
 

                                                                                 

 

 

 

PROCES –VERBAL 

Incheiat azi 14.05.2021, cu ocazia  intrunirii Consiliului Local in sedinta ordinara de lucru. 

            Lucrarile sedintei au fost deschise de  presedintele sedintei dl. FERTEA  Ovidiu , care 

verificind indeplinirea prevederilor art. 137, din O.U.G nr. 57/2019 –privind Codul Administrativ, 

republicat cu modificarile si completarile ulterioare - din total de 11 consilieri au fost prezenti 9, 

lipsind motivat d-na Cocea și dl Sauliuc; s-a supus spre aprobare procesul-verbal al sedintei 

anterioare –cu unanimitate de voturi; s-a procedat la prezentarea si aducerea la cunostinta consiliului 

local a Ordinii de zi pentru care a fost convocata sedinta cu solicitarea daca cineva mai are 

completari; dl. Fertea O  a propus adaugarea pe Ordinea de zi ^Proiect de hcl privind modificarea 

titularului contractului de pasunat al d-lui Fertea Calina^ S-a supus spre aprobare Ordinea de zi fiind 

aprobata cu unanimitate de votuiri. 

        1.Raport privind aprobarea regulamentului  privind organizarea pasunatului pe raza comunei                                 

         2.Situatie derulare Proiect Mas. 7.2 

       3.Diverse…  

Avand in vedere prezenta in sedinta de consiliu a SC Agritehnica Mara SRL reprezentata prin dl. 

Alexandru Maties s-a prezentat oferta pentru consultanta intocmirii documentatiei amenajamentului 

pastoral al comunei; pentru inceperea lucrarilor primaria va trebui sa furnizeze un tabel cu persoane 

fizice si juridice necesar la intocmirea studiului pedologic care va sta la baza intocmirii 

amenajamentului pastoral. 

In cadrul amenajamentului sunt cuprinse terenurile private ale persoanelor fizice si juridice doar cele 

extravilane. Costul lucrarilor calculat la suprafata de aproximativ 2632 ha (la nivelul comunei) va fi 

de 135.000 lei domeniul public si privat. Amenajamentul pastoral stabileste organizarea pasunatului 

si stabilirea locatiilor; se va tine cont de toate tipurile de teren: accidentale, grad de saturatie, terenuri 

cu plante otravitoare si altele; termenul pentru plata contractului va fi 2022. 

S –a trecut la lucraile sedintei, dl primar a felicitat pe cei implicati in activitati cum ar fi: 

-activitati organizate pentru ecologizarea comunei; 

-infiintarea pietei volante la Salicea  

-implicarea directa a d-nei Oana SALATIG in campania de sterilizare a cainilor si pisicilor de pe raza 

comunei; 

Dl primar a tinut sa precizeze faptul ca –tinand cont ca se vorbeste tot mai mult si la TV de Planul 

National de  redresare și rezilienta, din informatii a inteles ca  fiecare comuna va primi o anumita 

suma; ^vreau ca impreuna sa facem un plan de strategie^ in vederea realizarii unor proiecte concrete: 

sa fie prioritizate S.F. in vederera demararii proiectelor(pt. a nu mai astepta dupa S.F. atunci cind se 

vor aloca bani), se  va incepe la construirea unor statii de autobuz in loc. Salicea și Ciurila; daca 

exista propuneri sau solicitari in acest sens din partea cetatenilor sa fie analizate.    

- am  participat la o sedinta la U.B.B. Cluj, in vederea alegerii a trei comune din tara si mai mult din 

judetul Cluj, (Margau, Petreștii de Jos și Ciurila), pentru ca in octombrie se vor deplasa comisari 

europeni din partea Comisiei Europene in vederea infiintatii acestor comune –comune inteligente, 

urmarindu-se imbinarea – rural  cu urban, pentru eliminarea diferentelor majore care exista; pentru 

acestea se va colabora cu U.B.B., unde veti fi implicati si dumneavoastra cosilierii cu idei,  focusuri 

ect  

  Pct. 1-al ordinii de zi; dl viceprimar a prezentat Proiectul de hotarare privind Regulamentul de 

pasunat la nivelul comunei precizind forma de pasunat organizat si perioada de pasunat fiind intre 01 
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Mai si 01Noiembrie a anului; s-au prezentat si sanctiunile stabilite pentru nerespectarea regulilor 

cuprinse in Proiectul de HCL,  In urma prezentarii celor stabilite prin Proiect, s-au purtat discutii si 

 s-au adus amendamente pentru finalizarea si adoptarea HCL.  

