinere au nevoie 
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de acest serviciu, din păcate tot mai mulți, așa încât am susținut de la început 
acest proiect și vă rog și pe dumneavoastră să veniți alături de mine și de noi, 
cei care am promovat proiectul, și să îl susțineți pentru ca el să devină cât mai 
repede funcțional. 
Dacă sunt intervenții la acest punct! 
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule președinte, doar o scurtă intervenție, dacă îmi permiteți. 
Dl. Alin Tișe: 

Vă rog! 
Dl. Mihai Iepure: 

Vreau să apreciez acest proiect și să apreciez activitatea Centrului de 
Medicină Paleativă „Sfântul Nectarie”, îl cunosc pe colegul care este medic și 
preot, Bogdan mi-a fost chiar coleg de facultate, fac o treabă foarte bună acolo 
și dacă am reuși să susținem inclusiv financiar activitatea lor ar fi o propunere 
excelentă.  
Dl. Alin Tișe: 

Am și spus asta, vom încerca să ne și implicăm financiar în alocările 
viitoare. Dacă sunt alte intervenții! 
Dl. Mihai Iepure: 

Mulțumesc! 
Dna. Laura Chiorean: 

Domnule președinte, dacă îmi permiteți! Laura Chiorean! 
Dl. Alin Tișe: 

Vă rog! 
Dna. Laura Chiorean: 

Susțin și eu acest proiect, trebuie să ne gândim că raportat la numărul 
tot mai mare din păcate de persoane cu boli cronice grave, în special 
oncologice, care au nevoie de astfel de tratamente paleative și care sunt în 
stadii avansate de evoluție. Acest centru este insuficient pentru cererile care 
sunt la nivelul Județului Cluj, deci trebuie să ne orientăm în anii care vin. Sigur, 
susținem în continuare dezvoltarea acestui centru, nu putem decât să le 
mulțumim pentru efortul pe care l-au făcut dar în același timp este nevoie de 
cel puțin încă un centru la nivelul Județului Cluj pentru a veni în sprijinul 
persoanelor care au nevoie de acest tip de tratamente. Mulțumesc!   
Dl. Alin Tișe: 

De acord cu dumneavoastră și deja suntem în căutarea unui teren într-o 
anumită comună din județ unde vom putea găsi, mai cu seamă în zonele 
unde avem centre ale DGASPC Cluj. Știu că există deja interes din partea a cel 
puțin două comune de a oferi un teren pentru a se construi un eventual alt 
centru. Deci, suntem într-un demers și în sensul celor discutate de 
dumneavoastră pentru a capacita și o altă localitate pentru a ne ajuta. Iar 
DGASPC Cluj poate să intre într-un parteneriat sau de ce nu, poate chiar să 
ofere un astfel de serviciu în mod direct. 
Dna. Violeta Mureșan: 

Domnule președinte, Violeta Mureșan sunt! Dacă îmi permiteți și mie o 
scurtă intervenție! În calitate de medic, vreau să vă felicit pentru această idee 
ținând cont că într-o lună se împlinesc zece ani de la înființarea acestui centru 
și de faptul că au nevoi tot crescânde de tratament persoanele cu boli în 
stadiu terminal. Este mai mult decât o nevoie de sprijin medical cât de sprijin 
emoțional și pentru acesta proiectul nu este doar unul umanitar, este de o 
adevărată noblețe. Mulțumesc mult! 
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Dl. Alin Tișe: 
Bun! Dacă mai sunt alte intervenții? 

 Dacă nu  mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei unei părţi din imobilul 
(teren) identificat cu număr cadastral 279780 Cluj-Napoca în scopul realizării 
unui centru rezidențial de îngrijiri paliative, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 199 

* 
*         * 

 
15. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind inițierea formalităților de 

acceptare a ofertei de donație a unor bunuri mobile formulată de către 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord”, cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 

 
Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr. 4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Știți prea bine că aceste vehicule au fost cumpărate pe un proiect 
european, ele au urmat procedura deschisă în referat, iar în final nu facem 
altceva decât să definitivăm traseul și proprietarii acestor vehicule 
achiziționate acum mult timp, printr-un proiect al consiliului județean derulat 
pe toată regiunea Nord-Vest. 
  Aici am de făcut un amendament și anume: 
Motivație 
 
Urmare adresei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord” 
înregistrată la Consiliul Județean Cluj sub nr. 42572/20.10.2022, s-a constatat 
necesitatea completării listei bunurilor cuprinse în anexa la proiectul de hotărâre cu 
încă două vehicule. 

În acest context, apreciem oportună și necesară modificarea și completarea 
corespunzătoare a proiectului de hotărâre  după cum urmează:  

a) Modificarea titlului anexei, astfel încât aceasta să aibă următorul conținut: ”Lista 
bunurilor mobile-vehicule cuprinse în oferta de donație formulată de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord” 

b) completarea anexei astfel: după poziția nr. crt. 10, se introduc 2 poziții noi, pozițiile 
nr. crt. 11-12 care conțin datele de identificare ale celor două vehicule propuse a fi 
introduse în oferta Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord” 
 
Forma existentă 
 
Anexa ”Lista bunurilor mobile cuprinse în oferta de donație ” 

Nr.  Marca  Serie Şasiu  
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1. MAN TGM WMAN36ZZ0BY261380 

2. MAN TGM WMAN36ZZ8BY261367 

3. ROMAN AB 
240 

UU4932487B0093793 

4. MAN TGM WMAN36ZZ5BY260533 

5. ROMAN AB 
240 

UU4932487B0093796 

6. MERCEDES 
VARIO 

WDB670423BN142481 

7. RENAULT 
MIDLUM 

VF644BHM000002213 

8. MAN TGM WMAN36ZZ6EY304673 

REMORCA 
PADIS 

UU92ECSFKDUPM1246 

9. MAN TGM WMAN38ZZ7EY309117 

10. MAN TGM WMAN08ZZ9FY326138 

 
Forma propusă 
 
Anexa ”Lista bunurilor mobile-vehicule cuprinse în oferta de donație formulată de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de Nord” 

 
Nr.  Denumirea 

vehiculului 
/Marca  

Serie Şasiu  

1. MAN TGM WMAN36ZZ0BY261380 

2. MAN TGM WMAN36ZZ8BY261367 

3. ROMAN AB 240 UU4932487B0093793 

4. MAN TGM WMAN36ZZ5BY260533 

5. ROMAN AB 240 UU4932487B0093796 

6. MERCEDES 
VARIO 

WDB670423BN142481 

7. RENAULT 
MIDLUM 

VF644BHM000002213 

8. MAN TGM WMAN36ZZ6EY304673 

REMORCA PADIS UU92ECSFKDUPM1246 

9. MAN TGM WMAN38ZZ7EY309117 

10. MAN TGM WMAN08ZZ9FY326138 

11. AUTOUTILITARĂ 
N1 VOLKSWAGEN 

WV1ZZZ7HZCH034157 

12. AUTOUTILITARĂ 
N1 VOLKSWAGEN 

WV1ZZZ7HZCH030934 
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Supun la vot amendamentul propus de mine anterior. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 

de videoconferinţă. 
În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 

membri nu au votat, astfel că amendamentul a fost aprobat, fapt ce 
presupune modificarea corespunzătoare a anexei proiectului de hotărâre. 

* 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi. 

Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră proiectul de 
hotărâre analizat, împreună cu amendamentul aprobat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 37 voturi “pentru”, astfel 
Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de hotărâre privind inițierea 
formalităților de acceptare a ofertei de donație a unor bunuri mobile 
formulată de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Transilvania de 
Nord”, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 200 

* 
*         * 

 
16. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Cluj nr. 210/2021 privind aprobarea Organigramei, a 
Statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru 
Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 
Cluj, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 6 să prezinte avizul. 
 

Dl. Balla Francisc: 
 Comisia nr. 6 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Aici este vorba de un proiect pe care centrul l-a solicitat având în vedere 
o Decizie în esență, o Decizie a Curții de Conturi, prin care s-a constatat faptul 
că, pentru o anumită funcție, promovarea pe acea funcție s-ar fi făcut fără 
respectarea condițiilor legale și Curtea de Conturi a solicitat reintegrarea acelei 
persoane pe funcția veche existentă înainte de a se face acea promovare, să 
spunem ilegală. În momentul în care Curtea de Conturi a solicitat asta, practic, 
Centrul a constatat că acea poziție de la momentul respectiv nu mai există în 
organigramă. Atunci ca să poată să pună în aplicare Decizia Curții de Conturi, 
trebuie ca acea poziție să o reînființăm. Acum întrebam, în timp ce am făcut 
această pauză, ce se întâmplă în cazul în care nu s-ar vota acea poziție prin 
votul consilierilor, respectiv Consiliul Județean nu ar dori reînființarea acelui 
post existent în momentul inițial, ca atare, Centrul Județean de Conservare nu 
ar avea unde să angajeze acea persoană pe postul inițial pentru că el nu există.  

Nu avem un răspuns ce se întâmplă în cazul în care acest proiect sau 
acest post nu s-ar înființa și atunci Centrul nu ar putea să pună în executare 
Decizia Curții de Conturi. Nu știm ce se întâmplă în situația în care nu există 
acea poziție. Ești obligat atunci să-i oferi poziția următoare, nu știe nimeni nici 
asta, așteptăm proces, să dea în judecată persoana respectivă ca să ne oblige 
să înființăm postul. Practic, este un vid legislativ, nu știe nimeni dacă plenul nu 
votează acest lucru. Evident, plenul nu are obligația de a vota înființarea unei 
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poziții dacă nu dorește. Bun! Deci, practic am încercat să vă sintetizez de ce 
am ajuns cu acest proiect în această formulă, să fim în discuție dacă înființăm 
sau nu acea poziție. Bun! 

Rog Comisia de specialitate nr. 6 să prezinte avizul. 
Dl. Balla Francisc: 
 Cu toate cele prezentate de dumneavoastră Comisia nr. 6 acordă aviz 
favorabil, dar votul rămâne la latitudinea plenului. Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

În regulă! Dacă sunt intervenții! 
Dl. Călin Cosma: 

Domnule președinte, Călin Cosma sunt! 
Dl. Alin Tișe: 

Vă rog! 
Dl. Călin Cosma: 

Nu vreau neapărat pe subiect, parcă la început de ședință ziceați că 
suntem 36 de consilieri județeni prezenți. 
Dl. Alin Tișe: 

Da, și s-a logat domnul Felezeu ulterior. Îmi spun colegii mei. 
Dl. Călin Cosma: 

Bine! Apăreau 37 de voturi „pentru” mai devreme și nu știam.... 
Dl. Alin Tișe: 

Da, deci între timp s-a logat și domnul Felezeu. Suntem toți! 
Dl. Călin Cosma: 

Bine! Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 

Da, da! Sigur! Dacă legat de acest proiect sunt intervenții! Realmente, nu 
am o poziție conturată, pur și simplu l-am promovat pentru că există o Decizie 
a Curții de Conturi, votul dumneavoastră poate fi cum simțiți, cum considerați. 
Chiar nu există o prevedere care să spună ce se întâmplă într-un caz A, într-un 
caz B sau într-un caz C. 
 Dacă nu  mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 27 voturi “pentru”, 7 
“abțineri” și 3 membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj 
nr. 210/2021 privind aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii și a 
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Centrul Judeţean pentru 
Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 201 

 
* 

*         * 
 

17. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al  bugetului general propriu al Județului Cluj la  30 septembrie  
2022, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
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Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
 Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 32 voturi “pentru” și 5 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al  bugetului general propriu 
al Județului Cluj la  30 septembrie  2022, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 202 

* 
*         * 

 
18. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de 

acțiune în domeniul drogurilor la nivelul județului Cluj pentru perioada 
2022-2026, în scopul implementării Strategiei Naționale în Domeniul 
Drogurilor 2022-2026, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre 
de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 1 să prezinte avizul. 
 

Dl. Iuliu Sămărtean: 
 Comisia nr. 1 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dna. Elena Laura Chiorean:  
 Domnule președinte, stimați colegi, aș dori să trag un semnal de alarmă 
în ceea ce privește extinderea foarte mare a traficului și a consumului de 
droguri în județul Cluj. Este efectiv un flagel care a cuprins, din păcate, județul 
nostru în ultimii ani. Anul acesta, statisticile care probabil vor fi date ulterior 
publicității, eu am avut discuții informale pe această temă, arată o creștere 
îngrijorătoare a numărului consumatorilor aproape în toate școlile din județul 
Cluj. Îngrijorător este și faptul că, pe lângă această creștere zilnică a numărului 
de cazuri care ajung în spitale, a scăzut foarte mult vârsta consumatorilor. 
Dacă anii trecuți vorbeam de consumatori în jurul vârstei de 20 de ani, iar 
ulterior a scăzut la 14, 15 ani, discutăm acum de consumatori începând cu 
vârsta de 10 ani, ceea ce este extrem, extrem de îngrijorător. Sigur dezvoltarea 
evenimentelor de mare anvergură din Cluj a atras atenția dealerilor de droguri 
și orientarea lor înspre copii din județul nostru, am să le spun așa chiar dacă 
unii sunt peste 18 ani, și este de datoria noastră să privim cu mult mai multă 
responsabilitate modul în care abordăm acest flagel, abordarea corectă ar 
trebui să insiste în primul rând pe informare și nu neapărat pe evidențierea 
pedepselor așa cum s-a întâmplat în campaniile precedente, pentru că avem 
modelele abordate la nivel internațional  în care ni se spune cât de importantă 
este o informare corectă, adecvată, susținută în ceea ce privește consumul de 
droguri și că, cumva această abordare pe care noi o avem cu privire la 
informarea pedepselor, a limitelor de pedeapsă este una deja desuetă în 
străinătate, astfel că ar trebui să ne gândim la campanii mult, mult mai 
aplicate, cumva ținând cont de modelele internaționale pe care le avem în 
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acest domeniu și raportat la realitățile cotidiene. În primul rând dependența 
de droguri este o problemă de sănătate publică și cred că de aceea nu ar 
trebui să punem batista pe țambal și să nu discutăm serios despre acest 
subiect, pentru că cu toți avem copii, cu toții avem nepoți și trebuie fiecare 
dintre noi să ne punem în situația părinților care se luptă în acest moment cu 
acest flagel în familiile lor. Nu o să insist asupra dezbaterilor din spațiul public 
probabil că cei care sunt interesați de acest subiect le cunosc,  cu privire la 
campaniile puțin depășite în ceea ce privesc strict informarea pedepselor și 
mai puțin informarea efectivă. Numărul de cauze de dosare penale pentru 
consumul de droguri a crescut alarmant în ultimii ani, crește alarmant în 
perioada festivalurilor și a evenimentelor de o anumită anvergură, astfel și noi 
trebuie să fim prezenți și să fim mult mai activi pe acest palier. De aceea eu voi 
susține în perioada următoare chiar o creștere a sumelor alocate pentru lupta 
împotriva consumului de droguri în județul Cluj și aș dori, pe colegii care sunt 
interesați de acest subiect, să putem să ne gândim la un grup de lucru și la 
acțiuni concrete pentru a veni în sprijinul autorităților. Mulțumesc. 
Dna Marinela Marc: 

