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PROCES-VERBAL 
 

încheiat cu ocazia S�edint�ei ordinare a Consiliului local  municipal Tîrgu-Mures� din data 
de 5 iulie 2007 

 
 
 
 

S-a prezentat  Sinteza procesului-verbal a  S�edint�ei ordinare a Consiliului local 
din data de 31 mai 2007.  

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor s�i domnilor, stimat�i consilieri,  permitet�i-
mi sa� deschid S�edint�a ordinara� a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures� din data de asta�zi 
5 iulie 2007.  

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezent�i la s�edint�a� 19 consilieri locali.  
Absenteaza� motivat d-nii consilieri Nemes Pal, Cra�ciun Florin, Pop Liviu s�i 

Bakos Levente.   
Invit la prezidiu pe  dl. consilier David Csaba – pres�edintele s�edint�ei de asta�zi s�i 

pe dl. primar al municipiului Tîrgu-Mures� – dr. Dorin Florea. 
Dl. consilier David:  - doamnelor s�i domnilor, declar deschise lucra�rile s�edint�ei 

de asta�zi  ale Consiliului local municipal Tîrgu-Mures�. 
Ordinea de zi a s�edint�ei de asta�zi cuprinde 45 de puncte  s�i înca� 9 materiale în 

regim de urgent�a�. 
Conform uzant�ei, începem cu problemele de interes general pe care le aborda�m 

la început. 
Dl. consilier Opris�can: - referitor la ordinea de zi, t�inând seama de faptul ca� 

suntem prezent�i destul de put�in consilieri s�i sunt o serie de proiecte de hota�râri care 
necesita� aprobarea  cu doua� treimi, propun ca toate materialele care necesita� doua� treimi 
din numa�rul total al consilierilor, sa� fie amânate pentru o s�edint�a� extraordinara� de 
sa�pta�mâna viitore, fie sa� ra�mâna� deschisa� aceasta� s�edint�a� s�i sa� o continua�m  sa�pta�mâna 
viitoare. 

Dl. consilier Molnar: – cred ca� s�tim ce efort mare a însemnat sa� aducem la linia 
de plutire finant�ele societa�t�ii   Energomur,  sa� fie la zi  cu pla�t�ile s�i cu toate datoriile. La ora 
actuala� exista� riscul ca problemele sa� fie regenerate, la ora actuala� exista� restant�a� plata� 
AVAS, exista� restant�a� plata� gaz metan. Eu am participat la una din s�edint�ele la care dl. 
primar a discutat despre atent�ia mare  care o acorda� Consiliul local s�i prima�ria, asigura�rii 
alimenta�rii cu apa�  s�i energie termica�. De aceea sunt foarte surprins ca� sunt nevoit sa� 
adresez o ruga�minte ferma� s�i hota�râta� prima�riei pentru a reglementa pla�t�ile, este o diferent�a� 
de peste trei milioane lei noi care reprezinta� diferent�a� pret� de product�ie, s�i fa�ra� încasarea 
acestei sume Energomur va ajunge în situat�ia în care a fost acum doi ani de zile. Acesta� 
suma� a fost votata� de ca�tre consiliul local, nu exista� nicio problema� formala� s�i nu-mi este 
clar care sunt motivele pentru care prima�ria  nu efectueaza�. În cazul în care acest lucru nu 
poate  sa� se întâmple dintr-un motiv foarte întemeiat, doresc sa� s�tiu, consiliu ar trebui sa� 
s�tie ca sa� ia ma�suri ca sa� nu creem probleme. Daca� nu exista� ci este doar o neatent�ie, eu va� 
rog foarte mult sa� corectat�i  aceasta� neatent�ie cât se poate de repede. Doamna contabila� 
s�efa� poate sa� dea un ra�spuns, daca� plata acestei  sume poate avea loc mâine; diferent�a de 
pret� product�ie la Energomur, care este pentru product�ia efectuata� care este aprobata� s�i este 
în bugetul consiliului local s�i neîncasarea creeaza� probleme foarte mari. Ceilalt�i colegi care 



 2

au participat, inclusiv dl. Moraru, dl. Opris�can, pot sa� spuna� cât de greu s-a ajuns în situat�ia 
care risca�m sa� o strica�m. 

Dl. consilier Moraru: - este lucru s�tiut ca� retroceda�rile se fac într-o mare 
voios�ie, retroceda�m spitale, s�coli, etc.  

În Tîrgu-Mures� exista� s�coli care au fost construite în mod special  ca destinat�ie 
s�coli. Este s�coala  de ba�iet�i pedagogica� ce este în spatele Prima�riei. De ce nu revendica�m, 
pentru ca� as�a cum se dau peste tot s�i de toate, cred eu ca� este normal sa� primim s�i noi 
dreptul nostru. De la pla�t�i gaz metan s�i pâna� la închirieri de diverse, ga�ses�ti de toate pentru 
tot�i, iar noi pla�tim chirie la Liceul de Arta� s�i acum se discuta� despre Liceul Bolyai. Nu este 
singura s�coala�. Întrebarea mea este, Inspectoratul S�colar,  prima�ria, a trecut  la identificarea 
cla�dirilor care au avut destinat�ie s�coli? În aceeas�i situat�ie este Comisariatul. În comisariat 
înainte  a fost s�coala�. Înt�eleg sa� unita�t�ile militare sunt puse la dispozit�ia Consiliului 
judet�ean iar comisariatul ra�mâne în cla�dire care ar trebui sa� revina� prima�riei. Am citat doua� 
cazuri cunoscute de mine, dar cred eu ca� mai sunt s�i alte  cazuri. Ruga�mintea mea este sa� 
trecem la identificarea lor  s�i sa� începem sa� ne revendica�m s�i noi drepturile comunita�t�ii. 

Dl. consilier David: - vreau sa� o întreb pe d-na Cioban daca� se mai pot depune 
acte pentru retrocedare. 

D-na secretar Cioban: - la ora actuala� nu exista� nicio procedura� legala� în 
vigoare care sa� permita� comunita�t�ilor locale sa� revendice imobile care au fost în 
proprietatea acestora. Dimpotriva�, în legea 10 s�i în legea nr. 247 scrie expres la art. 3 ca� fac 
except�ie de la revendica�ri tot ceea ce înseamna� institut�ii publice, companii nat�ionale cu 
capital integral  sau part�ial de stat. În ma�sura în care nu exista� un temei legal s�i acea cla�dire 
este det�inuta� legal de o alta� institut�ie publica�, legal degeaba fac orice demers în justit�ie sau 
pe alta� cale ca� nu exista� sort�i de izbânda�. Asta t�ine de voint�a celor care se ocupa� de 
promovarea actelor normative, sa� promoveze un act normativ în acest sens, care poate fi 
aplicabil s�i de ca�tre comunita�t�ile locale. 

Dl. consilier Balint: – vreau sa� ridic trei probleme. 
Prima referitoare la Salubriserv, se colecteaza� gunoiul în orele de vârf. Practic se 

blocheaza� în anumite pa�rt�i, de exemplu pe str. Papiu daca� se colecteaza� gunoiul la 7,30, va� 
dat�i seama ce se întâmpla�. Nu s�tiu de ce programeaza� aceste aduna�ri de gunoi la aceste ore.  

O alta� problema�, o metoda� noua� de deratizare în oras�ul nostru, agent�ii cu otrava 
pentru s�obolani umbla� prin cartiere, predau aceste otra�vuri în plicuri contra semna�tura� 
locatarilor care sunt mai mult specialis�tii decât dâns�ii pentru a pune otrava. Semnalez acest 
lucru pentru ca� pericolul este foarte mare. Daca� nu este ferit de copii sau expuse în zone 
unde pericolul este mare, se pot întâmpla accidente grave.  

 A treia problema� - gara Tîrgu-Mures�. Am avut ocazia de doua� ori sa� as�tept 
trenul seara târziu. Arata� într-un hal de nedescris. Peronul nu este luminat din motive de 
economie, este plin de gropi, nu s�tiu ce se poate face în acest sens. 

Dl. primar Florea: - este o init�iativa� la nivelul Asociat�iei  Municipiilor pentru a 
corecta Legea 247 pentru ca� în mod tendent�ios parlamentul a exceptat retrocera�rile  ca�tre 
autorita�t�ile locale. Din pa�cate, nici lobiul nostru foarte puternic pe care l-am avut, nu a 
fa�cut posibil acest lucru. Avem în vedere, noi am trecut în prima lista� a patrimoniului 
aceste cla�diri, inclusiv cla�direa Prefecturii, tot ce a fost a oras�ului trebuie sa� ne lupta�m 
pentru asta, dar neavând niciun cat normativ, oricine poate depune în instant�a� orice fel de 
cere. Daca� prima�ria face aceasta� cerere t�i-o respinge din start neavând nici un act normativ  
care sa� prevada� aceasta� posibilitate. At�i putea include în agenda de mâine discut�ia cu 
Consiliul judet�ean pentru ca� ei vor sa� ia Comisariatu cu un scop suspect, de a-l da Teatrului 
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de Pa�pus�i. Daca� Consiliul judet�ean o primes�te, s-ar putea sa� ne-o dea noua� cu rol de s�coala� 
pentru ca� noi avem vreo 9 internate unde avem copii judet�ului s�i pla�tim noi.  

