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ROMANIA 
CONSILIUL LOCAL 

AL 
Comunei Ciurila 
JUDETUL CLUJ 

PROCES-VERBAL 

Incheiat azi 23.08.2022 , cu ocazia sedintei de indata de lucru a Consiliului Local Ciurila 

Consiliul local al Comunei Ciurila este format din 11 membri in functie, , in 
conformitate cu prevederile art. 112 alin. (1), nr. crt. 5 din O.U.G. NR. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

Consiliul local este legal constituit, astfel cum rezulta din Ordinul Prefectului J udetului 
Cluj. 

Secretarul comunei constata ca s-a indeplinit corect procedura de convocare la lucrarile 
~edintei de indata din data de mai sus, prin aducerea la cuno$tinta consilierilor locali, in scris ~i 
prin mijloace electronice, despre data, ora, locul ~i ordinea de zi a ~edintei, conform a1i. 134 alin. 
(2) ~i alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019, in baza convocarii ~i a Dispozitiei Primarului comunei 
Ciurila nr. 121 din 22.09.2022. 

S-a procedat ~i la aducerea la cuno~tinta opiniei publice (prin afi$are), cetatenilor cu 
domiciliul sau re~edinta in comuna, respectiv a persoanelor interesate (prin comunicare), despre 
~edinta de astazi afi~andu-se la avizierul primariei, convocatorul $edintei , precum ~i a 
proiectului ordinii de zi, in conformitate cu art. 135 alin. 4 din O.U.G. nr. 57/2019. 

Proiectul de hotarare impreuna cu materialele aferente acestuia a fost comunicat pe 
email consilierilor, in timp util, spre a fi studiate, analizate ~i ulterior supunerii aprobarii. 

Lucrarile sedintei au fost deschise de presedintele sedintei , dl. Sauliuc Mihai Bogdan , 
care verificiand indeplinirea prevederilor art. 137, din OUG nr 57/2019 - Codul Administratv cu 
modificarile si completarile ulterioare care a constatat ca din total de 11 consilieri au fost 
prezenti 9 ; s-a procedat la prezentarea si aducerea la cunostinta consiliului local a Ordinii de zi 
pentru care a fost convocata sedinta. 

Se trece la pct. 1 . de pe ordinea de zi: 
Aprobarea ordinii de zi a ~edintei de indata din data de 23.08.2022. 
Presedintele de sedinta citeste proiectul ordinii de zi . 
1.Proiect de hotarare privind atribuirea ~i incheierea Contractului de delegare prin 

concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in judetul C luj, 
respectiv de colectare ~i transport al de$eurilor municipale $i a unor fluxuri speciale de de$euri, 
precum ~i operarea ~i administrarea statiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1 Cluj ~i zona 2 Huedin; 
2. Diverse 

Se supune la la vot ordinea de zi . 
Ordinea de zi a fost aprobata cu 9 voturi pentru din 9 voturi valabil exprimate. Niciun 

vot nu a fost impotriva. Nu au fost inregistrate abtineri. 



Se trece la pct. 2 de pe ordinea de zi. - Prezentarea proiectului de hotarare : 
Presedintele de sedinta citeste proiectul de hotarare privind atribuirea ~i incheierea 

Contractului de delegare prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului 
de salubrizare in judetul Cluj, respectiv de colectare ~i transport al de~eurilor municipale ~i a 
unor fluxuri speciale de de~euri, precum ~i operarea ~i administrarea statiilor de transfer, Lotul l 
- Zona 1 Cluj ~i zona 2 Huedin. 

Se aduce la cunostinta consilierilor locali necesitatea si urgenta adoptarii proiectului de 
hotarare si de acordare a unui mandat special Domnului Primar, POP A TEODOR CRISTINEL 
pentru a vota in cadrul AGA ADI ECO-METROPOLITAN CLUJ aprobarea atribuirii in 
favoarea Supercom S.A. ~i incheierii cu acest operator a Contractului de delegare prin 
concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in judeful Cluj, 
respectiv de colectare ~i transport al de~eurilor municipale ~i a unor fluxuri speciale de de~euri, 
precum ~i operarea ~i administrarea statiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1 Cluj ~i zona 2 Huedin, 
prevazut in anexa ce face parte integranta a prezentului proiect.. 