 Pentru că tot vorbea colega mea de făcut ceva concret, vreau să spun 
colegilor, deși poate că ați citit și comunicatele de presă pe care le-am dat, 
pentru că, chiar nu stăm și nu dormim, deși cadrul legislativ nu ne prea ajută 
în bătălia cu această problemă. Vreau să vă spun că în urmă cu 2 săptămâni, 
când au apărut în acea săptămână cele 2 cazuri de la Dej și de la Huedin, m-
am întâlnit cu dl. Sebastian Marcu de la Centrul Antidrog și am discutat și am 
găsit  oameni de bine care au dorit să se implice în acest proiect și am 
demarat deja niște cursuri de formare care s-au încheiat în două săptămâni. 
Am apreciat că, deși a fost vacanță săptămâna trecută, colegii au înțeles cât 
este de important și am format câte o persoană resursă din fiecare școală de la 
nivelul județului Cluj, un curs de formare serios, de 3 zile, făcut de specialiști cu 
finanțare de la Clubul Lyons, le-au pus la dispoziție și un manual cu informații 
foarte utile legate de observarea comportamentului copilului, de modul în 
care trebuie să acționeze când suspectează că un copil a consumat substanțe 
interzise, iar de săptămâna viitoare vom demara astfel de întâlniri și cu părinții 
la nivelul fiecărei unități de învățământ pentru că este foarte important să fie 
aproape părinții și să înțeleagă amploarea acestui fenomen. Mai mult, decât 
de a fi informați despre diferitele substanțe, despre ce implică consumul, 
despre ce schimbări ar trebui să observe și ei în comportamentul copiilor, 
vrem să fie aproape și să colaboreze cu școala pentru că de foarte multe ori 
cadrele didactice observă că se întâmplă ceva în neregulă, dar nu pot face 
mare lucru pentru că trebuie să fie de acord părinții să îi testeze pe copii, să 
apeleze la ajutor specializat, ori pentru că dacă nu vor să participe, pentru că 
de cele mai multe ori nu recunosc această realitate, atunci toate aceste 
campanii pe care noi le facem se dovedesc inutile. Spuneam că nu ne ajută 
nici cadrul legislativ pentru că nici poliția dacă nu are mandat nu poate să facă 
percheziții, chiar dacă ar suspecta tineri că comercializează substanțe în școală 
sau în perimetrul școlilor. Deci noi ne-am mobilizat destul de repede și chiar 
este un curs serios, de trei zile, făcut de specialist cu un manual suport pus la 
dispoziție, nu am așteptat acel proiect pilot al celor trei ministere: Sănătate, 
Educație și Administrație și  Interne, cred că e prima acțiune cu impact pe care 
o facem și mi-aș dori ca toți cei implicați să fie conștienți de acest pericol și să 
facem front comun atât cât putem instituții, școli, familie. Mulțumesc.  
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Dl. Alin Tișe:  
Aș vrea să știți, numai puțin doamnelor colege, pentru orice dorință sau 

orice plan de al dumneavoastră dacă doriți să vă implicați chiar vă rog să luați 
legătura în mod direct cu domnul Marcu, care coordonează activitatea de la 
acest centru, și noi îl susținem și prin plan și prin tot ceea ce alocăm, chiar vă 
invit să vă implicați totalmente pentru că dânșii derulează aceste proiect și noi 
ajutăm alături de alte instituții, însă puteți în mod direct să o faceți. 
Dna. Elena Laura Chiorean:  

Eu, domnule Președinte, am colaborat în ultimii ani cu Agenția Antidrog 
și am avut o serie de conferințe organizate în comun pe această temă. 
Semnalul de alarmă era față de creșterea alarmantă din acest an a numărului 
de cazuri, au crescut exponențial și probabil vor fi date publicității în curând 
din câte am aflat și sunt într-adevăr îngrijorătoare aceste statistici. Deci 
proiecte de genul pe care ni la adus la cunoștință doamna Marc este bine 
venit și îl salutăm și sigur va trebui să ne gândim și la alte campanii mai ales în 
școli. Mulțumesc.  
Dna. Adela Corina Dehenes: 

Aș vrea să revin la proiect. Mă auziți? 
 Dl. Alin Tișe:  

Vă auzim. Vă rog. Mai era cineva. Doamna Forna vă rog imediat după 
doamna Dehenes. 
Dna. Adela Corina Dehenes: 

Vroiam să vă spun în legătură cu proiectul pe care l-am primit. Sincer 
mă așteptam la mai mult și l-am citit scoarță-n scoarță, cred că ar fi binevenite 
niște anexe care să precizeze exact despre ce măsuri este vorba. Mă bucur că 
doamna Marc a intervenit și a adus aceste precizări, însă cred că ar fi indicat în 
momentul când avem un astfel de proiect, impresia mea a fost că ceva 
lipsește si nu a fost nici o informare corectă despre conținutul campaniilor  
Dl. Alin Tișe:  

Vă rog să faceți propuneri acum, vă promit.... Doamna Dehenes vă rog să 
faceți punctual propuneri, vă promit că vă susțin și le supunem la vot.  
Dna. Adela Corina Dehenes: 
 Propun să fie mai complete anexele când este vorba despre ..... 
Dl. Alin Tișe:  

Așa......  
Dna. Adela Corina Dehenes: 
 ...........  pentru că a fost foarte formal și superficial din punctul nostru de 
vedere. Aceasta a fost remarca noastră.  
Dl. Alin Tișe:  

Credeam că aveți un set de propuneri concrete pe care să le votăm să 
devină mult mai complex ........ pentru că noi nu avem interes   ....... sunt acțiuni 
pe care le derulează mai multe instituții și avem interesul să se întâmple 
Dna. Adela Corina Dehenes: 

Pur și simplu să avem mai multe informații ………….. 
Dl. Alin Tișe:  
 La modul general așa ar fi ...........  
Dna. Adela Corina Dehenes: 

Proiectul așa cum este, este foarte superficial și general.  
Dl. Alin Tișe:  

Da și bun de ce nu ați pregătit punctual ceva ca să supunem la vot, dar, 
mă rog. Doamna Forna, vă rog. 
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Dna. Adela Corina Dehenes: 
Susținem proiectul acesta, eu doar spun că în lumina celor discutate și 

de colegele mele anterior și noi am avut sentimentul că ceva lipsește din acest 
proiect. Mai multă concretizare, unele anexe în care să fie clar despre ce este 
vorba, care sunt pașii, care este conținutul campaniilor, pur și simplu ne-a 
lipsit. 
Dl. Alin Tișe:  
 Vă promit că dacă veți veni cu un proiect modificator, veți iniția un 
proiect modificator de completare al acestui proiect vă promit că îl susținem și 
vă așteptăm cu el.  
Dna. Adela Corina Dehenes: 

Ok.  
Dl. Alin Tișe:  

Doamna Forna, vă rog. 
Dna. Maria Forna: 

Domnule președinte, aș dori să îi răspund doamnei Adela Corina 
Dehenes, faptul că acesta este un plan de acțiune pe cinci ani de zile, 2022-
2026, în care Consiliul Județean își va asuma ca pe acest interval de timp să 
sprijine toate activitățile legate de prevenirea consumului de droguri la nivelul 
județului Cluj așa cum a făcut-o și în trecut. Vreau să vă reamintesc că, 
Consiliul Județean a mai alocat  64.000 lei în perioada 2019 - 2022  pentru 
astfel de acțiuni care au fost realizat în parteneriat cu Agenția Națională 
Antidrog. Mai mult decât atât, Consiliul Județean a pus la dispoziție un spațiu 
unde Agenția Antidrog la nivelul județului Cluj își desfășoară activitatea. 
Așadar, în perioada 2022-2026 în mod cert, în cadrul ședințelor de Consiliu 
Județean vom avea alte proiecte de hotărâre, care vor fi punctuale pe 
campanii și cu finanțări, așa cum am spus, punctuale. Mai mult decât atât, 
voiam să subliniez faptul că și noi, în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine 
Publică Cluj, am organizat săptămâna trecută o ședință în cadrul căreia l-am 
avut ca invitat pe domnul comisar șef Sebastian Marcu, am discutat 
problematica consumului de droguri la nivelul județului Cluj. Într-adevăr, este 
o situație alarmantă, iar noi  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Cluj ne-
am asumat ca o parte din bugetul prevăzut pentru anul 2023 să alocăm 
pentru campanii de informare atât în școli, cât și axate pe mediul online 
pentru tinerii din județul Cluj. În momentul în care vom demara efectiv 
discuțiile despre această campanie, voi invita și colegii consilieri județeni care 
doresc să se implice cu idei, cu inițiative, cu acțiuni concrete, să ne conjugăm 
eforturile astfel încât să iasă o campanie extrem de eficientă, pentru că așa ne-
a asta ne dorim să fie o campanie eficientă și bineînțeles, asumată de către 
Consiliul Județean în parteneriat cu I.P.J., cu Agenția Națională Antidrog, cu 
I.S.J și cu alte instituții care doresc să achieseze la campania noastră. 
Mulțumesc . 
Dl. Alin Tișe:  

Bine, mulțumesc și eu. Dacă mai sunt intervenții? Repet, cine dorește să 
modifice, să îmbunătățească, să participe în orice fel la această campanie sau 
chiar în formularea și în, să spunem,  dezvoltarea procedurilor, a acțiunilor 
propuse vă așteptăm să o faceți. Va fi spre binele tuturor. Nu cred că e o 
problemă aici.  
Dna. Elena Laura Chiorean:  

Da, domnule președinte aș dori să se noteze. Eu aș vrea să particip, 
eventual să fiu invitată la următoarele întâlniri. Mulțumesc.  
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Dl. Alin Tișe:  
Invitată la ce?  La întâlnirea Autorității Teritoriale de Ordine Publică Cluj  

pe tema drogurilor sau la care întâlniri? 
Dna. Elena Laura Chiorean:  

Da, când se va discuta despre viitoarele campanii, doresc să  particip în 
calitate de consilier județean. 
Dna. Maria Forna: 

Vom organiza un grup de lucru și vă pot informa. 
Dl. Alin Tișe:  

Sigur bine dacă sunt intervenții? 
Dna Violeta Mureșan: 

Domnule președinte și eu doresc să o particip la aceste întâlniri, fiindcă 
am un set de propuneri care vin din partea părinților din Dej, ținând cont de 
faptul că din ce în ce mai mică este vârsta celor care se droghează. 
Dl. Alin Tișe:  

De acord,  da, dacă mai sunt intervenții?    
Dna Eva Res:  

Bună ziua, aș vrea să vă aduc aminte că noi am avut depus un proiect 
pentru Centru de Terapie prin Artă cu care am desfășurat și un proiect pilot la 
D.G.A.S.P.C. cu mare succes. 
Dl. Alin Tișe:   

De acord.  
Dna Eva Res:  

Și printe altele,  unul dintre rezultatele propuse prin proiect este 
prevenția utilizării drogurilor. Mulțumesc.  
Dl. Alin Tișe:    

Da, adevărat,  de acord cu dumneavoatră. Asta a fost un proiect, chiar de 
succes. …..  ca el să fie prins în ….    
Dna Eva Res:  

 Aș sugera să fie luat în considerare pentru că este un proiect foarte util, 
Dl. Alin Tișe:  

  Deci, practice, o completare dorește a planului sau aveți capitolul unde 
doriți să fie prins sau vedem noi  
Dna Eva Res:  

 Să vedem cum se poate implica și prin ce modalitate.  
Dl. Alin Tișe:    

Deci derularea proiectului așa printre care enunțăm și acesta,  dacă e 
vorba de mai multe proiecte pe care le enunță  planul.  În regulă, o să o să 
facem mențiunea  în setul de măsuri ca și proiecte pe care le putem derula 
inclusiv acesta. 
 Dacă nu  mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune în domeniul drogurilor la 
nivelul județului Cluj pentru perioada 2022-2026, în scopul implementării 
Strategiei Naționale în Domeniul Drogurilor 2022-2026, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 203 

 



 

37 

 

* 
*         * 

 
19. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Cluj  nr. 139/2021 privind reorganizarea 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj,  aprobarea 
Organigramei, Statului de Funcții și a Regulamentului de organizare și 
funcționare a aparatului propriu și a serviciilor sociale furnizate de către 
aceasta, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 5 să prezinte avizul. 

 
D-na Violeta Mureșan: 
 Comisia nr. 5 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
  Aici am de făcut un amendament și anume: 
 
Motivație 
 
Urmare adresei DGASPC Cluj 50242/ 26.10.2022 înregistrată la Consiliul Județean Cluj 
sub nr. 43553/27.10.2022,    s-a constatat necesitatea modificării din Anexa nr. 2 ”Statul 
de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj” în 
sensul înlocuirii sintagmei ”Poz. 21/ Terapeut ocupațional/263419/S/1”  cu sintagma 
”Poz.21/Terapeut ocupațional /263419/ S/Principal/1” . Postul în cauză este vacant. 

În acest context, apreciem oportună și necesară modificarea corespunzătoare a 
Anexei nr. 2 ”Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Cluj”  respectiv a punctului nr. 21 - Serviciul asistență și îngrijire de la B.8.1 se 
modifică și are următorul conținut:  

  

B.8.1 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI 
ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI CLUJ-
NAPOCA 

 
Serviciul asistență și îngrijire. 

……………… 

21 Terapeut 
ocupațional  263419 S  Principal 1 

 
Forma existentă 
 
Anexa nr. 2 ”Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Cluj”,  pct.  B.8.1  

B.8.1 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ 
PENTRU PERSOANE ADULTE CU 
DIZABILITĂȚI CLUJ-NAPOCA 

 
Serviciul asistență și îngrijire 

1 Medic primar 221107 S   1 

2 Psiholog 263411 S Principal 1 
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3 Asistent social 263501 S Principal 1 

4 Asistent social 263501 S Practicant 1 

5-9 Asistent 
medical 222101 S Principal 5 

10-15 Asistent 
medical  325901 PL Principal 6 

16-17 Asistent 
medical  325901 PL   2 

18 
Asistent 
medical 
Fizioterapie 

325502 PL Principal 1 

19 Kinetoterapeut 226405 S   1 

20 Masor 325501 G/M   1 

21 Terapeut 
ocupațional  263419 S   1 

22-51 Infirmiera 532103 G   30 

52-61 Îngrijitoare 532104 G/M   10 

 

 
 
Forma propusă 
 
Anexa nr. 2 ”Statul de funcții al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Cluj”  B.8.1 se modifică și are următorul conținut:  

B.8.1 CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ 
PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI 
CLUJ-NAPOCA 

 
Serviciul asistență și îngrijire 

1 Medic primar 221107 S   1 

2 Psiholog 263411 S Principal 1 

3 Asistent social 263501 S Principal 1 

4 Asistent social 263501 S Practicant 1 

5-9 Asistent 
medical 222101 S Principal 5 

10-15 Asistent 
medical  325901 PL Principal 6 

16-17 Asistent 
medical  325901 PL   2 

18 
Asistent 
medical 
Fizioterapie 

325502 PL Principal 1 

19 Kinetoterapeut 226405 S   1 

20 Masor 325501 G/M   1 
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21 Terapeut 
ocupațional  263419 S  Principal 1 

22-51 Infirmiera 532103 G   30 

52-61 Îngrijitoare 532104 G/M   10 

 

 

Supun la vot amendamentul propus de mine anterior. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 

de videoconferinţă. 
În urma operațiunii de votare se înregistrează: 32 voturi “pentru” și 5 

membri nu au votat, astfel că amendamentul a fost aprobat, fapt ce 
presupune modificarea corespunzătoare a anexei nr. 2. 

* 
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
 Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră proiectul de 
hotărâre analizat, împreună cu amendamentul aprobat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 32 voturi “pentru” și 5 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Cluj  
nr. 139/2021 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Cluj,  aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și a 
Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului propriu și a 
serviciilor sociale furnizate de către aceasta, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 204 

* 
*         * 

 
20. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Construire stație de tratare 
levigat la depozitul închis Pata Rât și Instalație de cogenerare utilizând 
gazul rezultat din depozitul de deșeuri”, cu mențiunea că a fost analizat în 
comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Stimați colegi, după cum ați văzut în referatul pe care l-am înaintat, sunt 
într-o nouă fază în ceea ce privește acest centru. Vă spuneam acum câteva 
săptămâni că suntem într-o fază finală de recepție, lucru care se întâmplă. Am 
încheiat procedurile cu operatorul, am încheiat contracte pe toate loturile, 
suntem în procedură de recepție deja cu CMID-ul, așa încât și el va fi predat în 
câteva zile, către noul operator. Iar acum încercăm să facem aceste studii 
pentru a identifica cea mai bună soluție de a valorifica și de a trata ce avem, 
levigatul de acolo, și de asemenea, de a găsi soluția optimă pentru a valorifica 
depozitul la maxim, adică gunoiul existent în depozit la maxim iar pentru 
aceasta avem nevoie de părerea unor specialiști, lucru pe care îl facem în ce 
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măsură cel mai bine pentru județ putem utiliza acel gaz din depozit și să-l 
transformăm în energie sau altceva și pentru aceasta am și demarat acest 
proiect anticipând nevoia de a veni cu o soluție pentru viitor. Cred că este 
următorul pas, mă bucur că putem trece într-o nouă etapă, evident că soluțiile 
pe care le vor furniza aceste studii vor fi aduse în fața dumneavoastră și vom 
opta pentru o variantă sau alta. Însă, cred că am ajuns la un punct în care 
putem fi mulțumiți că am ieșit din dificultatea mare în care eram cu proiectul 
CMID-ului.  