Referitor la deratizare, da�m acele pastile ca�tre populat�ia matura� care sta� la case.  
Pe domeniul public am fa�cut deratizare ca în fiecare an. La da�m cu instruct�iuni s�i le preda�m 
adult�ilor. 

Referitor la Gara�, am fa�cut s�i demersuri sa� ne cedeze anumite teritorii cum este 
spat�iul ga�rii s�i nu vor.  Am pus barierele automate s�i lumea trebuie sa� stea la bariera� 14 
minute. Avem mari probleme cu CFR-ul. 

Dl. consilier Sita: - nu s�tiu al cui este zidul de la Gara mica�, ce arata� ca dupa� 
bombardament. Sa� le impunem sa�-l zugra�veasca� sau sa�-l da�râme. 

Dl. consilier David: - domnule Opris�can, va� ment�inet�i propunerea, având în 
vedere ca� suntem 19 persoane? 

Dl. consilier Opris�can: – da, îmi ment�in propunerea. Materialele cu doua� treimi 
sa� le discuta�m sa�pta�mâna viitoare. 

Dl. consilier Torzsok: – la punctul 13 din ordinea de zi scrie “amânat de 
comisii”. Din informat�iile mele doua� comisii au avizat materialul – urbanismul s�i bugetul. 
Nu s�tiu care comisie a amânat s�i de ce a amânat. 

Dl. consilier Fekete: - comisia juridica� a respins acest material 13 pentru ca� 
exista acolo o vânzare anterioara� pe care consiliul a aprobat-o ca�tre Amicus Prod  s�i în 
documentat�ie scrie ca� a fost cumpa�rat de ca�tre Mezei Zoltan, noi am cerut clarificarea 
acestei situat�ii. 

Dl. consilier David: - supun la vot ordinea de zi cu cele 45 de puncte s�i 9 
puncte în regim de urgent�a�. Daca� dvs. cosiderat�i problema ridicata� de dl. Opris�can, 
înseamna� ca� nu votat�i. 

Eu supun la vot ordinea de zi propriu-zisa� s�i cele 9 materiale în regim de 
urgent�a�. 

Cine este pentru? – 14 voturi  
Cine este împotriva�? – 3 voturi (Torzsok S., David C., Opris�canD.) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Molnar G., Benedek I.) 
Ordinea de zi a fost aprobata� cu 14 voturi pentru, 3 voturi împotriva� s�i 2 

abt�ineri.  
Dl. consilier Kolozsvari: - doresc o la�murire, la ce s-a referit votul la ordine ade 

zi. Ca sa� împa�rt�im materialele s�i sa� continua�m sa�pta�mâna viitoare este o treaba, dar aceea 
este tot în ordinea  de zi. 

Dl. consilier David: - eu am spus clar ca� supun la vot ordinea de zi cu cele 45 
de puncte, plus 9 de urgent�a� as�a cum este s�i s-a votat, as�a ca� trecem la dezbaterea pe rând a 
acestor materiale. 

Punctul nr. 1 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre  privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu-

Mures� pe anul 2007: 
Dl. consilier David: - avem doua� variante la acest material. Comisiile au agreat 

varianta II. 
Supun votului dvs. varianta II a proiectului de hota�râre. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate= 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 2 din ordinea de zi 
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Proiect de hota�râre  privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal 
Tîrgu Mures� la realizarea programului „Sigurant�a ta conteaza� – 2007”: 

Dl. consilier David: - comisiile au avizat materialul. Supun la vot proiectul de 
hota�râre prezentat. 

Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi 
Punctul nr. 3 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind rectificarea bugetului de venituri s�i cheltuieli pe anul 

2007al Serviciului Public Administrat�ia Piet�elor Tîrgu Mures�, aprobat prin Hota�rârea 
Consiliului local municipal nr. 420/19.12.2006: 

Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii, supun la vot proiectul de hota�râre 
prezentat. 

Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 4 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind finant�area din bugetul local a indemnizat�iei în valuta� 

pentru o delegat�ie din partea Consiliului local municipal Tîrgu Mures�, cu ocazia deplasa�rii 
în Bulgaria, perioada 25 – 29 iulie 2007: 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 5 din ordinea  
Proiect de hota�râre privind aprobarea Planului de analiza� s�i acoperire a riscurilor 

în municipiul Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier David:  - comisiile au avizat favorabil materialul. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 6 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea completa�rii Regulamentului de Organizare 

s�i Funct�ionare a Serviciului  Public Administrat�ia Serelor, Parcurilor s�i Zonelor Verzi: 
Dl. consilier David:  - materialul este vizat de comisii. 
Dl. consilier Balint: - referitor la acest regulament, avem o problema�. Asta�zi a 

avut loc o întrunire operativa� privind Biroul zone verzi, Administrat�ia serelor s�i Electrica, 
legat de furtuna care a fost în oras� s�i care probabil va continua.   

Se dores�te o corelare a regulamentului de funct�ionare privind serviciul de 
administrare s�i gospoda�rire a spat�iilor verzi la nivelul colabora�rii în cazuri de urgent�a� s�i 
rezolvarea acestora cât mai prompt.  

Propun ca acest material sa� fie amânat - cu toate ca� demersurile privind 
angajarea personalului s�i licitat�iile pentru cumpa�rarea s�i achizit�ionarea uneltelor este 
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pornita� - s�i convocarea unei s�edint�e extraordinare cu material complet privind amenajarea 
spat�ilor verzi ca unitate independenta�. 

Este o problema� foarte grava�, este vorba de ta�ieri de urgent�a�, de montarea firelor 
electrice ca�zute, pe de alta� parte, trebuie reglementat pentru totdeauna acest normativ de 
ta�iere s�i întret�inere a spat�iilor vezi. Trebuie sa� punem punct acestor discut�ii, ca� se  taie sau 
nu se taie. S�efii de compartimente, atât de la Electrica cât s�i de la Administrat�ia serelor s�i 
de la Biroul  zone verzi, au promis ca� în termen de 10 zile vor elabora materialul complet. 
Ca sa� revenim înca� o data� cu modificarea regulamentului, nu cred ca� e bine s�i atunci mai 
bine adopta�m una s�i  buna�. 

Dl. consilier David: - supun la vot propunerea de amânare. 
Cine este pentru? – 14 voturi  
Cine este împotriva�? – 4 voturi (S�tefanovici M., Moraru O., Maior C., Pop 

Mircea) 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Vlas F.) 
Proiectul de hota�râre a fost amânat. 
Dl. consilier Mozes: - vreau sa� mi se spuna� de ce a fost amânat  de comisii 

punctul nr. 7 din ordinea de zi? Eu s�tiu ca� la comisia de buget s�i la comisia de urbanism 
a trecut fa�ra� probleme. 

D-na secretar Cioban. – unele comisii au avizat, altele nu au avizat s�i au 
solicitat amânarea pentru ca cele trei s�coli care beneficiaza� de aceste sa�li, sa� se faca� un 
regulament s�i sa� se aprobe regulamentul o data� cu transmiterea în administrare pentru a se 
s�ti cum se folosesc pe viitor aceste sa�li. De la o s�coala� la alta exista� tot felul de obiceiuri 
fa�cute de conducerea s�colii. S-a prefigurat un regulament care era incomplet  s�i care 
urmeaza� sa� fie completat s�i validat pentru aceste  s�coli s�i extins la toate s�colile din 
municipiu. 

Dl. consilier Oproiescu: - daca� am delegat s�i am dat s�colile în administrare 
conducerilor de scoli, este firesc ca� unele din programe nu coincid la o s�coala� cu alta. Sa� nu 
ca�dem în cealalta� extrema� sa� centraliza�m totul s�i sa� spunem ca� noi s�tim mai bine decât ei 
cum trebuie sa� foloseasca� sa�lile de sport.  

E de respins un regulament de organizare s�i funct�ionare a acestor sa�li de sport, 
dar sa� t�inem cont în el s�i de faptul ca� nu pot sa� fie la toate unita�t�ile s�colare acelas�i program. 
Sunt s�coli cu 1500 de elevi, cu 700 de elevi s�i trebuie sa� gândim de as�a maniera� încât fa�ra� 
sa� va� gândit�i ca� sunt direct implicat ca director, trebuie sa� avem în vedere s�i opt�iunea 
Consiliului de administrat�ie de la acele unita�t�i s�colare. 

