
 

                                                                                  

 

 

 

PROCES –VERBAL 

Incheiat azi 09.04.2021, cu ocazia sedintei de lucru ordinara  a Consiliului Local  

            Lucrarile sedintei au fost deschise de  presedintele sedintei dl. CORDIȘ Ioan Marcel, care 

verificind indeplinirea prevederilor art. 37, din O.U.G nr. 57/2019 –privind Codul Administrativ, 

republicat cu modificarile si completarile ulterioare - din total de 11 consilieri au fost prezenti 10, lipsind 

motivat d-na Cocea ; s-a supus spre aprobare procesul-verbal al sedintei anterioare cu 7 voturi pentru si 3 

impotriva(Iosif, Opriș, Sotelecan); 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. Sauliuc 

a propus adaugarea pe Ordinea de zi ^analizarea art. 135 din OUG 57/2019^  S-a supus spre aprobare 

Ordinea de zi fiind aprobata cu 7 voturi pentru si 3 voturi impotriva(Iosif, Opriș, Sotelecan) 

            1.Raport privind masuri –curatenie de primavara  

2.Proiect privind aprobarea reorganizarii retelei scoalre pt. anuul scola 2021-2022 . 

3.Proiect privind insusirea doc. de dezmembrare imobil –CF 61051 Salicea  

4.Proiect privind atribuire in fol. gratuita sup. 40 mp. catre Comp deApa Someș-Tisa                          

            5.Diverse.. 

S-a trecut la desfasurarea lucrarilor sedintei:  

 Pct. 1 –S-a dat cuvintul d-lui viceprimar care intr-un rezumat a expus masurile pe care le impus 

privind realizarea salubrizarii la nivelul comunei; a organizat actiuni de ecologizare pe zona  loc. Ciurila 

pina la Autostrada, cu persoanele beneficiare de V.M.G.(s-au adunat 58 de saci); s-au distribuit instiintari  

privind realizarea curateniei in comuna; au fost priogramate actiuni de salubrizare pe data de 17.04.2021 

impreuna cu angajatii primariei, in loc. Salicea si Ciurila, urmind ca astfel de activitati sa fie programate si 

pentru Filea de Jos, Filea de Sus, Șutu, Pădureni, Pruniș si Săliște-Salicea .. 

            Pct. 2 –dl Dorian avind raportul de activitatedepus si transmis cu materialul de sedinta si vizualizat 

nu s-a mai dat citire raportului. 

 -dl primar a precizat ca raportul d-lui Dorian este idem cu cel al d-lui Sotelecan(care afirma ca este 

ceva normal ca au participat la aceleasi sedinte de C.L).  

 -in continuarea lucrarilor C.L. dl. Primar a tinut sa informeze –ca exista o problema majora cu situl 

Natura 2000, situl infiintat la ideea unor organizatii si ONG-uri, care ne afecteaza comuna cu aproximativ 

200 ha de teren care ar insemna o expropriere fortata; am facut adrese catre Agentia fondului pentru  

mediu(solicitindu-le punct de vedere scris), prezentind dezacordul institutiei vis-a-vis de cele propuse, 

insa nu s-a primit nici un raspuns pina la aceasta data; am primit informatii ca aceste ONG-uri isi continua 

activitatea. 

 -dl Dorian –face precizarea ca aceste ONG-uri au avut intilniri cu primari(d-tra nu ati fost) si sustin 

protejarea ^soarecele zburator de mesteacan^care este pe cale  disparitie in Europa; ele nu sunt 

fundamentate, nu au un temei legal s-au folosit niste harti vechi care nu mai corespunde perimetru si pot fi 

atacate, fapt pentru care nu sint sustinute;  USR PLUS este impotriva acestor situri. 