Nu are rost să expun mai mult acest proiect pentru că îl aveți în referat și 
este doar o chestiune de început al unui demers care va fi mai lung. Dacă sunt 
intervenții, vă rog să le faceți acum! Dacă nu, atunci mă bucur că sunteți întru 
totul de acord cu mine și cu grupul PNL care susținuse evident grupul UDMR 
care a promovat acest proiect. Sperăm să îl susțineți, fiind o nevoie și o urgență 
până la urmă a întregului județ.  
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
 Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 35 voturi “pentru” și 2 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții ”Construire stație de tratare levigat la depozitul închis Pata Rât și 
Instalație de cogenerare utilizând gazul rezultat din depozitul de deșeuri”, 
acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 205 

* 
*         * 

 
21. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții: Racord la rețeaua electrică a 
Castelului Banffy, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de 
specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Aș spune câteva cuvinte și aici. Suntem într-un proiect amplu, cu bani 
europeni. Va fi un proiect extraordinar de frumos când va fi gata, încă este în 
lucru. Pentru cei care sunt curioși, pot să treacă să vadă ce lucrări ample se 
întâmplă acolo. Vom putea să-i dăm destinații diverse și vom putea să 
valorificăm acest obiectiv important atunci când el va fi gata. Anul viitor va fi cu 
siguranță terminat și sper să-l redăm oamenilor așa cum a fost și de ce nu, să 
putem implica Consiliul Județean și ONG-urile, toți cei interesați, în a dezvolta 
tot felul de activități acolo și nu numai. O să fiți impresionați de ceea ce va fi, de 
la încercarea noastră de a păstra tot ceea ce era, de a conserva partea de 
arhitectură, partea de mobilier, partea de funcțiuni a acestei clădiri cu 
amenajările exterioare care încearcă de asemenea să țină cont de realitatea 
anilor în care el a fost construit.  
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A fost foarte dificil să găsim specialiști care să se priceapă la acest 
domeniu, am repetat licitația de mai multe ori până am găsit un operator, o 
firmă care să își asume această responsabilitate. Dar în final o să vedeți, va fi o 
chestiune care va fi extraordinară și va completa Muzeul de Artă din centru 
pentru care am manifestat de asemenea interes și am alocat bani pentru a-l 
renova. Vom continua și cu partea interioară iar cu acest palat de la Bonțida 
vom termina anul viitor, sper să reușim să ne încadrăm în termene și să 
susținem operatorul pentru a termina cât mai repede acest proiect. Cam asta 
este pe scurt, am explicat în referat legat de acești indicatori, dacă vor fi 
întrebări punctuale, colegii mei vor răspunde 

Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Colegii mei nu au ceva imagini, ceva fotografii, ca să le oferim colegilor? Ne aud 
colegii de la Direcția Dezvoltare și Investiții? Poate reușim până la finalul ședinței să 
oferim câteva imagini cu stadiul în acest moment al Palatului Bánffy din Bonțida. 
Dacă dumneavoastră aveți întrebări sau aveți intervenții?  
 Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 36 voturi “pentru” și 1 
membru nu a votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de hotărâre 
privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții: 
Racord la rețeaua electrică a Castelului Banffy, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 206 

* 
*         * 

 
22. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

general propriu al Județului Cluj pe anul 2022, cu mențiunea că a fost 
analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Aici am de făcut un amendament și anume: 
Ulterior aducerii la cunoştinţă publică a Proiectului de hotărâre nr. crt. 22 

privind rectificarea bugetului general propriu al Judeţului Cluj pe anul 2022; 
Analizând execuția bugetului local la data de 25.10.2022, stadiul lucrărilor 

și a situațiilor de plată aferente proiectelor cu finanțare FEN pentru drumurile 
județene, am constatat necesitatea redistribuirii de fonduri între aliniatele 
Titlului 58 ,,Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile,,. 

Având în vedere cele de mai sus: 
- propunem efectuarea modificărilor de buget corespunzătoare în 

vederea derulării optime a execuției bugetare până la finele anului 2022.  
Modificările propuse nu modifică conținutul nici unui articol din 

proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al 
Judeţului Cluj pe anul 2022. 

http://www.cjcluj.ro/UserUploadedFiles/File/2011_sedinte/proiecte/noiembrie/04_Baita_Porutiu-Olteanu.doc
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Ţinând cont de acest aspect, considerăm oportună şi necesară 
modificarea anexelor nr. 2, 4, 12 și 18. 

Supun la vot amendamentul propus de mine anterior. 
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 

de videoconferinţă. 
În urma operațiunii de votare se înregistrează: 31 voturi “pentru” și 6 

membri nu au votat, astfel că amendamentul a fost aprobat, fapt ce 
presupune modificarea corespunzătoare a anexelor nr. 2, 4, 12 și 18. 

* 
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
 Dacă nu sunt intervenții, supun votului dumneavoastră proiectul de 
hotărâre analizat, împreună cu amendamentul aprobat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 34 voturi “pentru” și 3 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind rectificarea bugetului general propriu al Județului Cluj pe 
anul 2022, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 207 

* 
*         * 

 
23. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din 

fondul de rezervă al bugetului local al Județului Cluj în anul 2022, cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Aici am de făcut un amendament și anume: 
 
Titlul proiectului de hotărâre Proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din 

fondul de rezervă al bugetului local al Judeţului Cluj în 
anul 2022 

Nr. 

crt. 

Forma existentă Forma propusă Motivație 

1.  

- 

,,Art. 2^1. Se aprobă 
alocarea sumei de 95,40 
mii lei din fondul de rezervă 
al bugetului local al 
Judeţului Cluj în anul 2022 
pentru Comuna Săndulești 
în vederea eliminării 
situației de extremă 
dificultate, respectiv pentru 
finanțarea lucrărilor de 
reparații la acoperișul Școlii 
Simion Balint Copăceni, 
comuna Săndulești.” 

Ulterior aducerii la 
cunoștință publică a 
proiectului de hotărâre,   
Primăria Comunei 
Săndulești  solicită, prin 
adresa cu nr. 3.651/ 
26.10.2022, alocarea sumei 
de 95,40 mii lei pentru 
reparații la acoperișul 
Școlii Simion Balint 
Copăceni, comuna 
Săndulești.” 
 unde datorită uzurii 
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acoperișului, când plouă, se 
infiltrează apa prin tavan în 
sălile de clasă.   

În aceste condiții, apreciem 
că se impune completarea 
proiectului de hotărâre, 
prin introducerea, după art. 
2, a unui articol nou, 
respectiv Art. 2^1. 

  2. ”Art. 3. Până la data de 15 
decembrie 2022 
comunele Cămărașu și 
Chiuești vor prezenta un 
raport de justificare a 
utilizării fondurilor 
alocate potrivit 
prevederilor prezentei 
hotărâri.”  

 

”Art. 3. Până la data de 15 
decembrie 2022 comunele 
Cămărașu, Chiuești și 
Săndulești vor prezenta un 
raport de justificare a 
utilizării fondurilor alocate 
potrivit prevederilor 
prezentei hotărâri.” 

Urmare introducerii unui 
articol nou, după articolul 2, 
apreciem că se impune 
modificarea 
corespunzătoare a 
cuprinsului art. 3, prin 
înlocuirea sintagmei ” 
Cămărașu și Chiuești ” cu 
sintagma 

 ” Cămărașu, Chiuești și 
Săndulești  ”. 

3. ”Art. 5.  Cu punerea în 
aplicare a prevederilor 
prezentei hotărâri se 
încredințează 
Președintele Consiliului 
Județean Cluj, prin 
Direcția Generală 
Buget-Finanțe, Resurse 
Umane din cadrul 
aparatului de 
specialitate al Consiliului 
Județean Cluj și în 
colaborare cu Comunele 
Cămărașu și Chiuiești. " 

”Art. 5.  Cu punerea în 
aplicare a prevederilor 
prezentei hotărâri se 
încredințează Președintele 
Consiliului Județean Cluj, 
prin Direcția Generală 
Buget-Finanțe, Resurse 
Umane din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului 
Județean Cluj și în 
colaborare cu Comunele 
Cămărașu, Chiuiești și 
Săndulești. " 

 

Urmare introducerii unui 
articol nou, după articolul 2, 
apreciem că se impune 
modificarea 
corespunzătoare a 
cuprinsului art. 5, prin 
înlocuirea sintagmei ” 
Cămărașu și Chiuești ” cu 
sintagma 

 ” Cămărașu, Chiuești și 
Săndulești  ”. 

 

4.  ”Art. 6. Prezenta 
hotărâre se comunică 
Direcţiei Generale 
Buget-Finanţe, Resurse 
Umane, Comunei 
Cămărașu, Comunei 
Chiuiești precum şi 
Prefectului Judeţului 
Cluj şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin 
afişare la sediul 
Consiliului Judeţean Cluj 
şi postare pe pagina de 
internet „www.cjcluj.ro"." 

”Art. 6. Prezenta hotărâre se 
comunică Direcţiei Generale 
Buget-Finanţe, Resurse 
Umane, Comunei Cămărașu, 
Comunei Chiuiești, Comunei 
Săndulești precum şi 
Prefectului Judeţului Cluj şi 
se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişare la sediul 
Consiliului Judeţean Cluj şi 
postare pe pagina de 
internet „www.cjcluj.ro"." 

 

Urmare introducerii unui 
articol nou, după articolul 2, 
apreciem că se impune 
modificarea 
corespunzătoare a 
cuprinsului art. 5, prin 
înlocuirea sintagmei ” 
Comunei Cămărașu, 
Comunei Chiuiești ” cu 
sintagma ” Comunei 
Cămărașu, Comunei 
Chiuiești, Comunei 
Săndulești”. 

 

5.   Urmare introducerii unui 
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articol nou, după articolul 2, 
apreciem că este necesară 
renumerotarea 
corespunzătoare a 
articolelor următoare. 

 
Supun la vot amendamentul propus de mine anterior. 

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 34 voturi “pentru” și 3 
membri nu au votat, astfel că amendamentul a fost aprobat, fapt ce 
presupune modificarea corespunzătoare a proiectului de hotărâre. 

* 
Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  

D-na Adela Dehenes: 
 Stimați colegi, vreau să vă spun că lecturarea acestui proiect de hotărâre 
m-a afectat emoțional. Este prima oară în scurtul mandat de consilier 
județean și dacă îmi permiteți să .......... despre ce este vorba ...................... 
Dl. Alin Tișe: 
 Nu vă auzim! Din păcate se pierde semnalul. 
D-na Adela Dehenes: 
 ........Școala fiind construită în 1955 și se află în continuă stare de 
degradare, punând în pericol viața a 265 de elevi și a........ 
Dl. Alin Tișe: 
 Doamna Dehenes, numai puțin! 
D-na Adela Dehenes: 
 Domnule președinte, acesta nu este un articol de ziar din ”România, te 
iubesc”, care scoate în evidență niște lucruri îngrozitoare din mediul rural, ci 
este un proiect de hotărâre și cred că avem toți responsabilitatea față de 
această situație, mai ales că scrie negru pe alb că durează de ani de zile. Nu 
știu cum s-a ajuns în această situație, este absolut tulburător, este imaginea 
emblematică a învățământului rural din România. Noi nu am știut, dar sunt 
sigură că există factori de decizie care au avut cunoștință de această situație și 
vreau să spun că este inadmisibil ca ea să ajungă astăzi, în noiembrie, la 
început de toamnă - iarnă, să ceară un ajutor disperat care ar fi trebuit acordat 
mult mai devreme, ar fi trebuit intervenit la timp, ar fi trebuit să se cunoască și 
să se pună în aplicare alte mecanisme de solicitare pentru a remedia o 
asemenea situație. Cu atât mai mult cu cât este vorba despre 3 școli, toate 3 au 
acoperișul afectat și curge, și e pericol să se dărâme peste copii.  
Dl. Alin Tișe: 
 În regulă! Dacă mai sunt intervenții? 
 Deci dumneavoastră nu ați propus nimic în concret? Ca să rețin, avem 
ceva de supus la vot? 
D-na Adela Dehenes: 
 Domnule președinte.... 
Dl. Alin Tișe: 
 Nu au fost făcute propuneri. În regulă! 
D-na Adela Dehenes: 
 Nu au fost făcute propuneri. 
Dl. Alin Tișe: 
 Vă rog, dacă sunt alte intervenții? 
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 Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră 
proiectul de hotărâre analizat, împreună cu amendamentul aprobat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 
În urma operațiunii de votare se înregistrează: 33 voturi “pentru” și 4 membri 
nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de hotărâre privind 
alocarea unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al Județului Cluj în 
anul 2022, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 208 

* 
*         * 

 
24. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării unui 

branșament la rețeaua electrică și a unui post de transformare pe imobilul 
înscris în cartea funciară 339252 Cluj-Napoca, proprietate publică a 
Județului Cluj, concesionat Societății GOTO PARKING SRL, cu mențiunea că 
a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 4 să prezinte avizul. 
 

Dl. Alexandru Cordoș: 
 Comisia nr. 4 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
 Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 27 voturi “pentru”, 1 vot 
”împotrivă”, 4 ”abțineri” și 5 membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj 
adoptă Proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării unui branșament la 
rețeaua electrică și a unui post de transformare pe imobilul înscris în cartea 
funciară 339252 Cluj-Napoca, proprietate publică a Județului Cluj, concesionat 
Societății GOTO PARKING SRL, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 209 

* 
*         * 

 
25. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului 

Dotarea și modernizarea Centrului de servicii de recuperare neuromotorie 
de tip ambulatoriu pentru persoane cu dizabilități Cluj-Napoca, cu 
mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 5 să prezinte avizul. 
 

D-na Violeta Mureșan: 
 Comisia nr. 5 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 

Mulțumesc! Este vorba de Centrul de pe Einstein al DGASPC Cluj pe care 
intenționăm prin acest proiect să-l modernizăm. Dacă sunt discuții la acest 
punct? 
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 Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 33 voturi “pentru” și 4 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea proiectului Dotarea și modernizarea Centrului de 
servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu pentru persoane cu 
dizabilități Cluj-Napoca, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 210 

* 
*         * 

 
26. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean nr. 10/2020 privind aprobarea contractării unei 
finanţări rambursabile interne/externe în valoare de maxim 200.000.000 lei, 
în vederea finanțării unor obiective de investiții de interes public județean, 
cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
 Dacă nu sunt intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 33 voturi “pentru” și 4 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 10/2020 privind 
aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare 
de maxim 200.000.000 lei, în vederea finanțării unor obiective de investiții de 
interes public județean, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 211 

* 
*         * 

 
27. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Cluj nr. 171 din 29 septembrie 2022 privind alocarea 
unor sume din fondul de rezervă al bugetului local al Județului Cluj în anul 
2022, cu mențiunea că a fost analizat în comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Aș dori să intervin eu. Cătălin Sălăgean sunt.  Am am studiat foarte atent 
acest proiect, dar și oferta care s-a făcut către comuna Tritenii de Jos și am 
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cerut niște detalii suplimentare care nu apăreau în acea ofertă, care cred că ar 
fi relevante în analiza acestui proiect și în votul pentru proiect.  

Am văzut că se dorește achiziția unui microbuz second-hand și am cerut 
celor de la ATP Motors, care au făcut oferta și care, în paranteză fie spus, apar 
ca intermediari, nu ca proprietari, dar nu am înțeles de ce apelăm la 
intermediari, detalii privind kilometrajul și garanția. Vreau să fie foarte clar, 
pentru toată lumea și pentru toți colegii noștri, că urmează să  
achiziționăm un microbuz al cărui garanție expiră pe 3 ianuarie, astfel că mai 
avem 2 luni de garanție, și care are un kilometraj de 212000 kilometri, deci 
peste 200000 de kilometri, la un preț de 53000 de euro, plus TVA, adică un 
preț ușor sub limita maximă admisă pentru achiziții directe, ceea ce pentru 
mine iarăși a fost un alt semn de întrebare, în condițiile în care un microbuz 
nou, cu o ofertă obținută pe același tip de microbuz cu același producător, este 
un pic mai ieftin, cu precizarea că termenul de livrare este mai lung.  