D-na secretar Cioban: - toata� lumea sa� se puna� de acord cum se foloses�te s�i 
discut�ia nu era legata� de utilizarea sa�lilor de sport de ca�tre elevi, ci în afara  programului 
elevilor cum se vor desfa�s�ura activita�t�ile în sa�lile de sport. 

Dl. consilier Fekete: - probabil va� amintit�i situat�ia penibila� în care ne-am aflat 
când  la Liceul de Construct�ii  s-a fa�cut un teren de fotbal artificial s�i noi ne-am trezit cu un 
contract foarte pa�gubos în care nu am mai putut interveni. De aceea am insistat sa� existe un 
regulament în care anumite lucruri  de baza� sa� fie trecute ca nu orice sa� poata� face s�coala. 
Noi nu vrem sa� limita�m, dar anumite idei principale sa� fie stabilite la fiecare s�coala�, chiar s�i 
acel lucru sa� fie scris pe hârtie, ca� prima�ria în anumite cazuri poate folosi acea sala� pentru 
diferite ocazii. Am cerut un regulament scris. Ceea ce era scris acolo, era un regulanment al 
sa�lii, sa� nu fumezi, etc., dar nu era nimic privitor la consiliu s�i la ei. 

Dl. consilier S�tefanovici: - acest  material nu trebuia amânat, mai ales ca� sunt 
sa�li de sport, cum este sala de la Gimneaziul Tudor Vladimirescu care este data� în folosint�a� 
de aproximativ 2 ani de ele. Ele funct�ioneaza�, daca� le supuneam la vot, consiliul le da�dea în 
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administrat�ie  directorilor s�i le ceream sa� faca� un regulament. As�a, le tot amâna�m s�i ele 
oricum funct�ioneaza�. 

Dl. viceprimar Csegzi: - aceste sa�li de sport funct�ioneaza� s�i se descurca� bine. 
Se impune un regulament. Eu propun ca acum sa� acceptat�i predarea s�i pentru s�edint�a 
viitoare aducem regulamentul în fat�a dvs. 

Dl. consilier Molnar: - comisia juridica� sa� respecte s�i sa� vegheze daca� se 
respecta� procedura. Comisia juridica� este cea care  încalca� regulamentul. Ideea se discuta� s�i 
exista� nis�te forme. Mâine sau poimâine respinge o alta� comisie s�i apar nis�te 
disfunct�ionalita�t�i. Sunt de acord ca materialele sa� fie discutate, dar trebuie sa� avem un 
material. 

Dl. consilier David: - dupa� pauza� sa� prezentat�i materialul, ceea ce a spus 
dl.viceprimar, trebuie dat în exploatare s�i apoi aproba�m regulament. Dupa� pauza� va� rog sa� 
prezentat�i acest material.        

Punctul nr. 8 din ordinea de zi  
Proiect de hota�râre privind aprobarea realiza�rii pavajului ornamental s�i studierea 

amplasa�rii Fântânii muzicale „Bodor Peter” în scuarul central din Piat�a Trandafirilor Tîrgu 
Mures�: 

Dl. consilier David: - daca� sunt observat�ii? 
Dl. consilier Balint: - aceasta� init�iativa� de proiect vine în completarea hota�rârii 

din 25 ianuarie 2007 când consiliul a aprobat amplasarea fântânii în centrul oras�ului s�i 
precizarea ca� prin prezenta hota�râre vine cu locul amplasa�rii. Potrivit expertizei doamnei 
Kovacs amplasarea în centru, pe axul str. Bolyai, la nivelul ceasului floral, în  varianta I 
care nu atinge forma actuala� a spat�iilor verzi s�i ceasul cu flori va fi mutat spre Palatul 
Culturii la cât�iva metri distant�a�. Dimensiunile fântânii vor fi mai reduse, va fi mics�orata�. 

Dl. consilier Moraru: - pentru oras�ul nostru aceasta� fântâna� este o istorie s�i ea 
trebuie sa�-s�i ga�seasca� amplasamentul în noile condit�ii în municipiul Tîrgu-Mures�. Eu s�tiu 
ca�  este un plan de sistematizare a centrului. Noi nu putem veni sa� spunem ca� acolo punem 
fântâna, fa�ra� sa� t�inem cont de ce se întâmpla� în viitor cu centrul nostru. Este un studiu 
elaborat s�i eu s�tiu ca� fântâna are un loc  bine precizat.  Acesta este motivul pentru care eu 
rog sa� încerca�m sa� le corela�m pe cele doua�. Orice dezvoltare a unui oras� se face în baza 
unui studiu de amenajare centru, etc. noi trebuie sa� t�inem cont de lucrul acesta. 

Dl. consilier S�tefanovici: - nu sunt împotriva amplasa�rii fântânii muzicale în 
parcul din centru, dar am o propunere. Datorita� tradit�iei care este în oras�, de  ani de zile 
acel ceas floral este amplasat la traversarea de pe o latura� a parcului pe cealalta�. Dca� noi îl 
muta�m mai jos, nu îs�i mai are rostul, fiindca� nu o sa� se duca� nimeni acolo sa� vada� cât este 
ora. Eu propun ca ceasul sa� ra�mâna� acolo unde este s�i fântâna sa� fie deasupra ceasului. 

Dl. consilier Benedek: - în principiu nimeni nu este împotriva amplasa�rii 
fântânii care are un istoric s�i  despre care multa� lume se intereseaza�. Sunt de acord cu dl. 
S�tefanovici ca� ceasul cu flori trebuie pa�strat iar fântâna sa� fie pusa� lânga� ceas. S�i dl. 
Moraru are dreptate ca� este un proiect, dar eu nu cred ca� în urma�torii 20 de ani statuia 
Ostas�ului Român o sa� fie mutata� de acolo. Eu zic sa� facem acest pas. Toata� lumea este de 
acord s�i sust�ine. 

Dl. consilier David: - vreau sa� precizez, domnule Moraru, ca� acel plan 
prezentat acum trei ani, nu este înca� votat. 

D-na secretar Cioban: - eu propun sa� modificat�i în mod corespunza�tor, unde 
scrie la art. 3 “Proiectele de detaliu vor fi avizate înainte de execut�ie de ca�tre comisia de 
urbanism a consiliului local”, sa� fie completat în sensul ca� amplasamentul efectiv în fat�a 
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sau în spatele ceasului de flori, sa�-l aprobe s�i comisia de urbanism, înainte de a fi aprobat 
proiectul de execut�ie s�i modifica�m în mod corespunza�tor art. 3 prin reformulare. 

Dl. consilier Torzsok: - daca� at�i observat expunerea s�i ce scrie acolo ceasul cu 
flori nu se desfiint�eaza�, dimpotriva� va fi în fat�a fântânii care se va realiza în axul stra�zii 
Bolyai, va fi spre Palatul Culturii, la o distant�a� care vor spune arhitect�ii. 

Dl. consdilier S�tefanovici: - deci fântâna se amplaseaza� unde este ceasul cu 
flori, s�i ceasul vine mai jos spre Palatul Culturii. Acolo nu îs�i mai are rostul, îs�i pierde din 
important�a�. Propun ca ceasul cu flori sa� ra�mâna� unde este s�i fântâna sa� fie mai sus. 

Dl. consilier Balint: - îmi exprim nemult�umirea fat�a� de atitudinea dvs. este o 
expertiza� a d-nei arhitect s�ef. Reamenajarea centrului va impune ca tot�i oamenii care se 
plimba� prin  acest  centru sa�  aiba� acces la ceasul cu flori, care practic nu este o tradit�ie a 
oras�ului - daca� suntet�i târgumures�ean  va� aducet�i aminte când s-a fa�cut  aceas, este mult 
mai recent - iar pe de alta� parte ea nu dispare. Nu este vorba sa� ne atingem de aceasta� 
tradit�ie care este mai noua�. Ambele pot fi amplasate s�i sa� la�sa�m arhitect�ii pe baza acestei 
propuneri pe care am fa�cut-o sa� hota�rasca� s�i sa� ne prezinte planul de amenajare. 

Dl. consilier Pop Mircea: - noi discuta�m acum desore amplasarea fântânii, nu 
despre  amplasarea ceasului. Ceasul este amplasat. Fântâna o punem la nord sau a sud de 
ceas. De ce nu e bine as�a? Sa� hota�rasca� comisia de urbanism daca� se amplaseaza� la nordul 
sau la sudul ceasului. 