De asemenea, se discuta aprobarea mandatarii Pre~edintelui ADI ECO-
METROPOLIT AN CLUJ, in vederea sernnarii Contractului de delegare prin concesionare a 
gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in judetul Cluj, respectiv de 
colectare ~i transpo1i al de~eurilor municipale ~i a unor fluxuri speciale de de~euri, precum $i 
operarea ~i administrarea statiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1 Cluj $i zona 2 Huedin, prevazut 
in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare. Pre~edintele Asociatiei i~i va putea 
substitui o alta persoana pentru semnarea Contractului in masura in care din motive obiective nu 
va putea aduce la indeplinire aceasta atributie. 

Se trece la supunerea la vot a proiectului de hotarare fiind aprobat cu 9 voturi pentru din 
9 voturi valabil exprimate. Niciun vot nu a fost impotriva. Nu au fost abtineri. 

A fost , astfel, aprobata HCL privind atribuirea ~i incheierea Contractului de delegare 
prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare in judetul 
Cluj, respectiv de colectare ~i transport al de~eurilor municipale ~i a unor fluxuri speciale de 
de~euri, precum ~i operarea ~i administrarea statiilor de transfer, Lotul 1 - Zona 1 Cluj ~i zona 2 
Huedin. 

Pct. 3 Diverse : 
Se pune in discutie de catre D-nul consilier, Iosif Dorian, problema mamagementului 

apei , specificand ca , in ghidul solicitantului din cadrul PROGRAMULULUI NATIONAL DE 
DEZVOLTARE RURAL.A 2014-2020, Program finantat de Uniunea Europeana,~i Guvernul 
Romaniei prin FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALA. la 
componenta 1- Apa ~i apa uzata, infrastructura de gospodarire a apelor , problema care doreste 
sa se dezbata in sedinta ordinara din tuna septembrie. D-nul consilier spune ca aceasta investitie 
se va realiza in parteneriat cu Compania de Apa Aries Turda , iar la punct nr. l al investitiei se 
are in vedere Extinderea sistemelor de apa ~i canalizare in aglomerari mai mari de 2 000 de 
locuitori echivalenfi, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene, si 
ca au fost alese 6 comune pentru aceasta investie . Este interesat, daca si comuna noastra face 
parte din aceasta investitie, chiar daca nu detine numarul de locuitori susmentionat. Mentioneaza 
ca ar fi benefic pentru comuna noastrea a se finanta decontarea cheltuielilor de bransare la apa 
potabila si canalizare .Specifica ca pana la sedinta urmatoare trebuie sa obtinem informatiile 
necesare pentru aceasta investitie a mamagementului apei. 



D- nu! vicep1imar precizcaza ca la scdinta um1atoare se va incerca sa- l invite pc domnul 
director al Compania de Apa Aries Turda, d-nul Bobic, pentru mai multe lamuri1i si cxplicatii 
pentru problemele ridicate. 

Alte discufii nu au mai fost la pct. Diverse. 
Ordinea de zi fiind epuizata, alte probleme nemaifiind prezentatc, pre$cdintele de $edinta 

declara lucrarile $edintei inchise, 111 conformitatc cu prevcderile Rcgulamentului de Organizare 
siFunctionare a Consiliului Local al Comunei Ciurila . Semnaturile pre$edintelui de $edinta $i ale 
secrctarului comunei se vor aplica, tn conformitate cu prevedcrile art. 138 alin. (13) $i (14) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 

PRESEDINTE DE SEDrNTA, 
SAULIC BOGDAN MlHAJ ,--=-- I 

SECRET AR GENERAL AL COMUNEI , 
POP A AURELIA 