Noi, atât eu cât și colegii mei, cu toți, înțelegem necesitatea achiziției 
unui astfel de microbuz pentru elevi, însă consider că elevii din Triteni, ca de 
altfel toți elevi, merită condiții mai bune decât un microbuz cu peste 200000 
de kilometri, a cărui garanție expiră în ianuarie, adică la care mai avem 2 luni 
de garanție. Mă întreb ce se va întâmpla dacă acest microbuz va ceda sau va 
începe să genereze cheltuieli cu reparații din ianuarie încolo? Dacă se strică, 
nu știu, în martie, cumpărăm altul tot second sau nu? 

Astea sunt întrebările pe care ni le punem. 
Dl. Alin Tișe: 

Am înțeles, dar ce propuneți dumneavoastră concret? Am înțeles și știm 
care este situația. Am văzut la un moment dat că e o întreagă discuție pe 
această temă. Ați afirmat că un microbuz nou este puțin mai ieftin decât 
acesta?  
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Da. Vă pot transmite o ofertă. Colegul nostru, care este consilier local al 
Comunei Tritenii de Jos, a solicitat o ofertă și a primit o ofertă cu un preț de 
puțin peste 50.000 euro, fără TVA, cu tot cu carosarea microbuzul. Fără TVA 
acest microbuz costă vreo 38 de mii de euro, dar necesită carosare. Există 3 
variante de carosare și a fost aleasă varianta de mijloc, nici cea mai ieftină, nici 
cea mai scumpă, care costă 12000 de euro plus TVA. Deci 38000 de euro plus 
12000 de euro ridică costul undeva la 51000 de euro, fără TVA, pentru un 
microbuz nou.  
Dl. Alin Tișe: 

În regulă, dar în acest caz care este problema? Cei de la primărie ce 
problemă au, pentru că nu înțeleg, deoarece noi le-am alocat suma necesară. 
Înțeleg că au o problemă de timp, pentru că n-au soluții pentru a duce copiii la 
școală. Înțeleg că preocuparea lor este de a avea cât mai repede acest 
microbuz…. 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Dar și noi înțelegem asta, dar să facem treaba pe repede înainte și sub 
presiunea timpului comportă riscul de a cheltui niște bani nu tocmai … 
Dl. Alin Tișe: 

Ce propuneți dumneavoastră, concret? 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Noi am vrut doar să atragem atenția ca să știe toată  
lumea ce fel de microbuz urmează să fie achiziționat acolo, noi grupul… 
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Dl. Alin Tișe: 
Eu înțeleg că urmează, pornind de la această sumă, să facă o licitație, 

pentru că nu pot achiziționa pur și simplu, fără nici o procedură. Cred că oferta 
poate fi numai orientativă, ca să știe cam cât costă. Nu cred că cumpără direct 
microbuzul de care vorbesc, trebuie să facă o procedură. Noi am dat banii ăia, 
dar nu pentru a cumpăra irect. 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

… Eu cred că vor să achiziționeze direct, pentru că primarul de acolo a 
invocat că nu are timp de licitație pentru că rămân copiii fără transport. Dacă 
ar fi fost pe procedură… 
Dl. Alin Tișe: 

În cazul acesta dumneavoastră ce propuneți să facem, concret?  
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Eu am zis că, noi, grupul USR, o să ne abținem de la vot. Nu am o 
propunere concretă, am vrut doar să vă explic ca să se știe care este situația.  
Dl. Alin Tișe: 

Care e soluția pe care o vedeți?  
Dl. Mihai Iepure: 
 Domnule Președinte, dacă îmi permiteți să intervin... 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Soluția este să fie achiziționat un microbuz nou. Oferta pe care a obținut-
o colegul nostru consilier local al Comunei Tritenii de Jos a fost cu livrare într-o 
lună și jumătate, cu carosare, microbuz nou, cu 0 kilometri și garanție de la 
producător. Dar nu știu de ce acum nu mai putem aștepta o lună și jumătate, 
în condițiile în care am așteptat atât de mult timp.  

Repet, înțeleg și necesitatea de a avea și de a rezolva problema 
transportului elevilor, însă nu…  
Dl. Alin Tișe: 

Într-adevăr discuția este fel următor: sigur că avem presiunea timpului, 
dar trebuie să facem o verificare - dacă într-adevăr există posibilitatea de a se 
cumpăra un microbuz nou, dotat la nivel mediu, care să coste în jur de 50 și 
ceva de mii de euro, oricum cu încadrare în suma alocată de noi, repet, un 
microbuz nou, atunci, cel puțin la nivel de discuție și aparent fără să intrăm în 
profuzime, este evident că ar trebui să încurajăm primăria să-și ia un microbuz 
nou, în condițiile în care microbuzul second hand, care are peste 200000 de 
kilometri este cam tot la același preț, chiar mai scump.  

Un microbuz second hand e undeva la 53 de mii de euro și domnul 
coleg spune că primăria ar putea cumpăra unul nou la 51000 euro, caz în care 
ar trebui să încurajăm primăria să-și cumpere un microbuz nou? Evident, în 
cazul acesta nu intră discuție. Se pune problema, pe care o invocă cei de la 
primărie, că dacă nu se cumpără de îndată microbuzul, atunci primăria 
rămâne în criză și nu poate asigura transportul elevilor, acum când a început 
școala, neavând microbuz pentru a duce copiii în această perioadă de o lună 
până la 2 luni, până când ar putea ajunge un microbuz nou.  
Dl. Horea Chirteș: 

Domnule președinte, ar trebui ca primăria să îchirieze un microbuz 
pentru perioada cât sunt descoperiți cu transportul elevilor.  
Dl. Alin Tișe: 

Asta fac acuma, dar n-au bani. Înțeleg că acum au apelat la o închiriere 
de mașină, până când vor cumpăra această nouă autoutilitară. Pe de altă 
parte, ar trebui să ne lămurim cei cu chestiunea asta, pentru că de principiu și 
eu cred că dacă o autoutilitară nouă este mai ieftină comparativ cu suma cu  
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care pot cumpăra un microbuz second hand, este evident că de dorit este să-și 
cumperi un microbuz nou, chiar dacă durează 2 luni … 
Dl. Mihai Iepure: 
 Domnule Președinte, dacă îmi permiteți să intervin... 
Dl. Horea Chirteș: 

… principala problemă pe care și eu aș dori s-o sesizez este lipsa garanției. 
Dacă firma care-l comercializează ar emite o garanție pentru 2 ani de zile, 
aproximativ la fel ca și în cazul unui autobuz nou, am putea să ne gândim și la 
varianta aceasta, dar fără garanție  eu cred că este de preferat să se îndrepte 
spre un microbuz nou.  
Dl. Alin Tișe: 

Dar proiectul nostru de hotărâre ce …? Stați puțin, că suntem acuma pe… 
Dl. Mihai Iepure: 
 Domnule Președinte, dacă îmi permiteți să intervin... 
Dl. Alin Tișe: 

Imediat. Numai puțin. Aveți răbdare, domnule Iepure.  
Amendamentul… Noi suntem la proiectul cu nr. 24 și dacă vă uitați foarte 

atent, amendamentul de modificare vizează introducerea termenului de ”nou” 
sau ”rulat”. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Da, să tăiem ”nou”… 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

… noi am votat initial...  
Dl. Alin Tișe: 

… hotărârea veche ce prevede?  
Dl. Sălăgean Cătălin: 

… microbuz nou... 
Dl. Alin Tișe: 

Noi astăzi prin acest amendament introducem sintagma ”rulat”, pentru 
că ei n-aveau posibilitatea să cumpere unul rulat până, ci doar unul nou. 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

… exact.  
Dl. Alin Tișe: 

Întrebare legată de acest amendament: noi lăsăm acum doar cum era 
forma inițială cu sintagma ”nou” sau le acordăm posibilitatea de a cumpăra și 
unul rulat? De fapt, proiectul asta vizează, dar procedura de achiziție și 
celelalte demersuri nu cad în sarcina noastră. Ideea este dacă noi le dăm 
posibilitatea să își cumpere numai unul nou sau le dăm și posibilitatea de a 
licita și unul rulat? 
Dl. Lucian Cordiș: 

Domnule președinte… 
Dl. Alin Tișe: 

… ăsta este obiectul proiectului de hotărâre dezbătut, ca să ne înțelegem. 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Nu cred că va fi o licitație…, scuze, din moment ce avem datele 
ofertantului din oferta, inclusiv seria de șasiu. Deci primăria știe exact ce 
microbuz rulat va cumpăra din moment ce s-a făcut o ofertă pe el și se știe 
seria de șasiu, se știe garanția că va fi doar până în 3 ianuarie 2023. Acestea vi le 
pot pune la dispoziție, deci e destul de clar că se știe deja vânzătorul, se știe de 
unde se va face achiziția și iarăși e o serie de… 
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Dl. Horea Chirteș: 
Ca să nu lăsăm loc de interpretări, propun să mergem pe același 

raționament din hotărârea veche în care am cerut să achiziționeze un autocar 
sau un microbuz nou. Nu știu de ce … 
Dl. Alin Tișe: 

 Dragi colegi, v-am explicat primăria ce invocă. Noi trebuie să decidem 
dacă îi lăsăm să-și cumpere un microbuz nou sau unul vechi. Am alocat banii 
pentru asta, da, pentru cumpărarea unui microbuz nou. Dânșii au făcut 
demersuri în piață, sens în care mi-au depus un dosar întreg pentru care au  
umblat pe aici toată săptămâna. A fost aici domnul primar cu domnul 
viceprimar, pentru că au absolut tot interesul să rezolve problema. Bravo lor. 
Dar după cercetarea pieței au ajuns la concluzia că un microbuz nou ar costa 
în jur de cât am alocat noi, dar livrarea ar dura o lună, două sau trei, în funcție 
de firma de la care urma să se cumpere. Pe lângă asta ar mai fi și că licitația 
poate fi contestată și astfel s-ar putea să dureze chiar mai mult. Atunci au venit 
cu propunerea de a le aproba să cumpere nu numai unul nou, ci să le 
deschidem o portiță că să poată cumpăra și unul rulat, dar tot printr-o 
procedura de  licitație prin cumpărare de pe piață, tot după o procedură de 
licitație, doar că asta ar înlesni găsirea mai ușoară de pe piață a unui microbuz 
care este deja în circulație.  

În acest pas suntem noi: dacă permitem să facă licitație și pentru o 
mașină rulată, repet, prin licitație cu procedură transparentă, sau îi obligăm ca 
din banii alocați să-și cumpere un microbuz nou, după o procedura de licitație. 
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule președinte… 
Dl. Călin Cosma: 

Cum se poate contesta licitația?  
Dl. Alin Tișe: 

Ce anume?  
Îi obligă să facă licitație.  

Dl. Călin Cosma: 
… se poate contesta licitația. E aceeași situație… 

Dl. Alin Tișe: 
… absolut, dar noi trebuie să ne asigurăm că ei vor cumpăra prin licitație 

această mașină.  
Dl. Mihai Iepure: 
 Domnule Președinte, permiteți o intervenție, vă rog... 
Dl. Alin Tișe: 

Domnule Iepure, imediat. Am spus că v-am auzit.  
Dl. Lucian Cordiș: 

Lucian Cordiș sunt, dacă mă auziți. 
Dl. Alin Tișe: 

Asta este discuția. 
Dl. Horea Chirteș: 

Domnule președinte, putem introduce... 
Dl. Alin Tișe: 

Dacă ne menținem hotărârea așa cum este ea, respectiv mașină nouă, 
atunci va trebui să-i ajutăm, pentru că probabil n-au soluții nici la asta, cu o 
soluție pentru a putea continua închirierea unui microbuz, pentru că înțeleg 
că au deja închiriat ceva, pentru că altfel nu văd cum duc copiii la școală, 
neavând microbuz. Înțeleg că atunci trebuie să găsim o soluție pentru 
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perioadă de timp cât va dura procedura, să le acordăm sprijin, să poată închiria 
de pe piață un microbuz. 
Dl. Horea Chirteș: 

Domnule președinte, ar fi o soluție dacă noi am accepta să introducem 
posibilitatea de a cumpăra și un auto nou, dar și un microbuz rulat, dar să 
introducem o condiție ca acel microbuz achiziționat să aibă o perioadă de 
garanție de minim 2 ani și atunci am rezolvat problema. Le-am da și lor 
posibilitatea să aibă o marjă mai largă de cumpărare și să-și găsească acel 
microbuz în termen mai scurt, dar în același timp ne-am asigura și că acel 
microbuz va avea o garanție decentă, să nu ne trezim în prag de iarnă că 
microbuzul acela se defectează. Deci ar fi o soluție care le-ar rezolva ambele 
cerințe.  
Dl. Călin Cosma: 

Adevărat, dar în situația asta s-ar putea să le vândă un intermediar, o 
mașină second hand, care intră în faliment și pe urmă să nu aibă la cine să se 
îndrepte cu garanția. Și o spun din proprie experiență.  
Dl. Lucian Cordiș: 

Domnule președinte, părerea mea este să menținem hotărârea, pentru 
că la 50000 de euro cât le acordăm, eu zic că pot să cumpere unul nou, chiar 
dacă mai contribuie și ei cu ceva și în perioada asta trebuie discutat cu o firmă 
de transport călători din zona noastră, ca să-i ajute cu închirierea unui 
microbuz pe o lună și ceva.  

Să le acordăm 50000 de euro ca să cumpere un microbuz rulat cu o 
garanție de 3 luni nu știu … 
Dl. Călin Cosma: 

Asta susțin și eu să le acordăm posibilitatea de a cumpăra un microbuz 
nou și eventual Consiliul Județean să facă un contract de închiriere pentru 3 
luni cu o firmă transport persoane care să le ducă copiii la școală.  
Dl. Alin Tișe: 

Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți cu toții că, dacă se apelează la 
o licitație, dacă vorbim de mașină nouă, în anul acesta nu are cum să fie livrată, 
în aceste 2 luni rămase. Vedeți că e criză pe piață, dacă nu câștigă o firmă care 
are în stoc… 
Dl. Călin Cosma: 

Atunci 6 luni sau cât e nevoie, pentru că o să iasă mai bine pe termen 
lung. Altfel, ne trezim peste un an că trebuie să cumpărăm un alt microbuz.  
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Tocmai de aceea vă spusesem că se știe ce mașină se va cumpăra, 
microbuzul se știe care va fi și de la cine va fi cumpărat.  
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule Președinte, îmi permiteți o intervenție. O solicit de mult. Da, 
am fost multe intervenții peste.  
Dl. Alin Tișe: 

Vă rog să interveniți.  
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule Președinte, am pus pe grupul pe care îl avem noi consilierii 
USR, împreună cu dumneavoastră, cotația primită de către consilierul nostru 
de la Tritenii de Jos, care demonstrează clar că există o ofertă la un preț chiar 
mai mic decât cel pentru microbuzul rulat, cu un termen de livrare de 
aproximativ 2 luni. Frica administrației locale din Tritenii de Jos este că dacă nu 
vor face procedurile de achiziție directă până în data de 15 decembrie, pentru 
că după modificările din septembrie suma de 53000 de euro se încadrează la 
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achiziție directă, vor pierde bani. Cred că astăzi ar trebui să le conferim celor 
din Triteni garanția că, chiar dacă nu vor face procedura până în 15 noiembrie, 
le vom aloca sumele necesare și în noul exercițiu bugetar și să le solicităm să 
facă o achiziție pentru un microbuz nou.  
Dl. Alin Tișe: 

Da, stimați colegi, dacă într-adevăr oferta pe care dânșii o au și vizează 
practic un autoturism rulat la 200000 de kilometri la 50 și ceva mii de euro, în 
condițiile în care prețul unuia nou este tot pe acolo, mi se pare că colegii noștri 
de la primărie exagerează, deși noi am avut toată deschiderea … 
Dl. Mihai Iepure: 

…  putem să oferim suport financiar pentru închiriere ca să acoperim 
perioada critică până la livrarea microbuzului.  
Dl. Alin Tișe: 

Nu putem face asta, pentru că am deschide o cutie a Pandorei. Asta am 
face. O să vedeți cum toți primarii vor face la fel și n-avem bază legală. Dacă 
am putea, am plăti noi pentru toți din județ, dar atunci n-ar mai trebui ca  
primăriile să asigure acest serviciu.  