 -A.U.R –nu sustine siturilor si nici P.S.D  

 -dl primar a mai informat ca am cistigt un proiect privind intabularea/cadastrarea  gratuita pentru 

toate suprafetele de teren la intreg nivelul comunei, urmind a fi instiintati cetatenii din fiecare localitate 

cind va urma ca firma respectiva sa ajunga in localitatea respectiva ce acte vor trebui sa pregateasca dupa 

care se va face o dezbatete publica   

 -referitor la Proiectul de buget local, dl. Primar a afirmat ca s-a discutat me marginea lui in cadrul 

sedintei cu comisa de specialitate buget –finante urmind sa fie propus spre aprobare in sedinta de C.L. la 

expirarea perioaadei de 15 zile(afisare pe siteul primariei) daca nu vor fi initiate amendamente; 

 -raportat la valoarea bugetului, am initiat proiectele de dezvoltare  pentru comuna depuse la 

Guvern pentru finantare: 

  -proiectul privind infiintarea retelei de distribuire si alimentare cu gaze naturale a intregii comune; cu 

studiu de fezabilitate realizat (chelt. S.F. 160 mii ron), care urmeaza sa fie achitate anul acesta 
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  -proiectul privind asfaltare drumuri secundare in localitatea Salicea pe o distanta de 6,57 km, depus 

pentru finantare la A.N. I, cu S.F. neachitat. 

  -proiect pentru construire dispensar uman cu farmacie, parc de joaca pentru copii i parcare; 

  -proiect depus la A.F.M. pentru iluminat public in localitatile Filea de Jos si Filea de Sus 

In continuarea lucririlor sedintei d-na Rus voichita a informat asupra modului de recuperare a restantelor 

de la debitori: au fost emise 493 de de somatii +titlu sxecutorii urmind a incepe procedura de poprire; nu 

avem sume restante care se pot prescrie pina la aceasta data ; raportat la Starea de alerta si situtia de 

pandemie in anul 2020 nu au putut fi emise somatii si titlu executoriu; avind in vedere solicitarea d-lui 

Sotelecan privind comunicarea listelor cu datornici persoane fizice si juridice, conform art. 162 din Legea 

207/2015 se interzice afisare persoanelor fizice care înregistreaza obligatii fiscale restante, se pot publica 

pe pagina de internet, doar persoanele juridice care înregistreaza obligatii fiscale restante precum si 

cuantumul acestor obligatii 

   -dl Dorian – a afirmat ca nu se pot publica restantierii fiind vorba de date cu caracter personal.doar se 

poate comunica cuantumul sumei restante. 

  –dl primar a punctat faptul ca in anumite situatii Guvernul emite Ordonante prin care scuteste 

contribuabilii de anumite penalitati si accesorii la plata integrala a debitului existent; ar fi un lucru bun 

pentru recuperarea unor sume la bugetul, local.  

      -La sedinta de C.L. au fost prezenti  Dl. Medan Sorin si Copil Liviu care si-au expus nemulturmirea 

privind distrugerea de catre Dl. Revnic a culturilor mai multor cetateni din comuna cu turmele de oi; din 

acest motiv zilele trecute a avut loc o altercatie intre Medan Sorin si Revnic Cornel, cel din urma 

folosindu-se de obiecte de intimidare a oamenilor (detinand si pistol). Dl. Medan solicita C.L sa gaseasca 

o modalitate de a restrictiona aceste abuzuri a d-lui Revnic privind distrugerea culturilor cetatenilor din 

comuna; el chema tot timpul politia invocind diferite motive, este amendat cu 500 de lei si oamenii ramin 

cu paguba, sint nevoit sa nu mai fac agricultura si sa solicit ajutor social. 

 -la cele sesizate dl. viceprimar a venit cu propunerea de emitere a unei HCL privind regimul animalelor 

lasate in libertate si raspunderea proprietarilor pentru pagubele produse; va fi intocmit un proiect de HCL in 

acest fel fiind publicat pe site-ul primariei Ciurila pentru dezbatere publica si completare cu amendamente 

pe care va rugam sa ni le aduceti la cunostinta; se vor stabili perioada de pasunat, ora pina la care 

animalelel pot sa stea in cimp, clauze pentru intelegere amiabila, interzicerea oilor pe drumuri, stabilirea 

nr. de ciini pt. o turma de oi; pentru nerespectare celor impuse se vor rezilia contractele celor vizati si se 

vor sanctiona cu amenzi.  