Dl. consilier David: – nu pot fi de acord cu dvs. pentru ca� daca� s-a studiat de 
ca�tre arhitect�i s�i s-a amplasat acolo pentru ca� practic e un cap de perspectiva� daca� te uit�i din 
str. Bolyai. Daca� ceasul se va muta spre Palatul Culturii cu 5 metri ca sa� si scuar de trecere  
între fântâna� s�i ceas s�i ceasul îl întorci sa ca�-l vezi, care e problema? 

Dl. consilier Molnar: - este clar ca� s�i ceaasul cu flori apart�ine tradit�iei s�i este 
evident ca� trebuie sa� existe. Unde vor fi amplasate aceasta� fântâna� s�i ceasul cu flori, la 5 
metri în stânga sau dreapta. Sau aceasta� fântâna� care este un edificat, care are un volum, ca� 
e mai bine sa� fie exact pe axa stra�zii sau e posibil sa� fie deplasat în stânga sau dreapta. 
Acest aspect care nu influent�eaza� esent�a problemei poate sa� fie la�sata� în seama comisiei de 
urbanism, iar în cazul în care comisia de urbanism are dubii s�i crede ca� va trebui discutat în 
s�edint�a de plen, atunci sa� discuta�m în plen. 

Pentru mine, un edificat cum este fântâna este bine sa� fie în centru  la intersect�ia 
dintre stra�zi, dar asta nu înseamna� ca� nu pot fi de acord s�i cu  alte variante. Eu propun sa� fie 
s�i hota�rârea as�a cum a propus d-na secretar ca amplasamentul sa� fie definitivat cu pa�strarea 
ceasului ca realizare fizica�, de ca�tre comisia de urbanism. 

  Dl. consilier Maior: - referitor la ceas, pe acea pozit�ie avem întotdeauna 
bradul de Cra�ciun , dar eu am o alta� propunere. Este normal ca în zona verde care este 
acolo sa� se faca� 3-4 propuneri în comisia de urbanism s�i chiar daca� ocupa�m put�in din zona 
aceea verde nu este as�a de mare problema�. Daca� vrem sa� facem lucru acesta, putem sa�-l 
facem. 

Dl. consilier Moraru: – nu comisia de urbanism e cea care poate stabili s�i sa� 
efectueze studiu de amplasament. Specialis�tii trebuie sa� faca� treaba aceasta care prezinta� 
comisiei de urbanism. 

Dl. consilier Vlas: - într-adeva�r comisia de urbanism are atribut�iuni, însa� cine 
vede bine, sunt arhitect�ii în acest oras�. Ordinul arhitect�ilor, sa�-i la�sa�m pe ei sa� spuna� care e 
pozit�ia buna�.  

Dl. consilier David: - exact acest lucru contestat�i dvs. sau ceilalt�i care spun ca� 
nu trebuie pus unde este conform hota�rârii.  
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Dl. consilier Vlas: - specialis�tii în domeniu sa� stabileasca� exact care este 
pozit�ia. 

Dl. consilier David: - ei au spus ceea ce scrie în art. 2, prin d-na Kovacs. 
Dl. consilier Vlas:  - la ultimul aliniat scrie ca� “proiectele de detalii vor fi 

reanalizate”. 
Dl. consilier S�tefanovici: - d-na Kovacs sa� ne spuna� cum este bine. 
D-na arhitect Kovacs: - în raportul de specialitate ultima fraza� spune: 

“Ment�iona�m ca� proiectul  de amenajare a scuarului central va trebui sa� parcurga� calea 
legala� pâna� la autorizare s�i sa� obt�ina� avizele s�i acordurile  tuturor organelor abilitate cât s�i 
ale comisiei tehnice de urbanism (acea comisie ment�ionata� de dl. Vlas) s�i al Consiliului 
local municipal. 

 Eu am fa�cut acest raport de specialitate la hota�rârea de consiliu propusa� de dvs. 
Daca� dorit�i sa� se completeze hota�rârea cu ce am scris eu aici, atunci, decidet�i dvs. acum. 

Dl. consilier Torzsok: – raportul de specialitate al d-nei Kovacs, se prefera�, se 
propune  varianta I. Este clara� pozit�ia d-nei Kovacs care este o pa�rere de profesionist s�i sa� 
t�inem seama de asta. 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre as�a cum este, varianta 
I. 

Cine este pentru? - 13 voturi 
Cine este împotriva�? – 4 voturi (S�tefanovici M., Moraru O.,  Pop Mircea, 

Oproiescu F.) 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 13 voturi pentru, 4 voturi împotriva� s�i 1 abt�inere. 
Punctul nr. 9 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind reglementarea situat�iei juridice a terenului din str. 

Barajului, nr. 17: 
Dl. consilier Pop M.: - propun amânarea materialului pentru s�edint�a de 

sa�pta�mâna viitoare. 
Dl. consilier David: -  supun la vot amânarea proiectului de hota�râre. 
Cine este pentru? – 12 voturi  
Cine este împotriva�? – 3 voturi (Molnar G., Balint S., Dane K.) 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri (Mozes L., David C., Kirsch A., Fekete A.) 
Proiectul de hota�râre a fost amânat. 
Punctul nr. 10 din ordinea de zi  
Proiect de hota�râre privind aprobarea unor ma�suri de finalizare a lucra�rilor din 

pasajul subteran situat în Piat�a Victoriei: 
Dl. consilier David: - comisiile au vizat materialul. 
Dl. consilier Oproiescu: - în prima hota�râre luata� referitoare la pasaj se spune 

ca� cel care beneficiaza� de  acel teren s�i  face Sora sau Matrix, are obligat�ia mai întâi sa� 
finalizeze pasajul. Ma� întreb ce rost are  aceasta� hota�râre? 

Pâna� acum am tot la�sat. S-a luat teren în plus, s�tit�i foarte bine ca� dvs. at�i sesizat 
s�i at�i spus într-o s�edint�a� ca� terenul nu este în regula�. Pasajul nu-l facem, magazinul e gata, 
de pla�tit, nu mai pla�tes�te nimic ca� am votat ca�-l ierta�m cât�iva ani s�i acum venim cu o 
propunere de licitat�ie la pasaj. Ce înseamna� asta? Eu cred ca� cel care a luat investit�ia 
trebuie sa� faca� pasajul, sa� faca� conform proiectului. 

Dl. consilier Kolozsvari: - în comisia de buget noi am discutat acest lucru s�i am 
fa�cut anumite propuneri care lipsesc de aici, eu nu pot sa� accept sa� intre în plen fa�ra� aceste 
observat�ii care sunt de fond. Am cerut la�murirea s�i a autorizat�iei de construct�ie a Molului 
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care dupa� pa�rerea noastra� nu corespunde aproba�rii consliliului privind folosirea terenului. 
Nu au fost respectate o serie de treburi. Propun ca sub nici o forma� sa� nu se discute pâna� nu 
apar acele observat�ii care au fost în comisia de buget s�i nu se la�muresc aceste probleme. Se 
poate amâna pentru sa�pta�mâna vitoare. 

Dl. consilier Opris�can: - rog pe cei care vor prega�ti ceea ce a solicitat dl. 
consilier Kolozsvari ca material suplimentar la acest punct, sa� aduca� s�i  o copie dupa� 
contractul de concesionare, fiindca� daca� eu îmi amintesc bine, obligat�ia de amenajare a 
pasajului subteran a fost doar pentru traversarea pietonala�, deci o amenajare medie sau 
primara�. Daca� vrem sa� facem o ret�ea de magazine, daca� vedem exact cum a fost caietul de 
sarcini aprobat de noi, vom s�ti daca� a fost as�a sau nu a  fost as�a. Daca� nu a fost as�a s�i 
obligat�ia era sa� amenajeze inclusiv spat�iile comerciale pâna� la un finisaj modern, atunci nu 
avem ce sa� discuta�m la acest punct s�i pur s�i simplu va fi obligat�ia firmei care a semnat 
acest contract. Daca� nu au aceasta� obligat�ie, atunci putem discuta variantele ra�mase. S�i eu 
sunt de acord sa�-l amânâm pentru sa�pta�mâna viitoare ca sa� ne la�murim din toate punctele 
de vedere. 

Dl. consilier David: - permitet�i-mi o singura� precizare. Sa� s�tit�i ca� eu am citit 
acel contract, din cauza asta ca� spunet�i ca� a trecut foarte mult timp, dar din pa�cate s-a omis 
din partea prima�riei o chestie foarte importanta� în acel contract. Nu s-a precizat ca� pasajul 
va fi amenajat conform  proiectului existent. Asta trebuia. 