Dar, având în vedere că există suma deja alocată și că pe piață există 
astfel de autoutilitare noi cu prețul de aproximativ 50 și ceva mii de euro, 
atunci cred că ar trebui să mergem pe varianta de microbus nou. Între timp, 
am încercat să luăm legătura cu domnul primar de acolo și am înțeles de la 
dânsul că o mașină nouă ar costa în jur de 50000 de euro, dar cu recarosarea 
ei prețul ar putea trece chiar peste 60000 de euro, depinde de mașină, pentru 
că mașina așa cum este ea cumpărată, nu îndeplinește condițiile de a face 
transport persoane. Îmi doresc pentru copii ceva de calitate și la un microbus 
nou înțeleg că se impun lucrări de recarosare. Probabil că cei care sunt 
pricepuți în domeniu înțeleg mai bine ce spun. Atunci cei din primărie 
estimează că ar costa mai mult.  
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule Președinte ... 
Dl. Sălăgean Cătălin: 

Cu tot cu recarosare… 
Dl. Mihai Iepure: 

Recarosarea este 12000 de euro și cu 38000 și ceva mașina ajungem la 
50000 euro și ceva. Aveți oferta pe grup, nu știu cum să v-o comunic altfel.  
Dl. Alin Tișe: 

Deci în cazul în care trecem și îi obligăm să facă procedurile pentru una 
nouă, este clar că anul acesta nu vor avea mașină. Trebuie să ne asumăm 
lucrul acesta. În al doilea rând, au firmă de la care au închiriat mașină, și 
această cheltuială trebuie să și-o asume, să o plătească din banii bugetului 
local, noi neputând aloca bani pentru închirierea mașinilor la primării. Ca atare, 
trebuie să ne asumăm că poate mâine firma respectivă va pleca sau poate nu 
va mai fi plătită din lipsă de bani și vine iarna și copii aceia, până când se va 
livra o nouă mașină, nu vor avea mașină de transport. Adică, din punctul meu 
de vedere, eu îmi doresc să fie o cea mai bună mașină pentru comuna 
respectivă. Se poate să fie mașina viitorului, n-am această problemă, dar ne 
asumăm, în măsura în care menținem punct de vedere sau decidem astăzi că 
doar microbuz nou, nu și rulat, atunci ne asumăm această chestiune. S-ar 
putea ca cei de acolo să nu aibă această autoutilitară în câteva luni.  
Dl. Horea Chirteș: 

Domnule președinte, dacă îmi permite grupul PSD... 
 



 

53 

 

Dl. Alin Tișe: 
Care e poziția grupului PSD legat de asta? Haideți să vedem. 

Dl. Horea Chirteș: 
Eu nu vorbesc în numele grupului PSD, dar sunt sigur că colegii mei 

sunt în asentimentul meu și propunerea mea e să stabilim niște criterii foarte 
clare. Sunt 2 criterii care clarifică această situație, adică să stabilim să aibă un 
maxim de kilometri, să zicem 50000 de kilometri și să aibă garanție încă 2 ani 
de zile. Acestea sunt niște criterii care deschid marja de oferte și pot găsi și  
rulate, pregătite direct, care pot să se încadreze în aceste criterii. 
Dl. Alin Tișe: 

Da, mai avem o problemă de buget.  
Dl. Horea Chirteș: 

Și să fie cumpărat de la dealer autorizat, ceea ce înseamnă... 
Dl. Alin Tișe: 

... mai avem o problemă bugetară pe care trebuie s-o avem în vedere. 
Noi suntem obligați ca acești bani pe care îi alocăm către ei să fie cheltuiți anul 
acesta, undeva până la final de noiembrie început de decembrie, când trebuie 
trebuie cheltuiți banii alocați către primării sau direct la furnizorul care va livra. 
Cred că noi vom plăti direct în acest caz la cel care va livra sau îi virăm 
primăriei. Dacă primăria nu apucă să cumpere autoutilitara în anul acesta sau 
nu face plățile pentru ea, s-ar putea să piardă banii aceștia.  
Dl. Horea Chirteș: 

Domnule președinte, eu refuz să cred că acel microbuz este singura  
ofertă din toată piața, asta în mod cert.  
Dl. Alin Tișe: 

Și eu refuz să cred asta. De asta am și eu dubii. Dumneavoastră cum 
propuneți să procedăm ... 
Dl. Călin Cosma: 

Cu siguranță dealerii auto care comercializează... 
Dl. Horea Chirteș: 

Să stabilim limita de km, să aibă garanție minim un an... 
Dl. Alin Tișe: 

Deci dumneavoastră spuneți așa: să le permitem și nou și second hand,  
dar să stabilim un anumit nivel de garanție pe care să o aibă și o anumită 
vechime...  
Dl. Horea Chirteș: 

.... un anumit număr de kilometri și bineînțeles să fie achiziționat direct 
de la dealer, fără intermediar.  
Dl. Călin Cosma: 

Domnule președinte... 
Dl. Alin Tișe: 

Păi și cum stabilim acești kilometri? După ce criterii, ca să știm cam cât? 
Dl. Horea Chirteș: 

Criteriile sunt foarte simple. Știm că o mașină este garantată aproximativ 
150000 de kilometri, aproximativ 2 sau 3 ani de zile. Aicea sunt marea 
majoritate a autoturismelor, mașinilor, microbuzelor. Deci noi putem să 
stabilim să aibă un minim de un an de zile garanție, pentru că dacă într-un an 
de zile nu se defectează, înseamnă că poate să se ducă cu microbuzul ăla încă 
3 ani de zile și nu avem certitudinea că se va defecta. Dacă are un număr de 
maxim 50000 de kilometri cu siguranță se încadrează și din punct de vedere 
al limitei de kilometri în perioada de garanție, până la 150000 de kilometri, cât 
au majoritatea autoturismelor. Și am stabilit un criteriu care îi obligă să achiți 
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un microbuz performant, din punct de vedere tehnic, în parametrii care noi 
nu-i dorim.  
Dl. Călin Cosma: 

Domnule președinte... 
Dl. Horea Chirteș: 

Așa am rezolvat problema asta. Eu așa văd lucrurile, altfel trebuie să ne 
ducem pe un microbuz nou, ceea ce exact ce spuneați și dumneavoastră 
poate să pericliteze achiziția, să nu se poată achiziționa în anul acesta 
Dl. Alexandru Cordoș: 

 Domnule președinte, când aveți un răgaz?  
Dl. Alin Tișe: 

Haideți că poate poate ne luminează domnul Cordoș, că sunt realmente 
confuz, nu știu. Nici să nu pierdem banii, pe de o parte, pe de altă parte, este 
presiunea timpului scurt. Domnule Cordoș , vă rog. 
Dl. Călin Cosma: 

O intrebare, domnule președinte... 
Dl. Alexandru Cordoș: 

Vă mulțumesc, domnule președinte. Nici pe departe nu am pretenția că 
noi lumina această dezbatere. Cred că ar trebui să o privim, sigur, cum spunea 
și rabinul, toată lumea, toți au dreptate sau cu toți avem dreptate. E clar că 
suntem în fața unei urgențe, din păcate, aceste urgențe le mai au și alte 
primării, fie sunt aproape într-o stare tehnică de neutilizat acele microbuze și 
riscurile sunt foarte mari și am fost atenționați cu privire la aceste lucruri. Nu 
dau nume, dar sunt mai multe primării, însă sub acest aspect nu putem 
rezolva acum problema și cred că o discuție mai amplă pentru anul viitor, 
pentru exercițiul bugetar în viitor ar putea să aibă loc, pentru că dacă nu mai 
avem acel proiect de dotare a școlilor cu microbuze, probabil că ar trebui să ne 
gândim noi pentru exercițiul bugetar din anul viitor.  

În acest moment, cum spuneam, colegii mei au dreptate, și cred că ar 
trebui să dăm posibilitatea și la achiziționarea unui unui microbuz, să spunem 
așa, rulat, însă într-adevăr, ar trebui să-l condiționăm, nu foarte mult, că nu știu 
dacă putem foarte mult, însă cred eu că garanția este suficientă și este 
acoperitoare. O garanție de 2 ani de zile ar acoperi absolut toate, de la limitele 
de kilometri până la absolut orice. Și pentru că este o urgență și pentru a nu 
pierde banii, cred că ar trebui, cu toții, să luăm în calcul și acest lucru. Dar cu 
această mențiune, între noi să avem o analiză pentru proiectul de buget de 
anul viitor în care să ținem cont, să punem doar proiecte, să ne propunem să 
avizăm în viitor doar achiziționarea de microbuze școlare noi.  Vă mulțumesc. 
Dl. Alin Tișe: 

Da, domnule Cordoș, sunt întru totul de acord. Eu vă propun, ascultând 
și practic îmi dau seama că fiecare dintre dumneavoastră aveți intenția de a de 
a se cumpăra un autoturism cât mai cât mai bun. Bine că au fost banii să 
alocăm și acuma uite că ne împotmolim aici la caracteristici. Eu vă propun așa: 
să dăm posibilitatea, tocmai pentru că există riscul să pierdem banii, lucru pe 
care l-a exprimat și domnul Cordoș, să le dăm posibilitatea să-și ia fie unul nou, 
fie unul rulat, așa cum au cerut, dar să-i obligăm la licitație pentru ambele 
forme, fie nou, fie rulat, cu procedură de licitație, iar aici să impunem 2 condiții 
elementare: cea pe care a spus-o domnul Cordoș, să nu fie mai vechi de 3 ani 
sau 2 ani, cum convenim împreună. Mașina să nu fie mai veche de anul 2019, 
respectiv fabricația, și să ofere garanție minim 2 ani. Într-o formulă în care 
oferă garanție și să nu fie mai veche de un număr de ani, plus procedura de 
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licitație, cred că putem să ne asigurăm că va fi o procedură de licitație în 
regulă.  
Dl Mihai Iepure: 

O precizare, domnule președinte: garanția se poate pierde și la numărul 
de kilometri, iar la cei 200000 de kilometri pe care îi are microbuzul... 
Dl. Alin Tișe: 

Haideți să nu le raportăm la cei 200000 km, pentru că eu nu vreau să 
cred că o să o cumpere pe aceea cu 200000 km, dacă va fi o licitație  la care  va 
veni cu o ofertă mai bună. Doar nu pot să facă o astfel de greseală....  
Dl Mihai Iepure: 

Din acest motiv trebuie specificat și numărul de kilometrii... 
Dl. Alin Tișe:  

Scuzați-mă, îmi cer iertare. Nu cred că vor și ei să cumpere o mașină 
slabă. Vor să cumpere o mașină foarte bună pentru copiii din comună, că doar 
nu sunt de pe lună, sunt aleșii oamenilor de acolo. 
Dl. Alexandru Cordoș: 

Îmi cer scuze, domnule președinte, doar atât mai intervin: garanția de 2 
ani există ca garanție fără număr de kilometri parcurși. Și Horea Chirteș și 
ceilalți colegii au avut dreptate. 
Dl. Horea Dorin Chirteș: 

De acord... 
Dl. Alin Tișe:  

Deci, în rezumat ar fi: licitație publică, garanție 2 ani fără limită de 
kilometrii, anul fabricației nu mai vechi de 3 ani, respectiv 2019, și licitație 
publică deschisă. Atunci hotărârea poate fi în sensul unui autoturism nou sau 
rulat cu aceste condiții impuse în caietul de sarcini, prin licitație publică. 
Rugămintea mea este să vă implicați și dumneavoastră, dacă doriți să mergeți 
să participați la procedurile de acolo, să vedeți ce se întâmplă. 
Dl. Mihai Iepure: 

La licitație se încadrează în termenul de 15 decembrie, pentru că asta 
este frica administrațiilor de acolo că nu se vor încadra în termen.         
Dl. Istvan Vakar: 

Domnule președinte, dacă imi permiteți...   
Dl. Alin Tișe: 

Dacă nu se încadrează în termen, discutăm în zadar. Atunci înseamnă că 
vor pierde banii. Despre asta e vorba.  
Dl. Istvan Vakar: 

Aici este problema.  
Dl. Horea Dorin Chirteș: 

Domnule președinte, dacă stabilim criteriile acestea, nu știu neapărat 
dacă mai este nevoie neapărat de licitație, dacă există posibilitatea și 
achiziționării directe. Pentru că, caracteristicile care le-am stabilit acum 
împreună garantează achiziționarea unui microbuz în parametrii tehnici 
corespunzători și atunci se încadrează și în perioada de timp. 
Dl. Istvan Vakar: 

Domnule președinte, dacă îmi dați voie, împreună cu aparatul de 
specialitate de la noi, de la logistică, am făcut un sondaj în piață, fiindcă avem 
aceeași problemă și la Școala Kozmutza Flóra, de unde au venit doamnele 
director să le asistăm în această problemă. În acest moment, autoturisme sau 
autoutilitare noi, livrabile, anul acesta pe piață nu sunt, cel puțin nu există la 
firmele la care ne-am adresat. N-am găsit firme care să livreze garantat anul 
acesta. Nu numai problema licitației este, ci și problema livrării. Ceea ce au 
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propus colegii: să fie garanție, să fie, eu știu, câteva elemente cu care să ne 
luăm niște puncte de siguranță, suntem perfect de acord și trebuie să le avem, 
dar trebuie să le dăm posibilitatea de a opta. În cazul în care altă opțiune nu 
găsesc în acest moment se poată opta și pentru mașini second hand. Acest 
second nu trebuie să fie de 1000 de ani, deci totul limitat, în limita bunului simț 
și bineînțeles cu o procedură transparență, că altfel n-am ajutat nimic urgența. 
Deci unde este urgența?  
Dl. Alin Tișe: 

Acum verifică, pentru că, esențial este, dacă nefăcând plata anul acesta, 
să spunem, nelivrarea anul acesta poate duce la neplata de către primărie și să 
vedem dacă nu pierd banii.  
Dl. Călin Cosma: 

Domnule președinte, în măsura în care dacă se plătește un avans........,  
Dl. Alin Tișe: 

Acesta este esențialul. Acuma verifică, măsura în care se pierd banii 
atunci e clar că trebuie să intrăm și pe procedura derulată pentru că altfel se 
pierd banii.  
Dl. Călin Cosma: 

Domnule președinte, dacă plătesc în avans, factura de avans și plătesc în 
avans, dar livrarea va fi la anul. 
Dl. Alin Tișe: 

De acord, pentru plata făcută anul ăsta rămâne plată făcută, iar pentru 
restul de plată care va fi, să spunem, anul viitor la livrare... 
Dl. Călin Cosma: 

Se poate face factură de avans pe 100 %. 
Dl. Alin Tișe: 

Lăsați, la autorități publice nu poți face avans 100 %, nu merge, nu e 
legal. 
Dl. Istvan Vakar: 

Curtea de conturi... 
Dl. Călin Cosma: 

..........  avans 100 %, ci factură...... 
Dl. Alin Tișe: 

În privat se poate cu avans 100%, dar la stat nu se poate... 
Dl. Călin Cosma: 

În regula. De asta am întrebat cum sunt procedurile. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Domnule președinte, haideți să simplificăm. Poate fi și rulat cu o 
garanție de un an......  
Dl. Alin Tișe: 

Deci, nu se poate. Am întrebat la Direcția Economică și situația este în 
felul următor: cât se plătește anul ăsta se plătește, ce nu se plătește intră pe 
bugetul anului viitor și va trebui să realocăm suma de bani, dacă vrem  să mai 
dăm această sumă. Și atunci, ca și concluzie, analizăm toate discuțiile și 
practic, inclusiv interesul primăriei și al nostru, al tuturor, de a se rezolva 
această problemă, eu vă propun să rămână proiectul așa cum este el, oferirea 
unui autoturism, pardon autoutilitară, cum se cheamă.... 
Dl. Mihai Iepure: 

Nu introducem prin amendament ceea ce ați propus, domnule 
președinte? 
Dl. Horea Dorin Chirteș: 

Autoutilitară este... 
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Dl. Alin Tișe: 
Ba da, numai să rămână nou sau rulat, cum este el propus, iar ca și 

amendament, din partea cui doriți dumneavoastră, putem să îl formulăm din 
partea tuturor grupurilor politice, un amendament care să prevadă 
următoarele chestiuni: garanția mașinii să fie de minim 2 ani, indiferent de 
numărul de kilometri, anul de fabricație .......... 
Dl. Horea Dorin Chirteș: 

... Domnule președinte, îmi cer scuze, fără limită de kilometri este 
expresia care se folosește în cazul ăsta. 
Dl. Alin Tișe: 

Am spus 2 ani fără limită de kilometri, am spus...   
Dl. Lucian Cordiș: 