 -dl Sotelecan –intreaba daca e normal ca in ficare zi dimineata si seara, turme de oi sa treaca 

dintr-o parte a lacului la Șutu (de la saivan la pasune) pe drum printre casele oamenilor ? ramine 

mizerie pe drum si emana miros. 

-dl. Primar a precizat ca nu este corect si solicita ca HCL –privind Regulamentul de pasunat pe raza 

comunei, dupa adoptare sa fie transmis fiecarui detinator de animale nu doar celor cu oi pentru a se 

putea regla aceste reguli;  

 -dl Iosif –intreaba cine va urmari punerea in aplicare a acestui Regulament?  Nu doar in faza 

de reclamatii ci in mod permanent cine va raspunde din partea primariei?  

 -dl primar propune ca initiatorul proiectului sau se poate numi prin dispozitie si o persoana din 

executivul primariei si daca s-a dorit formarea acelei comisii mixte de  verificare si mediere a 

contractelor de inchiriere,  și acea comisie sa raspunda de aplicarea Regulamentului. 

 -dl Iosif –a mentionat ca in cazul in care se va ajunge la rezilierea contractului cum a fost 

stipulat, ar fi bine bine ca proprietarul de pasune sa predea printr-un proces verbal suprafata de teren 

aferenta contractului de pasunat,  la primarie in starea in care i-a fost predata initial deoarece daca nu 

va fi curatata sau va fi impadurita,  acel proprietar sa suporte cheltuielile si sa o aduca la stadiul 

initial. –raspunde comisia mixta  de verificare si mediere a contractelor.  

 - privind santiunile pentru arderea, aprinderea resturilor de vegetatie –problema extinsa si la 

persoanele fizice, dar nu gasim solutii ce se face in acest caz? 

 Dl primar – a precizat ca exista contract cu firma de salubrizare si acestia la solicitare se 

deplaseaza pt. ridicare deseurilor-contra cost. 

 -dl Opriș -sustine aceasta idee si face unele precizari ; 

 -daca Regulamentul se aplica doar pentru domeniul public si privat al C.L. sau si a 

persoanelor ? 

     -primar –doar  pentru domeniul public si privat al C.L nu putem interveni in domeniul privat.al 

persoanelor 

 -la art. 3, sa se tina seama ca exista anumite categorii de animale care cresc pe pasune (vaci de 

carne, oi turcane) o chestie care trebui lamurita (pe domeniul privat se vor  tine cu gard electric ) 

 -la art. 5, sa fie inlocuit ^detinator de animale ^ cu^ proprietar de animale^ pentru a nu da 

motiv de scuze (a fost angajatul), ca proprietar devine raspunzator si pentru angajat. 

 -la art. 7 legat de nr. de caini de paza pt. turmele de oi, daca Legea stabilesste  nr. lor , trebuie 

respectat, dar a se impune ca acesti ciini sa fie supravegheti de proprietari in raza vizuala pentru a se 

elimina atacurile ciinilor de pe pasuni(cind sint lasati liberi proprietarii sa raspunda) 

  -legat de carnetele de sanatate al ciinilor –mare parte au, dar ar trebui si verificate vaccinurile 

anuale; proprietarii de animale cind vin dupa anumite documente sa prezinte acel carnet pt. verificare 

. -d-na Salatig –la verificarea carnetului de sanatate se poate vedea data vaccinului(care este 

obligatoriu odata pe an)microciparea, sterilizarea... 

 -Opriș -legat de nr. de ciini sa nu restrictionam chiar cum zice legea sa fim mai ingaduitori; 

 -dl primar –a mentionat ca va trebui respectata legea asa cum se specifica acolo 

 -dl Mocan –Legea  vinatorii nr 149 /2015, stabileste clar nr. de ciini  la turme in functie de nr, 

de oi pe care le detine proprietarul. 

 -dl primar –solicta aprobarea amendamentelor aduse la Proiectul de HCL. daca sint sustinute; 

 -dl Sotelecan –precizeaza ca ar foarte important delimitarea zonei de pasunat (exista speta 

unde in cadrul pasunii inchiriate de propriertar exista o parcela -teren privat)  si trece peste pasunea 

fermierului.  

 -dl. Opris –sustine ca mai sint cazuri asemanatoare, ar trebui stipulat  in regulament un mod de 

rezolvare care sa devina o obligativitate; dl. Mocan –precizeaza ca aceea comisie mixta  de verificare 

si mediere a contractelor de inchiriere are accea responsabilitate de mediere –se poate prin comasare 

de teren 

 -dupa adoptarea acestei HCL, comisia va lua legatura cu dl. Cernat si consilieru Moldovan 

pentru a face o inventariere la zi a contractelor de pasunat sa stim exact ce este, si sa fie invitati si 

proprietarii de animale si daca refuza sa participe sa le fie transmisa acasa Hotararea pt. a fi studiata 

in vederea respectarii regulilor care sint cuprinse in continut. Dupa discutii si prezentarea 



amendamentelor la Proiectul de Hotarare privind Regulamentul de pasunat a fost supus spre aprobare 

si votat cu unanimitate de voturi in vederea emiterii HCL in acest semns.   