Dl. consilier Opris�can: - eu de asta am zis – nu neapa�rat contractul, sa� fie 
prezentat caietul de sarcini care a fost aprobat de ca�tre consiliu. Daca� în acel caiet de 
sarcini era preva�zut sa� fie amenajat  pasajul cu spat�ii comerciale pâna� la un grad de 
finisare, atunci aceasta� obligat�ie chiar daca� nu a fost cuprinsa� în contract, o sa�-l obvliga�m 
sa� facem un act adit�ional la contract prin care sa�-s�i asume s�i sa� finalizeze aceasta� obligat�ie. 
Trebuie sa� vedem s�i atunci de comun acord vom decide.  

Dl. consilier David: - propun spre amânare acest material. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unnimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Proiectul de hota�râre  a fost amânat. 
Punctul nr. 11 din ordinea  de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea organiza�rii licitat�iei publice în vederea 

vânza�rii spat�iului situat în Tîrgu Mures�, Piat�a Victoriei, nr. 33: 
Dl. consilier David: - daca� sunt observat�i? 
Dl. consilier Opris�can: - s�i acesta era unul dintre materialele sensibile pentru 

care eu am cerut amânarea, sa�-l discuta�m sa�pta�mâna viitoare în continuarea acestei s�edint�e. 
Unii nu sunt convins�i sau nu au primit documentele solicitate ca� efectiv suntem proprietarii 
acestui spat�iu, ca sa�-l putem licita. Eu spun sa� la�sa�m s�i acest material pentru sa�pta�mâna 
viitoare. Daca� cineva are nela�muriri legate de  extrasul CF prin care se atesta� ca� suntem 
proprietari, cu putem organza licitat�ia, ca� avem acest drept, s�i-l discuta�m sa�pta�mâna 
viitoare. 

Dl. consilier Fekete: - tocmai pentru a nu ajunge într-o situat�ie neclara�, unul 
dintre colegi la prima s�edint�a� a comisiei juridice a solicitat sa� ni se prezinte un extras CF al 
acestui imobil. La  a doua s�edint�a� s-a prezentat o copie fidela�, în care în mod ciudat apare o 
situat�ie ca� terenul este suta� la suta� a statului român, iar despre cla�diri, vorbes�te de 
apartamanete, dar nu apare clar  unde este coaforul s�i noi pentru asta am cerut la�muriri din 
partea executivului, pentru ca� fa�când parte din comisia cu Legea 550, s�tim clar ca� noi acolo 
putem vinde sau organiza licitat�ie, daca� avem clar situat�ia cadastrala�. Asta am cerut 
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executivului sa� se clarifice, poate ca� pâna� asta�zi nu s-a putut s�i pentru sa�pta�mâna viitoare  
sa� fie clarificat. 

Dl. consilier Vlas: - ca sa� facem investit�ii în acest oras� avem nevoie de bani. Eu 
nu va�d de ce venim cu un material în consiliu, care are o viza� juridica� s�i înseamna� ca� 
ra�spunde pentru acea semna�tura� s�i are legalitate de intrare în s�edint�a�, fa�ra� sa� mai puna� 
pres�edintele comisiei juridice întreba�ri de genul acesta. Nu trebuia sa� intre materialul în 
s�edint�a� daca� nu era verificat de d-na secretar s�i nu corespundea.  

Noi nu trebuie sa� aproba�m vânzarea, pentru ca� vânzarea este aprobata� prin lege. 
Noi trebuie sa� aproba�m o comisie care sa� t�ina� licitat�ia s�i caietul de sarcini. Noi trebue sa� 
aproba�m comisia s�i caietul de sarcini, forma cum se t�ine licitat�ie, criterile care se pun. 

Dl. consilier Fekete: - eu as� fi bucuros daca� ar exista o lege care prevede ca� 
imobilul nostru 33 din Piat�a Victoriei trebuie sa�-l vindem. Ara�tat�i-mi unde exista� as�a ceva. 
Eu cunosc Legea 550 care prevede anumite lucruri, ca� spat�iile comerciale cum se vând, nu 
numai în municipiul Tîrgu-Mures� ci în toate oras�ele, dar piat�a Victoriei nr. 33 nu este în 
acest caz. La acele spat�ii noi nici nu trebuie sa� aproba�m caiet de sarcini, pentru ca� acolo 
legea a fa�cut. Acesta este un spat�iu care nu intra� sub incident�a Legii 550.    

Dl. consilier David: - este o propunere de amânare, supun la vot amânara 
acestui material. 

Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? –  
Proiect de hota�râre s-a amânat. 
Punctul nr. 12 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea unui schimb de terenuri s�i transferarea 

contractului de concesiune existent pe noua locat�ie: 
Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii, supun la vot proiectul de hota�râre 

prezentat. 
Cine este pentru? – 5 voturi (Balint S., Dane K., Mailat V., Opris�can D., Vlas 

F.) 
Cine este împotriva�? – 10 voturi 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri 
Proiectul de hota�râre  a fost respins. 
Punctul nr. 13 din ordinea de zi se discuta� dupa� pauza� 
Punctul nr. 14 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind completarea s�i modificarea Hota�rârii Consiliului 

local municipal nr. 192/25.05.2006 s�i stabilirea pret�ului de vânzare a unei suprafet�e de 
teren aferente unor construct�ii, situate în Tîrgu Mures�, str. Livezeni, nr. 6 ca�tre S.C. 
Profitec S.R.L.: 

Dl. consilier David: - materialul are viza comisiilor. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 15 voturi 
Cine este împotriva�? – 2 voturi (fekeet A., Pop Mircea) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Mozes L., Sita I.) 
Proiectul de hota�râre a fost respins. 
Punctul nr. 15 din ordinea de zi  
Proiect de hota�râre privind aprobarea concesiona�rii prin licitat�ie publica� a unei 

suprafet�e de teren apart�inând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures�, identificat 
prin C.F. nr. 2, nr. top. 2021, 2022, 2026, 2027, respectiv C.F. nr. 3374/A, nr. top. 2559/2: 
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Dl. consilier David: - avem doua� solicita�ri din partea oragnizat�ie Civitas 
Nostra, ca sa� aproba�m reprezentantului acestui O.N.G.  trei minute sa�-s�i expuna� punctul  de 
vedere. Avem o solicitare tot din partea lor, de a organiza dezbatere publica�. 

Dl. consilier Kolozsvari: - daca� se solicita� dezbatere publica� este în ordine. Eu, 
care cunosc zona  foarte bine, nu pot sa� sprijin o astfel de solicitare pentru ca� este unul 
dintre put�inele locuri care arata� civilizat cu zona aceea verde, un fel de pa�dure mica�. În 
felul în care este solicitat, sub nici o forma� nu pot propune consiliului sa� aprobe. 

Dl. Varga Istvan:  - citind materialul legat de acest proiect de hota�râre, avem 
multe ret�ineri, sunt multe probleme care sunt de-a dreptul alarmante sau scandaloase. As�a 
cum am ret�inut din material, din cifrele s�i argumentele oferite este vorba de o afacere 
imobiliara�  care  are  ca motivat�ie solut�ionarea unor probleme de depozitare a mas�inilor, 
respectiv de us�urare a traficului, dat fiind ca� aceasta� concesiune ar însemna defris�area  a 
circa juma�tate de hectar de spat�iu verde dens,  atunci printre caracteristicile investit�iei  
punctul care spune “prin solut�iile adoptate se va asigura protect�ia mediului” este de fapt 
praf în ochi. 

La motivat�ia concesiona�rii, punctul privind reamenajarea spat�iului verde în zona� 
este fantezist. Cum sa� reamenajezi ceva dupa� ce ai betonat? Sa� defris�eaza� vegetat�ie de 30-
40 de ani, densa�, lânga� o zona� poluata� cum este intersect�ia Unic, s�i se pune ca s�i motivat�ie 
“reamenajarea spat�iului verde în zona�”. Solicita�m asta pentru ca locatari din apropiere s�i 
orice ceta�t�ean interesat sa�-s�i poata� spune punctul de vedere  solicita�m organizarea unei 
dezbateri publice înainte de a se pronunt�a asupra acestui proiect de hota�râre. 

Dl. consilier Maior: - propun amânarea materialului. 
Dl. consilier S�tefanovici: - când cineva dores�te sa� construiasca� ceva în acest 

oras�, ne opunem ga�sind diferite motive. Este adeva�rat, este o oaza� de verdeaza�, cel care 
construies�te acolo poate sa� faca� aceasta� oaza� de verdeaza�, dar acel teren se poate viabiliza. 
Merget�i acolo sa� vedet�i ca� tot Inspectoratul s�colar s�i cei care locuiesc acolo, toate gunoaiele 
sunt aruncate în acea oaza� de verdeat�a�. Sa� ne uita�m la vecinii nostru clujeni care au o 
dinamica� nemaipomenita� în ce prives�te construct�iile.  