E destul cu condiția asta. 
Dl. Alin Tișe: 

Și anul fabricației, cel mai târziu 3 ani, respectiv 2019. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Nu că .... domnule președinte .... 
Dl. Alin Tișe: 

... pe lângă celelalte caracteristici pe care le-au scris dânșii acolo: Euro 6... 
Primăria a trimis anumite condiții tehnice ale mașinii care pot rămâne pentru 
că sunt condiții foarte bune.  
Dl. Lucian Cordiș: 

Dacă e 2019 nu mai putem pune 2 ani de zile că el nu are 5 ani garanție 
de nou. 
Dl. Horea Dorin Chirteș: 

Pot să fie 2 ani de garanție, pentru că sunt dealeri care au mașini la care 
dau ei garanția pentru 2 ani. 
Dl. Lucian Cordiș: 

Da... 
Dl. Călin Cosma: 

Se poate contra unei taxe să se prelungească garanția cu încă 2 ani. 
Dl. Alin Tișe: 

Deci rămâne valabil? Deci, stimați colegi, așa cum am formulat, este în 
regulă? Este în regulă cum am formulat? 
Dl. Horea Dorin Chirteș: 

Da, da.  
Dl. Alin Tișe: 

Deci rămâne formularea din proiect: nou sau rulat cu amendamentul 
următor: garanție minim minim 2 ani, indiferent de de kilometri rulați, și an de 
fabricație cel mai târziu 2019.  
Dl. Lucian Cordiș: 

În regulă  
Dl. Alin Tișe: 

Acesta este amendamentul, și-l supun votului dumneavoastră.   
Dl. Călin Cosma: 

Cred că era bine cel mai devreme 2019 ........ de la 2019 încoace.  
Dl. Mihai Iepure: 

Nu mai vechi de 2019  și atunci e clar.  
Dl. Alin Tișe: 

Da, nu mai vechi de 2019. În aceste condiții supun la vot amendamentul 
propus anterior și însușit de toți membri consiliului județean. 
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Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 30 voturi “pentru” și 7 
membri nu au votat, astfel că amendamentul a fost aprobat, fapt ce 
presupune modificarea textului cuprins la pct. 1 din proiectul de hotărâre, 
astfel că acesta are următorul conținut:  

”Art. 6. Se aprobă alocarea sumei de 250 mii lei din fondul de rezervă al 
bugetului local al Județului Cluj pe anul 2022 pentru Comuna Tritenii de Jos, în 
vederea eliminării situației de extremă dificultate, respectiv pentru finanțarea 
achiziției unui microbuz nou sau rulat(care să aibă anul fabricației nu mai 
vechi de anul 2019 și o garanție de minim 2 ani fără limită de kilometrii) pentru 
transportul elevilor la Școala din localitatea Tritenii de Jos.” 

* 
 Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun votului dumneavoastră 
proiectul de hotărâre analizat, împreună cu amendamentul aprobat.  

Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online 
de videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 31 voturi “pentru” și 6 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 171 din 29 
septembrie 2022 privind alocarea unor sume din fondul de rezervă al 
bugetului local al Județului Cluj în anul 2022, acesta devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 212 

* 
*         * 

O să ajutăm primăria, o să vorbim cu dl. primar de acolo, l-am văzut o 
singură dată în viața mea, sper să vină alături de noi și să găsim formula 
optimă pentru a rezolva problema, mai cu seamă că iată, un plen întreg am 
manifestat interes pentru a găsi o soluție pentru comuna Tritenii de Jos, 
înțelegând nevoia și urgența caracteristice în această situație, deci sper să 
avem deschiderea și să înțeleagă că pot găsi oferte mai bune care să 
îndeplinească aceste cerințe. Dacă dânșii vor opta pentru chestiuni aranjate 
nu o să-i ajute la absolut nimic, pentru că vor ajunge să repare din banii 
primăriei, o să dea toți banii primăriei la autoutilitara asta și nu câștigă nimic 
din această poveste. Vom încerca să ținem legătura cu ei, să îi ajutăm, nu 
putem să-i urmărim, că nu suntem organ de urmărire și control, dar putem să 
le asigurăm printr-un coleg sau doi de la noi, dacă nu se descurcă, să îi asiste în 
procedura aceasta pe care or demara-o să găsească de pe piață o variantă cât 
mai bună. Asta am putea face, dacă dânșii doresc asta, o să vorbesc cu 
primarul și cu viceprimarul și cu toată lumea, cu consilierii, să găsească 
numitor comun, pentru că e un interes al comunei de data aceasta, iar pe 
urmă se pot războii ei mai departe, după ce cumpără microbuzul. 
Dl. Cătălin Sălăgean: 

Mulțumesc și eu că am primit deschidere pentru problemele semnalate!  
Dl. Alin Tișe: 

Da! Noi am avut deschidere înainte ca acest subiect să ajungă în plenul 
consiliului, adică nu e nou subiectul, să spunem, de când consilierii se 
războiesc între ei acolo, sau cine se războiește cu cine, noi știam de proiect 
când am promovat proiectul în urmă cu câteva luni, a venit domnul primar și 
mi-a solicitat acest sprijin, fiind într-o situație delicată, nu știam atunci că există 
și astfel de războaie acolo și bănuială de fraudă între unii și alții , în momentul 
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acela nu am pus în discuție acest subiect pentru că nu mă gândeam că există. 
Dar faptul că există, o să fie foarte atenți toți la cum se achiziționează, ceea ce e 
foarte bine. Important e să cumpere o mașină bună, la un preț pe care l-am 
dat, să fie raportul dintre cerere și ofertă cât mai bun. Vom comunica repede 
cu domnii de la Tritenii de Jos, să ceară de la toți dealerii, de la toată lumea 
oferte și să găsească formula optimă. 

* 
*         * 

 
28. Punem în discuţie Proiectul de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții: “Pasaj de legătură între DN 
1C şi Parcul Industrial Tetarom III”, cu mențiunea că a fost analizat în 
comisiile noastre de specialitate. 

 
Rog Comisia de specialitate nr. 2 să prezinte avizul. 
 

Dl. Lucian Cordiș: 
 Comisia nr. 2 acordă aviz favorabil. 
Dl. Alin Tișe: 
 Dacă sunt intervenţii, vă rog să le precizaţi.  
Dl. Lucian Cordiș: 
 Vreau să vă felicit pentru inițiativa și demersurile pe care le faceți pentru 
acest pasaj, pentru această investiție care este foarte mare și de utilitate 
extraordinară pentru tot ceea ce înseamnă acea zonă și acel transport pe acele 
drumuri. Mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe: 
 După cum știți, aici avem un parteneriat cu Primăria Jucu, am acceptat 
să intrăm, după cum știți avem hotărâri deja votate de către dumneavoastră, 
prin care am aprobat de principiu asocierea cu primăria pentru a realiza acest 
pasaj, sperăm noi să obținem o finanțare din alte surse, nu neapărat bugetul 
nostru, fie fonduri europene, fie bugetul ministerului, așa încât împreună cu 
primăria, noi să cofinanțăm o parte și să putem realiza acest pasaj. Avem o 
relație foarte bună cu primăria, cu primarul de acolo și sperăm ca împreună să 
putem să realizăm într-un final acest pasaj despre care se vorbește de când s-a 
înființat Parcul Tetarom III. Cand s-a terminat parcul, deja s-a și vorbit de pasaj, 
iar asta demonstrează că pasajul trebuia făcut înainte, dar nu s-a reușit pentru 
că venirea Nokia a precipitat lucrurile și au grăbit procedurile acolo. Sper să 
reușim acum, cu finanțare europeană, cu primăria împreună să facem acest 
pasaj. 
 Dacă nu mai sunt alte intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre 
analizat.  
Se procedează la vot, utilizându-se votul electronic prin intermediul platformei online de 
videoconferinţă. 

În urma operațiunii de votare se înregistrează: 33 voturi “pentru” și 4 
membri nu au votat, astfel Consiliul Județean Cluj adoptă Proiectul de 
hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 
investiții: “Pasaj de legătură între DN 1C şi Parcul Industrial Tetarom III”, acesta 
devenind 

 
HOTĂRÂREA NR. 213 

* 
*         * 
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29. Punem în discuție Raportul comisiei speciale de analiză și verificare a 
activității întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului Județean 
Cluj, cu mențiunea că a fost analizată în comisiile noastre de specialitate. 

 
 Aș vrea să fac o mențiune la acest punct de pe ordinea de zi, aveți un 
raport al comisiei speciale de analiză, am văzut raportul, cât l-am putut 
parcurge, în esență am văzut ce s-a întâmplat, fiecare consilier din comisie și-a 
scris punctul de vedere în raport și l-a pus împreună cu punctul de vedere al 
celuilalt coleg, și a celuilalt coleg, și a celuilalt coleg și împreună a rezultat un 
raport de 7 puncte sau 10 puncte de vedere, fiecare reprezintă poziția lui, lucru 
pe care îl puteam afla și la o simplă dezbatere în plen, această comisie specială 
pe care am făcut-o noi să ne vină cu o soluție unitar acceptată, nu a urmărit se 
pare asta, ci fiecare a ținut la un punct de vedere, să fie menționat acolo, veți 
citi, veți vedea și în final veți vedea cât ajută această comisie specială, care 
repet,  nu a făcut altceva decât să adune x puncte de vedere și pe care să le 
menționeze una după alta acolo, adică mă așteptam ca membrii comisiei să 
colaboreze între ei și să găsească un numitor comun, o formulă optimă 
agreată de toată lumea, în care să vină cu propuneri pentru plen că doar de 
asta am făcut comisia, altfel dădeam cuvântul în plen și fiecare-și spunea un 
punct de vedere, scriam pe bandă și aveam în final o poziție a celor 7 colegi 
sau 9 câți au fost în comisie. Poate că citind raportul,  o parte dintre 
dumneavoastră o să aveți o imagine amplă și o să puteți să, știu eu, să vedeți 
diferit această problemă, eu nu m-am dumirit dar înțeleg și faptul că fiecare 
consilier provine dintr-un anumit grup politic, a ținut să precizeze și să fie 
trecut acolo tot ceea ce dorește să spună. După ce veți citi și veți dori să 
discutăm despre acest raport o putem face.  

Cine doreşte să ia cuvântul în legătură cu acest Raport? 
Dl. Alexandru Cordoș:    