  -Dl. Copil , prezent si el la sedinta de consiliu, solicita  C.L. ales in septembrie 2020 mai multa 

seriozitate si competenta pentru ceea ce se intampla la nivelul comunei Ciurila 
   -cat priveste persoana d- lui Revnic are o suprafata de 80 ha inchiriata de la primaria Ciurila pe care o 

distruge, depoziteaza pamint, o foloseste in scopuri proprii,  la APIA pentru subventie si oile le pasuneaza 

la Sutu – Padureni pe terenuri agicole trecand peste toate proprietatilor cetatenilor din satele respective, 

distruge drumurile facute de primarie fara a se lua vreo masura impotriva lui, consiliu este abilitat sa faca 

o Hotarare de consiliu si care sa fie pusa in aplicare atit de Consiliu Local cit si de Politia din comuna; de 

apoximativ 3 ani am solicitat rezilierea contractului d-lui Revnic, dl primar a dat o Dispozitie, nu s-a 

intimplat nimic –astept inca rspuns; va trebui C.L. sa ia o decizie daca sinteti in masura sa o luati; nu s-a 

facut u regulament de pastorire a animalelor si iesirea cu ele in camp; nu putem sa nu vedem ce se 

intimpla, trebuie sa responsabilizam acest om si nu numai pe toti care gresesc sa fie sanctionati; politia nu 

are temei sa-l poata amenda, si amenzile sint multe in val. de 2 miliarde si nu le plateste si trece 

proprietatile pe copii sa scape de plata.; domnilor consilieri daca ati fost alesi sa va faceti atributiile cu 

simt de raspundere, sint destule comune de la care puteti lua exemplu. Daca fiecare consilier din cei 11 

vine cu o sugestie se poate face ceva de fol pentru comunitate;  ba mai mult el inchiriaza teren de la 

primarie si subinchiriaza la Sutu –Padureni  la o persoana din localitatea Agris 

  -dl. Copil mentioneaza ca ar fi bine sa se gaseasca o solutie  pentru rezilierea contractului de pasunat 

pentru ca acesta nu isi respecta clauzele contractului aducand prin faptele sale prejudicii cetatenilor. 

   -di. Muncaiu N –intreaba pe dl Sotelecn de ce nu vorbesti adevarul cind intrii in direct, sa stie oamenii, 

ati afirmat ca dl primar a dat 500 mc de lene de foc de la Valea Ierii catre cetatenii din Salicea, ce nu-i 

adevarat pentru ca de laValea Ierii s-au dat lemne la locuitorii din Sutu, Padureni si Filea. 

   -dl Opris –a facut sesizre cu gropa clandestina de gunoi care este la Filea existind pericolul de surpare; 

ar fi bine a se lua in calcul pe viitor sa-i facem responsabili pe proprietarii acelor terenuri daca nu sa fie 

luat de primarie; ar fi o rezolvare daca drumul care exista acuma sa se traga in groapa si sa fie facut alt 

drum pe partea de sus;  

  -am fost abordat de dl. Pantiru daca-l putem ajuta si pe el cu un teren ca si pe Nadia sa-si faca si el ceva 

casa de locuit?  



  -dl. primar –Nadia a fost ajutata de preotul din Faget noi i-am asigurat terenul sa-si puna acel container; 

am dori daca se poate sa-i ajutam pe toti care sint cazuri sociale dar sint in numar foarte mare si nu reusim 

–daca puteti sa veniti cu sugestii.  