Dl. consilier Opriescu: - Inspectoratul s�colar are gheena� de gunoi s�i nu arunca� 
gunoiaele acolo unde spunet�i dvs.; poate ca� alt�i locatari.  

Dl. consilier David: - într-adeva�r conform legii, noi trebuie sa� amâna�m acest 
material pâna� la organizarea dezbaterii publice. Trebuie sa� lua�m o hota�râre acum ca sa� 
“obliga�m” prima�ria sa� organizeze dezbatere publica� pentru aceasta� investit�ie, dupa� care sa� 
revina� materialul în consiliu. 

Dl. consilier Moraru: - sunt surprins de propunerea dvs. care spune “sa� 
obliga�m prima�ria sa� faca� dezbatere publica�”. Pentru ce? Noi nu s�tim asta�zi daca� cineva 
dores�te sa� faca� o cabana� de lemn sau sa� faca� un bloc. În material nostru se face o singura� 
precizare: daca� dorim sa� concesiona�m sau nu. Dupa� ce stabilim ca� dorim sa� coneciona�m, se 
face un caiet de sarcini s�i vin tot�i cei care doresc sa� faca� acolo ceva s�i dupa� ce vedem, 
trecem  la dezbatere publica�. Acum, dezbatere publica� pentru ce? Dezbaterea publica� se 
poate face dupa� ce  noi am demarat concesionarea, au apa�rut 7 investitori s�i fiecare vine s�i 
spune ce vrea sa� faca�. 

Dl. consilier David:  -  dezbatem daca� populat�ia este de acord a concesiona un 
teren pentru construct�ii, indiferent pentru ce construct�ie. 

Dl. consilier Balint: - cel mai bine, în asemenea situat�ii, s�i nu s�tiu de ce nu se 
întâmpla�, s�i asta�zi am cerut sa� se aduca� plans�a aceea mare cum arata� centru s�i nu s-a ga�sit. 
Asemenea proiecte ar trebui vizualizate. Cum va ara�ta, ce propune investitorul respectiv, de  
ce se taie, ce vrea sa� faca� acolo s�i atunci discuta�m. 
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Dl. consilier David: - supun la vot amânarea proiectului de hota�râre. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Torzsok S., Opris�can D.) 
Proiect de hota�râre  s-a amânat. 
Punctul nr. 16 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre S.C. Anvico S.A. a unei 

suprafet�e de teren apart�inând municipiului Tîrgu Mures�, în vederea executa�rii a 14 locuri 
de parcare: 

Dl. consilier David: - materialul are viza comisiilor. 
Supun la vot proirctul  de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 17 din ordinea de zi  este  neavizat de comisii.  
Punctul nr. 18 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Brustur Constantin a unei 

suprafet�e de teren proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, în vederea asigura�ii accesului la 
spat�iul comercial: 

Dl. consilier David: - am o singura� întrebare: pâna� acum, cum a avut acces? 
Supun la vot proiectul de hota�râre? 
Cine este pentru? – 17 voturi  
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?- 2 abt�ineri (Molnar G., David C.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu  17 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 19 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Keresztes Nandor s�i 

Keresztes Edit s�i sot�ul Albert a unei suprafet�e de teren proprietatea municipiului Tîrgu 
Mures�, în vederea asigura�rii accesului la spat�iul comercial: 

Dl. consilier David: - aceeas�i întrebrae. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Molnar G.) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri  (David C., Fekete A.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru, 1 vot împotriva� s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 20 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Ilea Ioan s�i sot�ia Ilea 

Zamfira a unei suprafet�e de teren apart�inând muncipiului Tîrgu Mures�, în vederea 
asigura�rii accesului la spat�iul comercial: 

Dl. consilier Kolozsvari: - am avut observat�ie procedural la punctul 19, pentru 
ca� s�i de data aceasta observat�iile comisiilor nu sunt trecute în material. Observat�iie în 
comisii au fost de natura� ca treaba aceasta sa� se faca� sistematizat, nu ca sa� împiedica�m, dar 
sa� nu fie împestrit�at cu fel s�i fel de solut�ii, ci sa� fie lagat cu cela�lalt material care este 24. 
De data aceasta  nu s-au pus observat�iile, s�i am impresia  ca� pentru s�edint�a aceasta 
sistematic nu s-au prezentat observat�iile comisiilor. 

Dl. consilier Vlas: - v-as� ruga, domnule pres�edinte, sa� vedet�i ca� în hota�râre nu 
se refera� la acces, ci la extindere. Daca� e o gres�eala� este un aspect, daca� e extinderea 
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spat�ilor la toate aceste puncte, atunci trebuie sa� vevem daca� din punct de vedere al 
extinderii spat�iilor  comerciale, arhitectural sau spat�ii verzi afecteaza� sau nu afecteaza�; sau 
poate e o gres�eala� de dactilografiere. 

Dl. consilier David: - întrebarea este buna�, dar eu va� spun ca� toate afecteaza� 
spat�iul verde s�i de accea ma� abt�in. Poate sa� ne spuna� cineva daca� este extindere sau acces? 

Dl. consilier  Benedek: - acolo sunt doua� intra�ri care arata� groaznic la ora 
actuala�. Era vorba  ca cele doua� intra�ri ca sa� fie acoperite, de fapt zona verde nu este acolo 
afectata�. Daca� se face as�a cum este propunerea s�i cum ni s-a prezentat în comisie, atunci nu 
afecteaza�. Sunt acolo doua� trepte una lânga� alta  care era vorba sa� se desfiint�eze s�i sa� aiba� 
amândoua� o intrare singura�. 

Dl. consilier David: - din fat�a� pe spat�iul verde. 
Dl. consilier Benedek: – nu este pe spat�iul verde. 
Dl. consilier Vlas: - nu am ceva anume cu acest material sau cu cela�lalt, dar va� 

rog citit�i la toate – s�i pe care le-am probat s�i care urmeaza� - la  art. 1: “în vederea extinderii 
spat�iului comercial”. La asta m-am referit. E o gres�eala� de dactilografiere sau urmeaza� ca 
toate spat�iile sa� se ma�reasca� cu aces�ti metri pa�trat�i? 

Dl. consilier David: - doamna secretar scrie ca� în expunerea de motive se 
precizeaza� clar ca� este pentru extindere.  

Dl. consilier S�tefanovici: - sunt pentru concesionare, dar trebuie sa� fim mai 
atent�i  când acorda�m aceste concesiona�ri pentru ca� aici scrie ca� am i-am mai concesionat 
respectivului 3,22 mp, probabil tot pentru intrare. Nu ma� refer la cazul de aici, au mai fost 
s�i alte cazuri. Ar trebui ca atunci  când aproba�m aceste concesiona�ri sa� avem de grija� ca 
toate sa� fie la fel.  

Dl. consilier David: - cu precizarea ca� unde se afecteaza� spat�iul verde eu nu 
agreez; supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 

Cine este pentru?- 14 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri (Molnar G., David C., Kirsch A., Vlas F.) 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Proiectul de hota�râre  este respins. 
Punctul nr. 21 din ordinea de zi este neavizat de comisii. 
Punctul nr. 22 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Ma�rginean Alexandru s�i 

sot�ia Ma�rginean Mihaela a unei suprafet�e de teren apart�inând municipiului Tîrgu Mures�, în 
vederea extinderii spat�iului comercial cu asigurare de acces din exterior: 

Dl. consilier Benedek: - data trecuta�  toate comisiile au respins acest material. 
Singura comisie a fost comisia de buget, s�i m-am ridicat la s�edint�a� s�i am spus nu ca� 
afecteaza�. Surpriza mare este ca� omul care vrea sa� faca� o afacere, i s-a recomandat sa� faca� 
în felul respectiv. În certificatul de urbanism este stipulat. Putem sa� nu-l ajuta�m pe acest 
om care nu este cu nimic de vina� pentru ca� lânga� el este un magazin care iese din suprafat�a 
de, s�i as�a cum am propus noi sa� fie uniform, i s-a sugerat, s�i în certificatul de urbanism este 
preva�zut sa� se faca� la fel, sa� aiba� un aspect corespunza�tor. 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu au votat d-nii consilieri Molnar G. s�i Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru. 
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Punctul nr. 23 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Gaspar Janos a unei 

suprafet�e de teren proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, în vederea modifica�rii accesului 
la spat�iul comercial: 

Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii supun al vot proiectul de hota�râre 
prezentat. 

Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Molnar G., David C.) 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 24 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Mures�an Emil s�i sot�ia 

Ioana a unei suprafet�e de teren apart�inând municipiului Tîrgu Mures�, în vederea extinderii 
spat�iului comercial cu asigurare de acces din exterior: 

Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii, supun al vot proiectul de hota�râre 
prezentat. 

Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Molnar G.)  
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (David C.) 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru, un vot împotriva� s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 25 din ordinea de zi  este amânat de comisii. 
Punctul nr. 26 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Ha�rt�a�gan Ionit�a� Teodor s�i 

sot�ia Camelia a unei suprafet�e de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, în 
vederea extinderii s�i asigura�rii accesului la spat�iul comercial: 

Dl. consilier David:  - daca� nu sunt observat�ii supun al vot proiectul de 
hota�râre prezentat. 

Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Molnar G., David C.) 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru  s�i 2 abt�ineri. 
Punctele nr. 27 s�i 28 din ordinea de zi  au fost amânate de comisii. 
Punctul nr. 29 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea ca�tre Toma Alexandru a unei 

suprafet�e de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, în vederea amenaja�rii 
grupului sanitar: 

Dl. consilier Torzsok: - cer respectarea aliniamentului vecinilor. 8 metri 
pa�trat�i nu i se  pot acorda fiindca� iese din aliniamentul vecinilor. Deci sa� se reconsidere 
pentru respectarea aliniamentelor în plan respectiv s�i în îna�lt�ime. 

Dl. consilier David: – supun la vot proiectul de hota�râre cu amendamentul d-
lui Torzsok. 

Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
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Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
Dl. director Cîrcu: - ca sa� respecta�m aliniamentul este o situat�ie aparte aceasta� 

cabana�. Sunt trei pa�rt�i unde extinderea nici nu se mai poate face. A patra era înspre  lacul 
de canotaj la care chiar la fat�a locului, ieri, dl. Sita s�i dl. Torzsok au observat ca� a depa�s�it 
aliniamentul vecinilor. Atunci nu poate fi considerata� suprafat�a de 8 metri pa�trat�i. 

Dl. consilier David: - da, nu primes�te 8 metri pa�trat�i, ci primes�te atât  cât iese 
pâna� la aliniament. Sa� se conformeze. 

Punctul nr. 30 din ordinea de zi  
Proiect de hota�râre privind concesionarea ca�tre Pa�curar Petru a unei suprafet�e de 

teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, în vederea amenaja�rii grupului sanitar: 
Dl. consilier David: - este vorba de 2 metri. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Molnar G., Benedek I.) 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 31 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre S.C. Cad Master S.R.L. a 

unei suprafet�e de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, în vederea 
reamenaja�rii construct�iei existente: 

Dl. consilier David: - îl rog pe dl. Benedek sa� ne spuna� ce înseamna� 
“construct�ia nu exista�”. 

Dl. consilier Benedek: - vreau sa�-l întreb pe dl. Circu ce construct�ie este acolo. 
Dl. director Circu: - ca sa� vizualiza�m cabana, intra�m dinspre calea ferata�, este a 

patra cabana�  în aliniamentul care este înstre drumul principal  s�i lacul de canotaj, fosta 
cabana� a Fabricii de zaha�r; sunt cele tipizate. 

Dl. consilier Benedek: - deci nu este vorba de acea cabana� a Fabricii de zaha�r 
care este lânga� Restaurantul Perca�rus�, care a fost arsa� s�i nu mai exista� numai un plans�on.  

Dl. director Cîrcu: - nu este aceea. Este exact ce v-am spus, a patra cabana� de 
la intrarea din str. 22 Decembrie. 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre cu ment�iunea “terenul 
de sub cla�dire”. 

Cine este pentru? - 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
Punctul nr.  32 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare 

cu energie termica�: 
Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii, supun la vot proiectul de hota�râre 

prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
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Punctul nr. 33 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea scoaterii din funct�iune în vederea casa�rii s�i 

valorifica�rii mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de furnizare 
a energiei termice, respectiv a port�iunilor de ret�ele termice supuse schimba�rii datorita� 
uzurii avansate: 

Dl. consilier David: - materialul are viza comisiilor. Supun la vot proiectul de 
hota�râre prezentat. 

Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
Punctul nr. 34 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru zona 7 

Noiembrie din municipiul Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier David: - este vorba de reamenajare centrala� termica�. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
Punctul nr. 35 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind includerea în Lista de investit�ii din surse de la 

bugetul local pentru anul 2007 a anumitor obiective: 
Dl. consilier David: - materialul are viza comisiilor. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
Punctul nr. 36 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea ta�ierii s�i utiliza�rii cotei de masa� lemnoasa� 

din fondul forestier proprietatea municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Mozes: - am o singura� remarca� la acest material, sa� fie ra�rire nu 

defris�are. 
Dl. consilier Fekete: - la prima s�edint�a� a comisiei am cerut un punct de vedere 

de la Administrat�ia serelor  s�i nu l-am primit. 
Dl. consilier David: - este în dosare un raport de la sere, dar nu este raportul 

cerut de comisia juridica�. 
Dl. consilier Vlas: - daca� bine ret�in, s-a solicitat de ca�tre dl. Kolozsvari, daca� 

nu, solicit eu asta�zi. Noi avem în proprietate aceasta� pa�dure. Ea nu este un lemen foarte bun 
pentru vânzare, însa� trebuie sa� vedem daca� avem pierderi cu ea, sau avem profit. În funct�ie 
de acest lucru s�tim ce sa� facem în continuare. Avem mii de hectare, dar avem pierderi. 
Serviciile Romsilva ca�tre noi sunt mult mai scumpe. Practic ei taie pomii, îi vând, dar nu ne 
acoperim cheltuielile care le pla�tim lor, cu paza, întret�inerea,  etc. 
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Dl. consilier David: - rog executivul sa� t�ina� seama de aceasta�  cerere. Eu, legat 
de acest material am un singur comentariu. As� fi dorit  sa� va�d o harta� în care sa� mi se arate 
pe km pa�trat care sunt ta�ierile de masa� lemnoasa�, pentru ca� acest volum de masa� lemnoasa� 
se poate ta�ia de pe un km pa�trat sau de pe o suta�. Pâna� când nu va�d aceasta� harta�, din care 
pa�duri se taie, eu nu pot vota. 

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 11 voturi  
Cine este împotriva�? – 1 vot (Fekete A.) 
Cine se abt�ine? – 5 abt�ineri (Torzsok S., Benedek I., Mozes L., David C., Kirsch 

A.) 
(Nu au votat d-nii consilieri Dane K. s�i Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 11 voturi pentru, 1 vot împotriva� s�i 5 abt�ineri. 
Punctul nr. 37 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind modificarea Hota�rârii Consiliului local municipal nr. 

305/30.11.2005 s�i aprobarea noului Regulament de ridicare, transport, depozitare s�i 
eliberare a vehiculelor stat�ionate neregulamentar, precum s�i a celor abandonate pe 
domeniul public din municipiul Tîrgu Mures�, a Caietului de sarcini s�i Comisia de licitat�ie: 

Dl. consilier Oproiescu: - în urma� cu doua� s�edint�e am abilitat executivul sa� 
faca� recurs la hota�rârea privind blocarea rot�ilor. Atunci am pierdut un proces s�i am spus  sa� 
faca� recurs. Daca� nu e voie sa� le blochezi, e voie sa� le iei?. 

D-na secretar Cioban: - oricum nu are nicio lega�tura� una cu alta, dar procedura 
pentru cealalta� hota�râre este în curs de derulare pe cale judeca�toreasca�, acum suntem la 
Înalta Curte de Casat�ie cu termen în septembrie. 

Dl. consilier Pop M.: - dupa� s�tiint�a mea, a fost o licitat�ie pe care a câs�tigat-o o 
firma� de ridicare a vehiculelor stat�ionate. Eu as�a s�tiu ca� a fost o licitat�ie. 

Dl. consilier David: - nu a fost. 
Dl. consilier Kolozsvari:  - nu înt�eleg care este rostul acestor discut�ii pentru ca� 

este o debandada� cu parca�rile în oras�. Lumea îs�i bate joc de legi, de bunul simt� s�i parcheaza� 
cum apuca�. Eu consider ca� as�a cum în alta� parte se poate rezolva atât blocarea cât s�i 
ridicarea, cu sigurant�a� ca� exista� modalitate legala�. Sa� punem la punct partea legala� s�i sa� 
facem ordine în aceste lucruri, nimeni nu este mai presus de lege. S�tim ca� este o problema� 
parcarea, dar asta nu înseamna� ca� trebuie sa� se bata� joc de lege. 