Dacă îmi permiteți să intervin în numele colegilor și apoi probabil și 
colegii, la acest punct, 25, vă rog foarte mult.  
Dl. Alin Tișe:  
 Da, doriți acum? Eu credeam că abordăm subiectul la o altă ședință, 
acum primim de abia informarea.  
Dl. Alexandru Cordoș:    
 Cu drag, pentru că a fost o ședință lungă, dar vă rog să prindeți doar 
câteva cuvinte, sigur . . . 
Dl. Alin Tișe:  
 Da, vă rog! 
Dl. Alexandru Cordoș:    
 . . . noi ne-am pregătit să intervenim acum, dar putem să hotărâm, 
putem să stabilim să intervenim și la o altă ședință.  
Dl. Alin Tișe:  
 Am început să rulăm pe ecran imagini cu Palatul Banffy, cu lucrările care 
se fac, dacă le vedeți și dumneavoastră, sper . . .  
Dl. Alexandru Cordoș:    
 Sigur, sunt foarte importante! 
Dl. Alin Tișe:  
 . . . știți de unde sunt. Vă ascultăm. 
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Dl. Alexandru Cordoș:    
 Domnule președinte, distinși colegi, sigur eu m-am pregătit și cu 
siguranță, răbdarea dumneavoastră nu mai are neapărat limite acum, pentru 
că este un raport, totuși, pe 32 de pagini. Domnule președinte cu tot respectul 
pentru dumneavoastră și pentru executiv și pentru toți colegii, față de alte 
comisii, și am încercat să vă convingem, poate că raportul nu a fost, probabil, și 
poate fi interpretat și în varianta pe care ați spus-o dumneavoastră, însă, nu o 
să mai reiau absolut toată discuția, este un raport pe 32 de pagini, sigur, unde 
am încercat, de la modul de constituire a comisiei, a fost o muncă de 3 luni de 
zile, săptămânală, dacă nu de mai multe ori pe săptămână, multe ore, am 
încercat și am descris sumar acestei unități din sub autoritatea Consiliului 
Județean. Am avut ședință de lucru unde am audiat, să spunem așa, la 
secretarul județului, până la directorul Direcției Juridice. Apoi am avut vizitele 
de lucru la toate întreprinderile menționate, care sunt sub autoritatea Consiliul 
Județean. Am avut măsuri pe care, și le-am trecut în raport, și probabil colegii, 
o parte au reușit să le citească, măsuri în urma vizitelor, și nu în ultimul rând, 
am avut constatări și concluzii. Nu aș începe cu sfârșitul și nici nu o să mai trec 
în a dezbate. Vreau să vă spun, și chiar rog o analiză mai atentă asupra, atât 
asupra raportului, cât și asupra acestor instituții, pentru că, așa cum vă 
spuneam, am vrut să fie și să știți domnule președinte, chiar este, poate pentru 
prima dată, poate nu, când toți membrii comisiei împreună cu staff-ul tehnic, 
ne-am aplecat asupra tuturor documentelor puse la dispoziție, de la raportul 
Curții de Conturi, până la toți indicatorii financiari pe ultimii ani, au avut loc 
ședință, întâlniri, au avut loc discuții, și apoi vizitele la fața locului, pentru că 
altfel nu puteam să luăm și să tragem concluzii. Eu am să trec peste toate 
aceste lucruri, mai puțin peste câteva dintre ele. Am trecut într-adevăr vizite la 
fiecare dintre aceste instituții, însă, am trecut apoi partea de măsuri, și aș vrea 
doar să spicuiesc pentru că ele sunt multe. În primul rând pentru Aeroportul 
Internațional Avram Iancu, s-a solicitat participarea la Consiliul Județean a 
Direcției de Dezvoltare și Investiții, a doamnei Mariana Rațiu, a domnului 
director Ștefan Iliescu, unde am discutat exact pe toate aceste probleme, care 
să spunem așa, au fost ridicate și la discuția de pe teren. La centrul Agro 
Transilvania la fel, același lucru, unde ni s-au pus la dispoziție toate 
documentele și am lucrat pe ele. La TETAROM a fost o vizită fructuoasă, unde a 
durat mult și am scos în evidență toate aceste elemente. S-a cerut apoi pentru 
Clujana, sigur, dintre toate aceste unități, pe de parte Clujana și Societatea de 
Pază și Protecție sunt 2 societăți care, nu este o noutate, că sunt cu probleme. 
Spre exemplu pentru Clujana și o să vă spicuiesc doar de aici, am cerut 
administrației, în scris, Administrației Naționale de Administrare Fiscală a 
Finanțelor Publice, să ne transmită situația declarațiilor fiscale, scanările de 
plată, măsurile de executare silită asupra bunurilor societății și stadiul acestora 
și toate celelalte informații de care am avut nevoie. Apoi am cerut către 
Arhivele Naționale ale României, să ne comunice pașii de urmat în cazul 
falimentului în ceea ce privește arhiva societății, care cuprinde câteva zeci de 
mii de documente cu caracter, mă rog, foarte important în ce privește, mă rog, 
salarizarea, angajarea și așa mai departe. S-a identificat la Societatea Clujana 
acele terenuri care în urma acestor discuții, deci vi s-au adus la cunoștință și 
dumneavoastră și conducerea Consiliul Județean, care ar putea să fie 
valorificate pentru plata acestor lucruri. La Societatea de Pază și Protecție Cluj, 
s-a solicitat la fel Direcției Regionale a Finanțelor Publice, să ni se pună la 
dispoziție, dacă societatea a beneficiat de eșalonări de plată. Ni s-a comunicat 
faptul că, există o eșalonare în sumă de 3.233.873 de lei, că pe lângă această 
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sumă mai figurează cu 2.151.425, nu intru în toate aceste date, le găsiți în raport, 
obligații de plată care sunt în termen de 90 de zile, apoi că a avut o eșalonare 
care s-a încheiat, și nu în ultimul rând, faptul că s-a reușit, poate și la 
intervențiile Consiliului Județean, să se continue această eșalonare pentru 
perioada imediat următoare, fiind oprită executarea silită. S-a solicitat de 
asemenea la Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă, printr-o 
adresă, să ni se comunice în baza legii 76 /2022, care sunt condițiile de aplicare 
ale unei astfel de convenții, cunoscând faptul că, și s-a transmis într-un 
răspuns, faptul că această societate, mai ales pentru că are datorii, nu se 
încadrează în aceste lucruri. Apoi au fost mai multe concluzii în urma acestor 
lucruri pe care le găsiți, și nu o să le mai reiau. Nu în ultimul rând, da, am ținut 
cu toții să avem o poziție transmisă în scris către comisie și indirect către 
Consiliul Județean, pentru fiecare consilier județean, membru al acestei 
comisii. Apoi au fost concluziile generale și propunerile pentru comisie și în 
final au fost concluziile generale, probabil și o să vă rog încă în câteva minute 
să mai îmi permiteți să spicuiesc câteva dintre aceste lucruri, lucruri concrete 
pe care le-am constatat și le-am adus la cunoștință și societăților care au făcut 
obiectul acestei comisii speciale. Spre exemplu la Agro Transilvania e o 
problemă destul de stringentă, reglementarea  situației juridice între Consiliul 
Județean și societate, cu privire la bunurile aflate în patrimoniul județului și 
utilizate de către societate conform HCJ din 2011 și 335 din 2013 și mai multe 
altele, vă spun doar câteva dintre ele, la TETAROM SA, spre exemplu, chiar și 
ceea ce am aprobat astăzi, urgentarea demersurilor privind finalizarea Parcului 
Industrial Tetapolis, a investițiilor unde incită, pe care astăzi, așa cum spuneam 
le-am adoptat. La Univers T susținerea societății de către Consiliul Județean în 
realizarea investițiilor, creșterea venitului în activitatea de bază și nu în ultimul 
rând, stabilirea de criterii de performanță pentru Consiliul de Administrație  și 
Management,  care să țină cont mai mult de activitatea de bază. La Compania 
de Apă Someș, realizarea obiectivului Program Infrastructură Mare POIM și nu 
în ultimul rând, sprijinirea localităților care au construit o rețea de apă și 
canalizare, ce nu îndeplinesc condițiile de preluare la momentul respectiv, în 
vederea remedierii deficiențelor, cu o susținere a Consiliului Județean. La 
Clujana și închei încet, la Clujana, societatea care este într-o situație financiară 
deosebită, în ultima perioadă, identificarea  și evaluarea suprafețelor de teren 
de aproximativ 8000 de metri pătrați, care o parte dintre ele se află sub 
clădirile, inclusiv înstrăinate, în ultima perioadă, dar ce este și mai important, și 
aici citez deja concluzia la care cu toți membrii, este o concluzie unde am 
căzut de acord și am votat toți membrii,  identificarea unor soluții cu privire la 
arhiva societății care conține circa 50.000 de dosare, de personal, cărți de 
muncă și registre, și propunerea, și noi ceea ce am propus, pentru a putea să 
fie luată o decizie în final, noi propunem întocmirea unui proiect de hotărâre 
din partea Consiliului Județean, viitor, adică o altă ședință de Consiliu 
Județean, bineînțeles, prin care să hotărască adoptare uneia din următoarele 
măsuri de mai jos, care ele sunt 4: contractarea unei firme specializate pentru 
realizarea unei analize a riscului de faliment, este obligatoriu pentru că, sigur 
ne putem da cu părerea politic, însă cred că este nevoie, există firme 
specializate care realizează exact acest lucru, analiza riscului de faliment, sau 
continuarea activității prin infuzie de capital privat, sau retragerea Consiliului 
Județean din societatea Clujana, sau deschiderea procedurii de faliment, 
având în vedere situația financiară a societății. Vreau să vă spun că până în 
acest moment nici nu există, nimeni nu a solicitat, până în prezent, 
deschiderea procedurii de faliment. La Societatea de Pază și Protecție, la fel, 
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mă apropii de final, din analiza datelor financiare, societatea este în pierdere în 
ultimii ani, veniturile realizate nu acoperă cheltuielile lunare, la 31.12.2021, 
existând o pierdere de 670.000 lei. Datorită tarifului minim că societatea poate 
participa la licitații, care este mult peste tariful societăților cu capital privat de 
pe piață. La fel propunem întocmirea unui proiect de hotărâre, de către 
Consiliul Județean,  prin care să se hotărască adoptarea uneia din următoarele 
măsuri: fie contactarea unei firme specializate pentru realizarea acelei analize 
de risc, ca și în cazul societății Clujana, sau continuarea activității prin infuzie 
de capital privat, sau retragerea Consiliului Județean, la fel din societate, sau 
nu în ultimul rând deschiderea procedurii de faliment având în vedere situația 
financiară a societății. Eu închei aici cu mențiunea că, față de multe alte dăți, 
știu că s-au făcut eforturi deosebite de către Consiliul Județean, pentru a 
menține aceste 2 societăți pe linia de plutire, însă poate, pentru prima dată, se 
pun în discuție câteva variante, sau mai multe variante, respectiv 4 variante, 
prin care Consiliul Județean, în anul financiar următor, poate să ia o decizie 
clară și concretă, cel puțin cu privire la cele 2 societăți. Cu privire la celelalte 
societăți, 5 societăți, în total sunt 7, cu privire la celelalte societăți, am tras un 
semnal de alarmă, cu privire la câteva aspecte pe care noi le-am considerat 
după datele puse la dispoziție, că nu funcționează. Sigur, raportul este un 
raport, și activitatea noastră a fost o activitate parțial tehnică, sigur cu 
expunere politică, în bună măsură, fiind consilieri județeni și primind acest 
mandat de altfel, din partea Consiliului Județean în plenul său. Eu vă 
mulțumesc, vreau să le mulțumesc colegilor pentru acest raport, să 
mulțumesc colegilor din staff-ul tehnic, direcției economice, și toți ceilalți 
colegi au fost foarte aproape de toate aceste aspecte, și revin și spun, aș vrea 
să-i acordăm o șansă acestei munci și dacă este cazul, domnule președinte, să 
o mai repunem la un moment dat, pe ordine de zi sau să facem o dezbatere 
separată, cu privire la aceste aspecte, îi invit și pe colegii mei, în funcție de 
disponibilitatea colegilor, să se adreseze. Vă mulțumesc foarte mult!  
Dl. Alin Tișe:  

Da. Puțini colegi au mai rămas în momentul de față cu noi, dar pentru 
cei care au rămas, rugămintea mea este să studiați și dumneavoastră 
documentele și eventual într-o altă ședință, când o să dorim, eventual, să 
facem o dezbatere pornind de la aceste concluzii sau de ce nu, o întâlnire cu 
grupurile politice pentru a vedea ce facem urmare a propunerilor făcute de 
comisie, după ce veți studia fiecare acest raport.  

Dacă nu mai sunt alte intervenţii cu privire la acest Raport, constatăm 
că, Consiliul Judeţean Cluj a luat act de Raportul comisiei speciale de analiză și 
verificare a activității întreprinderilor publice aflate sub autoritatea Consiliului 
Județean Cluj. 

* 
*         * 

30. Punem în discuție Informarea privind nivelul de asigurare a securităţii şi a 
siguranţei civice a comunităţii pe cele 9 luni ale anului 2022, cu mențiunea 
că a fost analizată în comisiile noastre de specialitate. 

 
Cine doreşte să ia cuvântul în legătură cu această Informare? 

            
Dacă nu sunt intervenţii cu privire la această informare, constatăm că, 

Consiliul Judeţean Cluj a luat act de Informarea privind nivelul de asigurare a 
securităţii şi a siguranţei civice a comunităţii pe cele 9 luni ale anului 2022. 
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* 
*         * 

 
31. Diverse 
 

O să vă rog să luați cuvântul la punctul diverse, cu rugămintea de a fi 
scurt și conciși, deja suntem de câteva ore bune în ședință și nu de alta, dar 
sunt foarte puțini colegi care au mai rămas în momentul de față, în direct, însă 
rugămintea mea este cine dorește să ia cuvântul, să o facă.  
Dl. Mihai Iepure: 

Domnule președinte, dacă îmi permiteți! 
Dl. Alin Tișe:  
 Vă rog!  
Dl. Ionuț Florea: 

După colegul meu Mihai și eu o să am o intervenție scurtă!  
Dl. Călin Cosma:  

Si eu domnule președinte, după cei 2 colegi!  
D-na Adela Dehenes:  

Și eu Adela Dehenes, mulțumesc! 
Dl. Alin Tișe:  

 În regulă. O să vă dau cuvântul la toți, numai să, în ordinea în care v-ați 
anunțat fiecare. Deci prima persoană era, sau a fost domnul Iepure, nu? 
Dl. Mihai Iepure: 
 Da, domnule președinte, dacă îmi permiteți!? 
Dl. Alin Tișe:  

 Vă rog? 
Dl. Mihai Iepure: 

O scurtă întrebare din partea cetățenilor din comuna Mărișel, am fost 
acum 2 săptămâni în Mărișel, și am avut o întâlnire cu mai mulți cetățeni, și 
mulți și-au manifestat îngrijorarea legată de lucrările de la DJ107P, în sensul că 
aceste lucrări, în perioadele de ploaie, îngreunează traficul și întrebarea ar fi, 
care este statusul și când estimăm că vor fi gata, pentru că sunt foarte 
îngrijorați pentru perioada de iarnă, având în vedere că de mâine, 1 noiembrie, 
se închide varianta alternativă pe care au folosit-o în această perioadă 107T. Și 
tot legat de 107  . . .  
Dl. Alin Tișe:  

Care era grija dânșilor?  
Dl. Mihai Iepure: 

Îmi cer scuze?  
Dl. Alin Tișe:  

Care e grija dânșilor? Că noi lucrăm acolo,  nu-i afectează ei pot lucra, au 
asfalt. 
Dl. Mihai Iepure: 

Erau zone care nu erau asfaltate și mai ales în porțiunile în care se 
lucrează la poduri, sunt variante ocolitoare, care sunt de pământ, iar în 
momentul în care plouă, este foarte dificil traficul. 
Dl. Alin Tișe:  

 Nu știu să existe variante ocolitoare la drumul spre Mărișel. E singurul 
pod care era în discuție, cel de la primul baraj, dar care s-a rezolvat, prin faptul 
că am reușit în termen scurt,  să facem podul provizoriu, în rest nu există . . . 
Dl. Mihai Iepure: 

. . . sunt podețele de la  . . .   
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Dl. Alin Tișe:  
. . . și nici nu există zone de pământ. Podețele sunt cele la care se 

lucrează, dar pe care se poate circula.  
Dl. Mihai Iepure: 

Ok.  
Dl. Alin Tișe:  

Deci să nu-și facă nici o grijă pentru că . . .  
Dl. Mihai Iepure: 

Am și câteva fotografii . . .  
Dl. Alin Tișe:  

. . . proiectul merge mai departe. 
Dl. Mihai Iepure: 

 Întrebare era, când se termină de asfaltat astfel încât la iarnă să poate 
circula, și să poată fi deszăpezit fără probleme. 
Dl. Alin Tișe:  

El așa cum este acum este 99 % asfaltat, mai sunt zona de podețe și mai 
sunt câteva zone în care nu se poate din cauza lucrărilor de stabilizare a 
versantului, sau, știu eu, alunecării de teren. Anul viitor se va termina acel 
drum. Practic noi vom da recepția  în anul viitor, practic lucrăm acum până 
timpul permite, în funcție de, fiind și zonă de munte. Drumul este circulabil și 
în prezent, deci nu avem o problemă, iar anul viitor va fi finalizat. 
Dl. Mihai Iepure: 

Și tot legat de drum, alternativa care a fost folosită, 107T, rugămintea era 
dacă putem să fim mai atenți la partea de întreținere a vegetației, pentru că, 
crește destul de mult pe partea carosabilă și scade vizibilitate și siguranța. 
Dl. Alin Tișe:  

Da, în regulă, o să trimit colegilor mei de la Regie să toaleteze zona 
respectivă. 
Dl. Mihai Iepure: 

Probabil la primăvară, având în vedere că mâine se închide drumul, dar 
să fim atenți la acest aspect.  
Dl. Alin Tișe:  

Vă rog .  
Dl. Mihai Iepure: 

Mulțumesc. 
Dl. Alin Tișe:  

Următoarea persoană era . . .  
Dl. Ionuț Florea:  

Ionuț Florea! 
Dl. Alin Tișe:  

 . . . domnul Florea, vă rog? 
Dl. Ionuț Florea:  

Domnul președinte, stimați colegi, aș avea o intervenție scurtă legată de 
proiectul 24, și aici mă refer la investiția pe care firma GOTO PARC, vrea să facă 
într-un branșament, la rețeaua electrică, să instaleze un post trafo. Am analizat 
proiectul respectiv, din punctul nostru de vedere nu se justifică această 
investiție, având în vedere că există și altă sursă de curent electric. Investițiile 
pe care le-am fi dorit să le vedem ar fi fost cele în hotel și parcare, dar probabil 
asta e istorie. Cu toate, aceasta este o investiție pe care GOTO și-o asumă, și e 
dreptul lor să facă acest lucru, nu ne-am opus proiectului. Am vrea însă să 
precizăm, încă de acum, că nu vom accepta ca această investiție să fie folosită 
în viitor ca motiv de solicitare pentru creșterea tarifelor. Dacă dânșii vor să-și ia 
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energie din altă parte, nu din sursele deja existente, până la urmă e alegerea 
pe care o fac dânșii. Atâta am vrut să spun. Mulțumesc foarte mult pentru 
răbdare! 
Dl. Alin Tișe:  

De acord cu dumneavoastră. Am avut și eu rezerve foarte mari, legat de 
acest proiect, am avut o discuție lungă cu doamna secretar, legat de, dacă 
promovez sau nu acest proiect, ideea, și să spunem, dorința mea a fost să nu 
promovez acest proiect atâta timp cât există o licitație prin care e stabilit un 
tarif pentru concesiune, am considerat că nu suntem obligați să le oferim la 
același preț de concesiune, pentru parcare, să le oferim la același tarif, să le 
oferim și un astfel de teren pentru a-l folosi cu altă destinație. Asta a fost 
obiecțiunea mea, fiind vorba de altceva, însă mi s-a explicat că, fiind vorba de 
un acord dat de principiu mai demult, prin care îi lăsăm să facă această 
investiție care ulterior devine a județului, da, acesta a fost argumentul suprem, 
să-i lăsăm să-și facă respectiva investiție, motiv pentru care am acceptat însă, 
am rezerve și acum, că suntem obligați la același tarif de concesiune pentru 
parcare, să aprobăm și folosință pentru construirea unui, cum se cheamă . . . ? 
Dl. Ionuț Florea:  

Post trafo,  branșament . . . 
Dl. Alin Tișe:  

 . . .  post trafo. Am avut aceeași reținere și o am în continuare, consider 
că pentru post-ul trafo ar trebui să plătească un tarif, iar pentru concesiune 
tariful dat la licitație, fiind vorba de altă destinație. Da, e o părere, am susținut-o 
în fața colegilor de la juridic și mi-au spus că, riscăm proces, mai cu seamă că 
avem o hotărâre de aprobare de principiu, a construiri acestui post trafo, 
urmare a acestei aprobări de principiu, ei au făcut investiții.  
Dl. Ionuț Florea:  

Ok.  
Dl. Alin Tișe:  

Deci am și eu aceeași reținere.  
Dl. Ionuț Florea:  

Bine, păi atunci o să urmărim . . .  
Dl. Alin Tișe:  

. . .  chiar mai, pentru mai multe puncte.  
Dl. Ionuț Florea:  

A, ok, bine mulțumesc! 
Dl. Călin Cosma: 

Domnule președinte?   
Dl. Alin Tișe:  

Vă rog! 
Dl. Călin Cosma: 

Călin Cosma sunt. Din ce informații am din teren, de la consilierii noștri 
din comuna Moldovenești, am înțeles că, Consiliul Județean a alocat la un 
moment dat, niște bani pentru renovarea sau repararea căminelor culturale și 
din informațiile care le am din comună, s-a renovat doar căminul cultural din 
Moldovenești, nu și din satele care țin de comuna Moldovenești, și nu și din 
celelalte localități, mai mult de atât, după ce s-a terminat de renovat și s-a pus 
la punct căminul, tot ce trebuie, a fost predat parohiei,  nu mai știu dacă 
unitariene sau reformate n-am reținut. Deci mai mult, Consiliul Județean 
investește niște bani acolo, ca ulterior să fie predat spre administrare unei 
parohii. Adică eu așa o văd, adică noi alocăm niște bani să se folosească 
primăria de cămin, putem să verificăm, putem să facem niște verificări acolo la 
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primărie, pe ce s-au cheltuit banii alocați de noi sau, mai ales că au fost alocați 
banii pentru toate căminele, din toate localitățile, nu doar din comuna 
Moldovenești. Care-i procedura?  
Dl. Alin Tișe:  