    -dl Dorian –a precizat ca nu a primit pe email proiectul de buget; di Dorian propune ca pentru sedinta 

urmatoare sa fie invitat dl Revnic C.(daca tot sint atatea probleme) 

   In continuarea lucrilor sedintei au fost supuse spre aprobare proiectele de Hotarare care au fost analizate 

cu materilele de sedinta si au primit aviz favorabil de la comisiile de specialitate; au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi emiterea de Hotariri ,  

S –a trecut la DIVERSE: 

      -la sedinta de C.L. a fost invitat dl Horatiu Racașan –arhitect, care a preluat lucrarile de finalizarea de 

actualizare  P.U.G.(deoarece dl. Crisan care s-a ocupat pina acum a decedat)  

      -dl Răcășan –a prezentat stadiul la care se afla P.U.G. la acesata data, a prezentat o strategie care sa 

aduca o dezvoltare pentru comuna si a pregatit raspuns pentru intrebarile adrsate; 

       -actualizarea PUG a incepunt in anul 2011 prin C.U. din 29.10.2011 care s-a expirat si nu a fost 

prelungit; la data preluarii extinderea PUG mai trebuia avizat de: mediu, culte, Consiliu Judetean si 

Ministerul Dezvoltarii; in comua exista o sansa de dezvoltare deoarece lumea alege mediul rural pt. a locui 

si nu cel urban, ceind o presiune imobiliara la Salicea si in curind si la Ciurila; avind vedere acest fapt s-a 

propus decongestionarea traficului din comuna prin infiintarea unui drum ocolitor pentru Salicea, Ciurila, 

Săliște și Pruniș pina la autostrada; se va tine cont la extinderea PUG, de zonare privind -unde se 

contruieste, cit si cum se construieste,  asezarea in teren pentru asigurarea utilitatilor; fiind aproape de Cluj 

se va  avea in vedere crearea  de spatii verzi, parcuri tehnologice, piete volante pentru a atrage turisti si a 

dezvolta comuna. 

     -impreuna cu cei de la mediu si CJC, s-a gindit infiintare unui proiect pilot pentru canalizare in sistem 

local –pe sistem de iazuri  

      -se va cuprinde realizarea de scuare si spatii de joaca pentru copii, spatii comerciale inteligente, pe 

linga drmul principal sa fie infiintate trotuare stanga-dreapta si unde e posibil pista de biciclete; infiintare 

de locuri de in formare turistica, se vor concesiona terenuri.  

      - la intrebarile adresa dl Răcășan a raspuns dupa extinderea PUG cum se va putea construi in  comuna 

Ciurila, conform legislatiei in vigoare, cu precizarea ca sa fie informati si cetatenii asupra acestor aspecte. 

      -La sedinta de C.L.a participat si dl Sabău –dr. de la Compania de apa Aries Turda , care a tinut sa 

aduce pre cunstinta C.L. anumite aspecte 

 -la sesizarile mai multor persoane din Loc. Ciurila(reclamau lipsa apei potabile), s-au deplasat in 

teren specialisti care au depistat bransarea ilegala a mai multor persona la sursa de apa pt. Ciurila –care 

este cu regim sever sanitar; s-a intervenit cu debransarea fapt pt. care dl Repede si d-na Șișca(de la Morile 

Salicii) au fost prerzenti in sedinta si au reclamat faptul ca au fost debransati de la conductata de apa 

potabila –sustinind ca este contrar legii.  

 -dl Sabău –a precizat ca este o fapta penala  ca din ^sursa de apa cu regim sever sanitar ^ sa ajunga 

terte persoane si a-si insusi consumul de apa fara taxa; 

 -persoanele reclamante au posibilitatea de a se racorda la retea de apa potabila de Cluj-Compania 

de Apa Somes Cluj; invocind diverse motive au acceptat sa se puna in legalitate in termen de 2 saptamini. 

 -Dl Sabău –a punctat ca intr-un an Curila va avea alimentare cu apa de la Turda     

        -a fost prezentate cererile de pasune  a d-nei Felecan Camelia si Cordis Adrian, se vor face verificari 

pentru identificarea suprafetelor si se vor rezolva 

        -avind in vedere ca inca nu este buget local aprobat nu au fost discutate cererile prin care s-a solicitat 

sprijin financiar.  

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

cunostinta C.L., dl presedinte de sedinta Cordis a solicitat numirea presedintelui de sedinta pentru 

urmatoarea perioada; in ordinea alfabetica urmeaza dl Fertea Ovidiu; in final presedintele de sedinta  a 

declarat inchise lucrarile sedintei.   
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