Analiza hotărârilor adoptate de Consiliul Local Cluj-Napoca
în data de 26.10.2016

În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 26.10.2016, convocată de către primar,
s-au adoptat următoarele:

I.

Hotărâri administrative
- 5 preluări de imobile în proprietatea publică a Municipiului Cluj-Napoca
- 2 aprobări privind cumpărarea unor imobile situate în centrul Clujului și 1 privind
renunțarea la cumpărarea unui imobil
- aprobarea modificării hotărârii privind organizarea comisiilor de specialitate ale
Consiliului Local
- 2 schimbări de drept de administrare ale unor imobile între unități de învățământ
liceal
- 1 însușire a documentației cadastrale de ieșire din indiviziune pentru un imobil
- 1 P.U.D.
- aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al
primarului municipiului Cluj-Napoca și din serviciile publice subordonate
Consiliului local al municipiului Cluj-Napoca, pentru anul 2017.
- acordarea unei „diplome de aur” și a câte unui premiu de 1.000 lei, de la bugetul
local pe anul 2016, cuplurilor clujene care împlinesc 50 de ani de căsătorie
- aprobarea numărului de burse aferent semestrului I al anului școlar 2016-2017
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat
- 2 modificări HCL privind repartizarea și numirea reprezentanților Consiliului
Local în consiliile administrative ale școlilor , respectiv grădinițelor de stat și
particulare
- 2 modificări HCL privind repartizarea și numirea Consilierilor Locali în
Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în școlile, respectiv grădinițele
de stat și particulare
- aprobarea implementării programului “Școală după școală” în anul școlar 20162017
- aprobarea mediu lunar al subvențiilor, tipurilor de servicii sociale și a categoriilor
de cheltuieli curente de funcționare a unităților de asistență socială pentru care se
acordă subvenții de la bugetul local al municipiului Cluj-Napoca,
- informări privind rapoartele semestriale de administrare a Consiliului de
Administrație al Regiei Autonome a Domeniului Public Cluj-Napoca,
Consiliului de Administrație al Companiei de Transport Public Cluj-Napoca S.A.,
Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca–
semestrul I, 2016.

-

-

II.

aprobarea plății cheltuielilor de întreținere, penalități de întârziere, fonduri
aferente perioadei aprilie 2012-februarie 2015, cheltuieli de judecată,
către o asociație de proprietar cauzate de un beneficiar de locuiță socială răuplatnic
3 aprobări de însușire a documentației tehnice de înscriere în cartea fuciară a unor
imobile din municipiu
aprobarea procedurii de selecție a partenerilor privați pentru elaborarea și
depunerea cererii de finanțare aferente unui proiect în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020 (POCU).

Hotărâri de interes

1. Aprobarea încetării de drept a mandatului de consilier local a domnului Giacomo
Dreoni de la P.N.L. și a validării mandatului consilierului local supleant, Călin Marcel
Găbudean, din partea P.N.L.
2. Aprobarea rectificării bugetului general al Municipiului Cluj-Napoca pe anul 2016
Amendamentele Comisiei I:
- realocări în interiorul acelorași capitole bugetare; definirea școlilor și grădinițelor
de la care se diminuează, respectiv a celor la care se suplimeanteză;
- aprobarea finanțării complementare aferente unităților de învățământ
preuniversitar de stat din municipiul Cluj-Napoca, pentru asigurarea cheltuielilor
cu bunuri și servicii, transport, burse, drepturi ale copiilor, elevilor, tinerilor cu
cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul de masă, fonduri
nerambursabile și cheltuieli de capital pe anul 2016, din bugetul local
D-l Primar:
Această rectificare bugetară are două scopuri:
- asigurarea susținerii financiare pentru plata susținerii profesorilor pe luna
noiembrie
- introducerea în lista de investiții a 5 parkinguri;
Primăria propune
A.
-

menținerea impozitelor locale pentru anul 2017 la nivelul din 2016
menținerea facilităților pentru mediul de afaceri, elevi, studenți și pensionari;
astfel, pentru firmele din parcurile industriale vor putea fi acordate gratuități sau,
în cazul în care nu sunt eligibile pentru gratuități,se aplică cel mai mic impozit
prevăzut de lege;

-

păstrarea facilităților pentru cei care construiesc clădiri verzi (50% scutiri de
taxe)și facilitățile la transportul în comun pentru elevi, studenți și pensionari;

B. Modificări
-

-

potrivit noului Cod Fiscal, Primăria impozitează cu 500% clădirile neîngrijite din
centrul istoric, la care proprietarii nu au început demersurile legale pentru
refațadizare până la data de 30 noiembrie 2016, conform somațiilor transmise pe
parcursul anului.
politica privind parcările din zona centrală va fi supusă dezbaterii publice pentru a
încuraja folosirea transportului în comun și pentru a fluidiza circulația, va fi stabilit
un preț mai mare la plata cu ora a parcărilor.

3. Transformarea Regiei Autonome de Transport Urban de Călători Cluj-Napoca în
societate pe acțiuni sub numele de Compania de Transport Public Cluj S.A.
4. Numirea de administratori provizorii în Consiliul de administrație al S.C. Cluj
Innovation Park S.A.
5. Aderarea Municipiului Cluj-Napoca la Patronatul Serviciilor Publice
- domnul Gheorghe Șurubaru, manager public, va reprezenta Municipiul în cadrul
P.S.P.
6. Aprobarea cheltuielilor pentru organizarea, în parteneriat cu Federația Română de
Handbal, a meciului de handbal masculine România-Polonia, din cadrul gupei de
calificare la Campionatul European de Handbal Masculin, în perioada 4-6 noiembrie
2016, în municipiul Cluj-Napoca
7. Convocarea de urgență a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea Sala
Polivalentă S.A., pentru data de 28.10.2016
8. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație
al Regiei Autonome de Termoficare Cluj-Napoca – semestrul I, 2016
9. Informare privind raportul semestrial de administrare a Consiliului de Administrație
al S.C. Cluj Innovation Park S.A.
- dificultățile întâmpinate de către societate care nu a reușit să funcționeze în ultimele
6 luni pentru a avea profit datorită nefinalizării unor investiții esențiale demarării
activității sale până în 2017: Centrul de Excelență, Centrul T.E.A.M., drumul de
acces
- ca soluție, s-a redus cuantumul indemnizațiilor la jumătate, suspendarea integrală a
2 din cele 4 mandate ale directorilor, reducerea la jumătate a celorlalte 2, societatea
având la momentul actual 1 singur angajat
- în același timp, societatea a reușit să înceapă implementarea unui proiect european
în valoare de 3 milioane de euro, care va genera beneficii pe termen mediu și lung,
precum și un al doilea proiect european referitor la cultură;
Ședința Consiliului Local poate fi vizionată online
https://www.youtube.com/watch?v=Z8mgyWv6ogY&feature=youtu.be