Pct. 2-al ordinii de zi; -dl primar a prezentat un rezumat prvind situatia derularii Proiectului 

Mas. 7.2 –Imbunatatirea infrastructurii rutiere in comuna Ciurila; 

-proiectul este aproape de final –pe ultima 100 de metrii cu  finalizarea asfaltarii drumului DC 

91 Pruniș -Saliște –DJ 107R(zona Hagău), o straduta la Salicea(de la Biserica catre cimitir) si trei 

stradute la Pădureni; au mai ramas cca 300-400 de mii lei de care firma Napoca mai au de facut 

lucrari; au ramas din cadrul proiectului o suma de aprox. 600 mii ron si se lucreaza la un proiect 

tehnic care va cuprinde finisarii/finalizari podetelor,  refugii pe marginea strazilor si unde va fi cazul 

parapeti,  proiectul se va finaliza intr-un  termen scurt, mai sint de facut la Saliste niste podete care 

nu-s conforme, remedieri la intrarile la proprietati si de curatat podetele care sint pline cu beton. 

DIVERSE; dl viceprimar a participat cu dl proiectant Ghindea la predarea amplasament 

pentru Proiectul de aductiune apa –Compania de Apa Turda, care va realiza magistrala de apa pentru 

localitatile Prunis,  Saliste,  Padureni,; 

-dl Mocan –a precizat ca este nevoie sa se solicite o extindere la retea pentru o straduta din 

Saliste;  

-lucrarile pt. bransamente vor fi aprobate de C.L la solicitare din partea constructorului prin 

adresa scrisa.  

-Muncaciu –cine va finanta caminele pentru bransamente ?  

-dl. Iosif –caminele vor trebui puse la limita de proprietate pt. acces la citire si va trebui 

primaria sa finanteze acele camine; 

-dl. Primar –nu, doar daca d-tra veti gasi sursa de finantare; si la Salicea s-au platit s-a dat pt. 

1 camin aprope 2000 lei, la Compania de apa Cluj, aici e Turda si proiectul este finantat vom vedea;  

-dl Sotelecan –exista un termen de finalizare a  proiectului ? da dar cine a  semnat contractul a 

stabilit –Turda 

-cu fam. Turdean se poate rezolva? Da noi vom plati costul pentru extinderea retelei. 

In continuarea lucrarilor sedintei au fost prezentate spre aprobare proiectele de hotarare expuse: 

-Proiect privind aprobarea transferului titularul contractului de pasunat de pe persoana fizica (Fertea 

Calina) pe I,I. Fertea Lina (dl. Opris confirma) –s-a votat cu unanimitate de voturi 

-Proiect privind suplimentarea cuantumului burselor scolare i anul bugetar 2021 –aprobat cu 

unanimitate de voturi; 

-Proiecte privind aprobare P.U.D. pentru construire locuinte la Salicea: 

 -dl Voin, d-na Man, d-na Man si dl Giurgiu –proiectele au fost aprobateb cu unanimitate de 

voturi cu mantiuea ca incepand de la sedonta urmatoare fiecare beneficiar sa vina sa-si prezinte 

documentatia. 

-Proiect privind reziliere contract de pasunat ptr. Revnic Samuel(motiv lipsa animale) –aprobat cu 8 

voturi pentru si 1 abtinere(Opris) 

-Proiect privind solicitarea diminuarii suprafatei de pasunat(Nap E) de la 9 ha –la 5 ha –aprobat cu 

unanimitate de voturi; 

-Proiect privind aprobarea contractului-cadru a firmei de salubrizare Eco 5 Ardeal pentru transport, 

depozitare temporara si transbordare a deseurilor colectate –aprobat cu unanimitate de voturi.  

-Proiect privind aprobarea modificarii Satutului la A.D.I. Zona Metrolpolitana Cluj –aprobat cu 

unanimitate de voturi.      