Da,  îmi amintesc că am fost acolo în audiențe, dar nu acum, în anul 
acesta, am fost mai în urmă cu ceva ani, știu că una din problemele ridicate, a 
fost tocmai să alocăm bani pentru a repara căminele, printre alte solicitări, 
drumul, și așa mai departe, și mai cu seamă, dorința a fost că, există acolo tot 
timpul tentația de a, susținută de unii, deși nu s-a confirmat, aceea că primarul 
ar investi mai mulți bani în cămine culturale care sunt în, să spunem satele, 
localitățile, unde populația maghiară e majoritară, neglijând practic, să 
spunem cele 2 sate, Podeni și încă un sat, nu . . .  în fine . . .  
Dl. Dumitru Drăghici:  

Pietroasa! 
Dl. Alin Tișe:  

. . . așa, cel de-al doilea sat unde populația este majoritar românească, și 
am susținut atunci că vom aloca, și am și alocat ceva resurse pentru a le 
renova toate căminele, având în vedere că, primăria n-a avut bani la acel 
moment. 
Dl. Călin Cosma: 

Așa? 
Dl. Alin Tișe:  

Nu cred acest lucru, voi verifica, eu am încredere mare în primarul de 
acolo, care e și român și maghiar, deci . . .  
Dl. Călin Cosma: 

De acord, dar eu din informații . . .  
Dl. Alin Tișe:  

Voi verifica chestiunea. Dumneavoastră aveți informația de la oameni, o 
să o verific și eu.  
Dl. Călin Cosma: 

Vă rog! 
Dl. Alin Tișe:  

O să vedem dacă într-adevăr am alocat bani pentru toate căminele, sau 
primăria a completat pentru anumite cămine. Iar administrarea căminului o 
face cel care dorește primăria. Dacă primăria dorește să administreze el, poate 
s-o facă singur, în mod direct, sau dacă dorește să externalizeze administrarea, 
poate s-o dea inclusiv biserici, nu văd o problemă. Adică problema e juridică, 
dacă poate sau nu legal, dacă e administrat bine căminul, pentru mine e cel 
mai important lucru. Adică e vorba de un bun domeniu public.  
Dl. Sorin Pintea: 

Pintea sunt, domnule președinte, mă scuzați, nu l-a dat spre 
administrare, l-a cedat, Căminul Cultural. 
Dl. Alin Tișe:  

L-a cedat, în ce sens?  
Dl. Sorin Pintea: 

Definitiv, definitiv, ca fiind post la ... acestei parohii. 
Dl. Alin Tișe:  

L-a retrocedat? L-a retrocedat? 
Dl. Sorin Pintea: 

Da, da!  
Dl. Alin Tișe:  

Urmare a unei  . . .  
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Dl. Sorin Pintea: 
Da, da! 

Dl. Alin Tișe:  
A! Atunci situația e  mai amplă.  

Dl. Sorin Pintea: 
Banii dați de Consiliul Județean au fost investiți tocmai în această idee, 

ca să i-l dea la cheie. 
 Dl. Alin Tișe:  

Da asta e infracțiune n-au voie așa ceva.  
Dl. Sorin Pintea: 

Eu v-am raportat, și eu........ 
Dl. Alin Tișe:  

Dacă au făcut lucrări de modernizare, știind că-i revendicat, e o 
problemă. 
Dl. Sorin Pintea: 

 Da. 
Dl. Alin Tișe:  

Puteau face doar de întrețineri curente și de zugrăveli. 
Dl. Sorin Pintea: 

Da, putem să verificăm și noi lucrul acesta.  
Dl. Alin Tișe:  

Căminul din care, din centrul comunei Moldovenești? 
Dl. Sorin Pintea: 

Da, da, da! 
Dl. Alin Tișe:  

Înțeleg. O să verificăm, cu siguranță aveți informații mai bune decât 
mine, pe domeniu, pe subiectul acesta și o să mă informez și eu să văd dacă 
într-adevăr, urmare a investițiilor făcute de comună, sau de noi, ulterior s-a 
retrocedat bisericii acest obiectiv. Vom verifica, mulțumesc pentru sesizare, 
chiar nu știam subiectul, și sper să nu fie așa cum ziceți. Mi-aș dori. 
Dl. Călin Cosma: 

Și noi sperăm să nu fie așa da . . .  
Dl. Alin Tișe:  

Mai cu seamă că … Da. Deci v-om verifica. Bun, dacă colegul nostru care 
avea cuvântul mai dorește ceva să ne spună?  
Dl. Sorin Pintea: 

Eu, dar era doamna Dehenes înaintea mea! Dacă doamna . . .  
Dl. Alin Tișe:  

Da, dânsa, dacă mai dorește, ca să finalizeze, dacă mai are ceva de spus 
acum?  
D-na Adela Dehenes:  

Da, cu siguranță! Eu am 2 interpelări și o informare din teritoriu. Una este 
un subiect pe care l-am mai avut în discuție și mi-ați dat un răspuns, însă nu s-
a întâmplat mare lucru. Este vorba despre satul Cheia, din comuna Mihai 
Viteazu, și anume intrarea în defileul Cheile Turzii. Consiliul Județean și-a 
asumat acolo să reglementeze PUZ- urile, ei neavând . . .  
Dl. Alin Tișe:  

Da, doamna Dehenes, cum să nu se întâmple nimic, că suntem aproape 
de final cu PUZ–ul. 
D-na Adela Dehenes:  

Ok. 
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Dl. Alin Tișe:  
O să îl vedeți în curând.  

D-na Adela Dehenes:  
Am înțeles. Deci asta, ei au constatat că acolo în continuare . . .  

Dl. Alin Tișe:  
Deci lucrăm la acel PUZ, noi am . . .  

D-na Adela Dehenes:  
. . . în continuare sunt în litigiu, diverse subiecte, cineva are parcare, dar 

nu are dreptul să taxeze și așa mai departe.   
Dl. Alin Tișe:  

Nu, nu mai discutăm, nu ne interesează litigiile dintre oameni, totul este 
proprietatea, este unu singur, prin privat, pe care l-am invitat să facă PUZ-ul 
fiind cel care deține suprafață mare, n-a vrut să facă PUZ-ul, și atunci am zis, 
nicio problemă facem noi pentru că e o zonă importantă pentru județ și cu 
asta reglementăm inclusiv ce spuneți dumneavoastră, regimul unor terenuri, 
parcările, accesul, problema cu comercianții, tot ce-i acolo, suntem aproape de 
final, PUZ-ul îl fac colegii mei de la urbanism, de aici, deci n-am apelat la 
extern, îl fac și în curând o să-l prezentăm comisiei de urbanism, plenului și 
comisiei locale, Consiliului Local de la Mihai Viteazu . . .  
D-na Adela Dehenes:  

Ok. 
Dl. Alin Tișe:  

 . . . Petrești, dar Mihai Viteazu, cred că e acolo. 
D-na Adela Dehenes:  

Exact! 
Dl. Alin Tișe:  

Deci se lucrează, nu l-am abandonat, eu țin legătura cu oamenii de 
acolo, cu primăria din Mihai Viteazu la fel. Trebuie s-aibă un pic de răbdare 
pentru că le vom oferi noi PUZ-ul.  
D-na Adela Dehenes:  

Bun. Tot din Mihai Viteazu, am încă o chestiune, este o nedumerire și 
anume, Primăria Mihai Viteazu a inițiat o colaborare cu Turda, pentru 
achiziționarea unor mijloace de transport busuri, microbuze electrice, deci pe 
energie verde, din PNRR, și nedumerirea cetățenilor, și a consilierilor noștri, 
este, dacă este posibil să se inițieze o nouă rută de transport, cu aceste 
vehicule, având în vedere că noi avem rutele s-au licitat și există un 
transportator care operează acolo, deci e cumva ceva de neînțeles, și mi-au 
transmis nedumerirea lor, v-o transmit și dumneavoastră. 
 Dl. Alin Tișe:  

Deci propunerea care e, să se modifice transportul, programele de 
transport, sau ce anume? 
D-na Adela Dehenes:  

Faptul că, deși noi avem aprobat în Consiliul Județean această rută și 
transportatorii care s-au înscris la data respectivă, în acest moment se pune în 
discuție apariția unei noi formule, cu transport verde, între Turda și Mihai 
Viteazu și întrebarea era dacă acest lucru este posibil, sau despre ce este vorba, 
pentru că, mă rog, parcă contravine unor reglementări în vigoare. Aveți 
cunoștință despre inițiativa aceasta?  
Dl. Alin Tișe:  

Nu știu. O să verificăm. 
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D-na Adela Dehenes:  
Ok. Bun. Al treilea lucru, și dacă îmi permiteți să profit de posibilitățile 

tehnice, este vorba despre starea drumului 109A, care a fost recent în lucru și la 
câteva săptămâni de la finalizare, mă dau la o parte să-l vedeți, sper că îl vedeți 
în acest moment, deja sunt plombe, oamenii întreabă ce se întâmplă, de ce în 
decurs de câteva săptămâni deja . . .  
Dl. Alin Tișe:  

Care e acesta? 
D-na Adela Dehenes:  

Este drumul 109A, Vultureni - Panticeu și deja vedeți . . .  
 Dl. Alin Tișe:  

Vultureni?  
D-na Adela Dehenes:  

Da, Vultureni – Panticeu, a fost asfaltat recent și deja se decupează, se 
decopertează și se reface. Eu am adus de mai multe ori în discuție nevoia de a 
avea un mecanism de monitorizare pe parcurs, a calității lucrărilor. 
Deocamdată o fac empiric, cu poze, cu constatări, dar vă asigur că este vorba 
despre un drum asfaltat recent.  
Dl. Alin Tișe:  

Cel prin Dârja? Doamna Dehenes, drumul prin Dârja? De cel din Dârja 
vorbim?  
D-na Adela Dehenes:  

Deci reperele mele sunt Vultureni - Panticeu, nu știu exact ce este între, 
109A.  
Dl. Alin Tișe:  

Nu îmi dau seama, nu știu ce fac acolo domnii, e un drum, să nu fie ceva 
utilități.  
D-na Adela Dehenes:  

Județean. 
Dl. Alin Tișe:  

Da, județean clar. Nu înțeleg ce sparg ei acolo, ce, poate că introduc 
conductă? O să verificăm.  
D-na Adela Dehenes:  
 Vă rog foarte mult.  
Dl. Alin Tișe:  
 Da e cel prin Dârja. 
D-na Adela Dehenes:  

Da. Deci, drum proaspăt făcut, unde oamenii n-au apucat să se bucure 
mai mult de 3 săptămâni, este din nou spart și se reface. Nu mi-e clar dacă 
substratul corespunde, dacă grosimea asfaltului, sunt toate aceste aspecte de 
calitate, pe care propun repetat să le monitorizăm cu specialiști pe parcurs ca 
să nu ne trezim cu surprize la sfârșit.  
Dl. Alin Tișe:  

Da, de acord. O să verific și eu, că sunt chiar curios ce-i acolo.  
D-na Adela Dehenes:  

Mulțumesc. 
Dl. Alin Tișe:  

De ce …?  
Dl. Pintea Sorin: 

Pintea PMP! 
Dl. Alin Tișe:  

Vă rog! 
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Dl. Pintea Sorin: 
Acum 2 luni am sesizat despre transportul elevilor din satul Borzești, am 

văzut că tare grijă am avut de satul Triteni, transportul elevilor, dar nu s-a 
întâmplat lucru acela și cu . . . 
Dl. Alin Tișe:  

Comuna,  e o comună mare Triteni. 
Dl. Pintea Sorin: 

. . . copiii din satul Borzești, de 3 luni de zile ei merg tot așa, la școală, cum 
apucă, cu părinți, cu prieteni. 
Dl. Alin Tișe:  

Pe comuna Poieni, ce comună?  
Dl. Pintea Sorin: 

Nu, Borzești, comuna Iara.  
Dl. Alin Tișe:  

Iara.  
Dl. Pintea Sorin: 

Și toți copiii sunt la școală . . .  
Dl. Alin Tișe:  

Și nu au microbuz? 
Dl. Pintea Sorin: 

. . . nu au microbuz și toți copiii sunt la școală în Petreștii de Jos și am zis 
să se facă o legătură cu cele 2 primării. 
 Dl. Alin Tișe:  

Da, știu subiectul mi-amintesc,  am vorbit cu domnii primari, mi-
amintesc că ați mai ridicat această problemă.  
Dl. Pintea Sorin: 

Păi de aia zic că în august am ridicat această problemă și nici o soluție 
până în prezent.  
Dl. Alin Tișe:  

Bun, știu că am vorbit cu ambii primari de acolo, și nu înțeleg de ce nu … 
voi relua discuția cu domnii primari, Petrești și Iara. 
Dl. Pintea Sorin: 

Da, mulțumesc.  
Dl. Alin Tișe:  

Da, aveți dreptate, așa e, situația e aceeași. Da, diferența este că la 
Petrești au mașină, față de Triteni vorbesc, că au mașină de copii, de transport. 
Dl. Pintea Sorin: 

Păi au . . . 
Dl. Alin Tișe:  

Doar că nu vor să … da. Bun. 
D-na Adela Dehenes:  

Dacă îmi permiteți, acolo drumul este foarte greu practicabil, deși e 
vorba de 3 km drum de pământ, și probabil mașina care există ar fi, în situația 
în care este acuma cu mult prea multe gropi, deși s-ar putea pietrui, nu se 
încumetă să parcurgă acest traseu prea des, sau deloc.  
Dl. Alin Tișe:  

Am înțeles, o să vedem, o să rediscut cu domnii primari și o să vedem, de 
ce ne-am împotmolit. Am reținut, deci Borzești-Petrești.  
Dl. Pintea Sorin: 

Da, asta în ideea că, copiii sunt la școală în Petreștii de Jos, toți, iar copiii 
pe care îi preia din Petreștii de Sus, sunt la 2-3 kilometri de Borzești.  
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Dl. Alin Tișe:  
Bine, mulțumesc pentru revenire și că ne-ați amintit, o să reluăm 

discuția. Bun, mai dorește cineva să intervină? Bun, dacă nu, atunci vă propun 
să închidem această ședință, astăzi, vă mulțumesc pentru participare. E posibil 
să avem o ședință extraordinară în curând, dacă va fi nevoie, legat de PNRR 
sau Saligny, sau și, și, vom vedea exact ce nevoi vor fi. Mulțumesc pentru 
contribuția avută azi la această ședință și pentru propunerile bune pe care le-
ați făcut, de asemenea pentru faptul că ați susținut proiectele importante pe 
care le-ați apreciat fiecare pentru comunitate, și sper să ne revedem sănătoși 
cât mai repede. Vom încerca să sintetizăm cât putem de mult pentru a nu 
face ședințe multe, ci să rămânem cu cele 2 ședințe ordinare care urmează și 
dacă se poate, cât mai puțin extraordinare în această perioadă, până vom 
închide bugetul și după aceea, sigur vom regândi bugetul pe anul următor. 
Mulțumesc pentru participarea astăzi și pentru tot ce ați contribuit. Vă doresc 
o zi bună, să fiți sănătoși și la revedere, să ne vedem cu bine! 

 
* 
 

Având în vedere faptul că au fost epuizate toate probleme înscrise în 
ordinea de zi, constat că lucrările prezentei ședințe s-au încheiat. 

Ținând cont de prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu art. 138 alin. (13) 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, lista privind modul în 
care și-a exercitat votul fiecare membru al Consiliului Județean Cluj constituie 
anexă la prezentul proces-verbal și se va depune la dosarul ședinței. 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea privind transparența în 
administrația publică nr. 52/2003, cu modificările și completările ulterioare, 
prezentul Proces-verbal se consideră minută, urmând a fi afișat la sediul 
Consiliului Județean Cluj și publicat pe site-ul propriu. 

 Drept pentru care a fost încheiat prezentul proces-verbal. 
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