Dl primar –a supus atentiei C.L. solicitarea unei firme forestiere privind inchirierea unei suprafete de 

teren(2000)mp, in zona ^Hagău^ (unde a fost depozitul de la Boccardo) pentru infiintarea unui 

depozit pentru lemne de foc; se propune scoaterea la licitatie cu destinatie pe o perioada de trei ani nu 

mai mult; 

 -dl Mocan –ce se intimpla cu piata? Dl. Primar –va ramine unde a fost; 

-dl Opris –cine va plati utiliatatile ? –dl primar: ei bineinteles, 

 -l. Sotelecan –trebui avut  in  vedere ca  transportul de lemne se va face cu masini mari, va 

trebui sa aiba suprafata betonata sa nu scoata pamint pe drum, 

-s-a supus spre aprobarea C.L, scoaterea la licitatie a suprafetei de teren solicitata –C.L a aprobat cu 

unanimitate de voturi scoaterea la licitatie a suprafetei de 2000 mp.  

-a fost supus atentiei C.L. cererea de pasune a d-lui Cordis Adrian care solicita pasune ptr. animale 

avand solicitarea de diminuare a suprafetei de pasune a d-lui Nap, ar fi rezolvata cererea d-lui Cordis, 

C.L –aproba inchirierea suprafetei de pasune(4 ha), cu 8 voturi pentru si 1 abtinere(cordis) 



 -dl Opris –precizeaza ca mai sint asemenea spete: Felecan Catalin; dl viceprimar –a informat 

ca este o sesizare de la Mediu in zona unde solicita pasune dl Felecan si un gard electric; se va 

verifica situatia pentru a vedea cine este persoana responsabila. 

 -dl Opris –a adus in discutie circulatia tot mai mare a mijloacelor de tonaj greu, care transporta 

materiale de constructii, cum s-ar putea restrictiona aceasta circulatie: 

 -dl Pintea Consilier Judetean prezent la sedinta de consiliu –a punctat faptul ca primaria 

printr-o adresa sa solicite aprobarea ca si C.L.Ciurila sa aprobe prin HCL, circulatia acestor mijloace 

de transport cu restrictii si cu respectarea unui orar .  

DL Opris –face propunere ca riveranii care folosesc transportul de tonaj greu sa plateasca taxa la 

primarie; solicita sa fie invitati in sedinta d-nii de la Bem –Bem. 

-dl primar –vine cu doua solicitari catre CJC prin dl Consilier 

 1. marcajul drumurilor judetene care trec prin comuna  

 2. montarea la iesirea din padurea Faget a semnului ^Oprire/stationare Interzisa^ pe weekend 

Dl Pintea –sinteti intr-o zona favorizata prin apropierea de Cluj, comuna va creste foarte mult(Ciurila 

si Feleacu)zona favorizata de extindere a Clujului, un motiv pentru gindirea unei strategii privind 

viitorul comunei –un rol important al consilierilor in aducerea de proiecte cu specific, in vederea  

creerii locurilor de munca ptr. cetateni.  

-DL Sotelecan –aduce in discutie plingerea prealabila depusa in data de 06.04.2021 cu privire la HCL 

nr. 18/2021-aderarea comunei Ciurila la Ocolul Silvic privat Soimul Aries, adoptata in sedinta din 

Martie la care domnii consilieri(Iosif,  Opris,  Sotelecan) au parasit sala de sedinte 

 -dl. Muncaciu –afirma ca era necesar aderararea comunei Ciurila alaturi de inca 21 de comune 

la Ocolul privat pentru a nu ramine la Ocolul Silvic de Stat si nu se mai putea functiona pe vechea 

legislatie.  

Dl presedinte de sedinta intreaba daca se doreste dezbaterea plingerii prealabile in sedinta de azi? Si 

propune adaugarea pe ordinea de zi a sedintei;  -cu unanimitate de voturi 

 -s-a dat citire plingerii prealabile dupa care s-au purtat discutii cu privire la HCL 18/2021; a fost 

amintita prezenta d-lui avocat –reprezentant al Ocolului Privat care a explicat modul de aderarea si 

functionare a Ocolului Soimu Aries, idei care nu au fost bine intelese  

-DL Muncaciu –a afirmat ca dl Sotelecan, informeaza gresit facand referire la cei 500 mc de lemne de 

foc, care erau de la Savadisla nu de la Salicea(cei de la Salicea nu aduc lemne de la Savadisla)    

-dl Opris –a precizat ca nu e impotriva asocierii cit Regulamentul de functionare al acestuia, fiind 

cheltuieli aferente cosistoare de la buget 

S –a supus spre aprobare respingerea plingerii prealabile –cu 7 voturi pentru    

 In finalul discutiilor fiind analizate punctele cuprinse pe ordinea de zi si problemele aduse la 

cunostinta C.L., dl presedinte de sedinta  Fertea Ovidiu;  a declarat inchise lucrarile sedintei.   
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