Am mai spus s�i la alte s�edint�a� ca� trebuie sa� ne îngrijim sa� construim nis�te 
parca�ri supraetajate de construct�ie simpla�. Sunt multe firme interesate sa� finant�eze chiar cu 
credit furnizor. Trebuie sa� vedem unde sunt acele locuri care se pot considera. Prima�ria nu 
a fa�cut nici un fel de mis�care în acest sens. Trebuie sa� solut�iona�m parcarea, este singura 
solut�ie de construct�ie simpla�. Cred ca� prima parcare supraetajata� de construct�ie simpla� se 
construies�te acum în Cluj, în zona noastra�.  

Dl. consilier David: - noi am aprobat trei amplasamente unde sa� se studieze 
daca� se pot face aceste parca�ri supraetajate s�i într-adeva�r nu avem, cel put�in la ora actuala� 
nici un rezultat. 

La punctul 4 din material scrie ca� se aproba� caietul de sarcini. Eu nu va�d aici 
caiet de sarcini. Eventual se aproba� elaborarea caietului de sarcini. În caietul de sarcini eu 
vreau sa� va�d ca� firma care vine la licitat�ie sa� aiba� terenul necesar pentru depozitare, nu sa� 
ceara� prima�riei sa�-i puna� la dispozit�ie teren. Eu am ridicat aceasta� problema� s�i data trecuta�, 
vreau sa� apara� acest lucru în caietul de sarcini. 

Nu s-a votat acel teren din spatele Fabricii de zaha�r, lânga� calea ferata�. 
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Dl. consilier Balint:  - este foarte bine ca� se iau ma�suri de a se face ordine în 
oras�. Problema este cu terenul s�i cu drumul de acces pe acest teren pentru ca� la Bucures�ti 
când s-a introdus pentru prima data� într-un sector aceasta� ma�sura� de ridicare a mas�inilor, 
aproape 10 mas�ini au fost lovite de ca�tre cel care a transportat. 

A doua problema� este mai delicata�, în perioada când a avut loc banchetul la 
Liceul Bolyai s-au blocat în jur 16 mas�ini care nu aveau unde parca. Amenzile au fost 
pla�tite, dar s-au întâmplat situat�ii în care presa a fost blocata� în fat�a unei intreprinderi unde  
a luat interviu sau mas�ina de la Salvare, televiziunea. Eu cred ca� aceste mas�ini ar trebui sa� 
fie scutite când au loc intervent�ii de acest fel. 

Dl. consilier David: - supun la vot mateialul as�a cum este prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 abt�inere (David C.) 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Oproiescu F.) 
(Nu a votat dl. consilier Dane K.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru, 1 vot împotriva� s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 38 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind obt�inerea acordului de principiu pentru construirea 

unui internat în incinta Grupului S�colar „Constantin Brâncus�i”: 
Dl. consilier David: - în expunerea de motive scrie atelier. Sa� se corecteze. 
Supun al vot  proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier  Dane K.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
Punctul nr. 39 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind modificarea „Studiului de fezabilitate” s�i 

„Proiectului tehnic de execut�ie” privind ecologizarea depozitului de des�euri menajere al 
municipiului Tîrgu Mures�, aprobate prin Hota�rârea Consiliului local municipal nr. 
47/02.03.2006: 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 40 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea atribuirii denumirii de str. Hotarului unei 

stra�zi din municipiul Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier David: - materialul s-a discutat în comisia de atribuire denumiri 

stra�zi, am o singura� precizare – sa� treaca� în hota�râre str. Hotarului - Határ Utca, denumirea 
în limba maghiara� 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre cu acest amendament. 
Cine este pentru?- 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine?  - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi 
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P A U Z A� 
 
Punctul nr. 41 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu 

– str. 1 Mai, nr. 24” – studiu de amplasament locuint�a� individuala�, proprietar Mât� 
Gheorghe: 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 42 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu 

– str. Bra�ila, nr. 6” – în vederea amplasa�rii unei cla�diri cu funct�iunea centru de afaceri, 
proprietar S.C. Romur S.A.: 

Dl. consilier David: - daca� sunt observat�ii? 
D-na arhitect s�ef Kovacs: - pe strada�, la stânga, este cla�direa Sinagogii 

nefolosite. Este un P+4 s�i oricum se va autoriza cu toate avizele s�i acordurile conform legii. 
Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi 
Punctul nr. 43 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu 

– str. Ra�murele, fn” – în vederea amplasa�rii unei locuint�e individuale, beneficiar Suciu 
Ileana Angela: 

Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii, supun la vot proiectul de hota�râre 
prezentat. 

Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 44  a fost retras de pe ordinea de zi 
Punctul nr. 45 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic Zonal – 

Amplasarea platformei pentru instalat�ia de compactare s�i asamblare des�euri s�i stat�ia de 
epurare Tîrgu Mures�”, judet�ul Mures�, beneficiar Municipiul Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier David:  - am înt�eles ca� cei de la Agent�ia de Mediu au aprobat 
amplasamentul mai sus decât am propus noi, sper ca� s-a t�inut cont de acest lucru. 

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
 
Materiale în regim de urgent�a� 
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Au fost noua� materiale în regim de urgent�a�, dar dl. Kolozsvari a  aprobat sa� se 
discute doar s�apte materiale. 

Punctul nr. 2- regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind obt�inerea  acordului de principiu pentru demararea 

procedurilor necesare construirii unui bloc de locuint�e în str. Rovinari: 
Dl. consilier Torzsok: - fiind o problema� de urbanism, eu spun sa�-l amâna�m 

pâna� sa�pta�mâna viitoare, sa� ne uita�m pe plans�a� sa� vedem despre ce este vorba. 
Dl. consilier David: - supun la vot amânarea acestui material pentru sa�pta�mâna 

viitoare. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Moraru O.) 
Cine se abt�ine? – 
Proiect de hota�râre  s-a amânat. 
Punctul nr. 5 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind aprobarea organiza�rii licitat�iei publice pentu 

selectarea unui investitor privat în vederea eficientiza�rii activita�t�ii imobilului Casa de 
Cultura� “Mihai Eminescu” Tîrgu-Mures�: 

Dl. consilier David: - sunt trei variante la acest material.  
D-na secretar Cioban: - daca� citit�i proiectul de hota�râre vet�i vedea ca� se aproba� 

organizarea licitat�iei publice pentru selectarea unui investitor, iar modalita�t�ile de gestionare 
a investit�iilor s�i documentat�ia pentru organizarea licitat�iei se va supune aproba�rii 
Consiliului local. 

Dl. consilier David: - aici fiind trei variante, daca� eu vin ca investitor, poate ca� 
ma� intereseaza� varianta I; daca� s-a decis varianta 3 nu mai vin. Noi ar trebui sa� decidem 
mai întâi care varianta� o agreem s�i apoi sa� facem licitat�ie. Varianta I este trnsformarea 
etajului I al Casei de Cultura� în spat�iu de birouri s�i modernizarea hotelului. 

A doua varianta� este schimbarea destinat�iei de hotel.  Acum trebuie sa� alegem. 
Dvs. vret�i sa� organizat�i licitat�ie pentru selectarea unui investitor. Daca� sunt investitor s�i ma� 
intereseaza� hotelul s�i apoi se decide altfel, însemna� ca� nu mai vin. 

Dl. consilier Kolozsvari: - eu cred ca� materialul cum este prezentat este bine în 
momentul de fat�a� pentru acord de principiu, sigur la prima vedere varianta III pare a fi 
viabila�, dar eu cred ca� atunci când facem caietul de sarcini s�i când aproba�m toata� aceasta� 
afacere, atunci putem intra mult mai mult în discut�ii, dupa� pa�rerea mea aceste variante s�i 
materialul cum este poate fi baza� pentru pornirea întregii act�iuni.  

Dl. consilier Oproiescu: - asta probabil în varianta 3. La un moment dat s-au 
putea sa� ne gândim s�i la modernizarea hotelului s�i pa�strarea funct�iilor spat�iilor din cadrul 
Casei de Cultura�, inclusiv cu modernizarea ca�tre noi s�i efectuarea unui management riguros 
la nivelul acelei unita�t�i, nu neapa�rat sa� o da�m la altcineva. 

Dl. consilier Vlas:  - ce înseamna� selectarea unui investitor privat în vederea 
eficientiza�rii activita�t�ii? Ne gândim sa� concesiona�m cla�direa sa� facem anumite venituri? 
Care va fi forma? Se modernizeaza� hotelul, dar cum? Un investitor investes�te bani s�i-l 
utilizeaza� s�i pla�tes�te cota� parte pentru noi? Ar trebui sa� discuta�m pe aceasta� tema�. 

Dl. primar Florea: - ce vret�i, trebuie definit în caietul de sarcini. Acum aleget�i 
o varianta� sa� demara�m. 

Dl. consilier Vlas: -  da, dar trebuie sa� s�tim ce înseamna� eficientizare. 
Dl. consilier Maior: - din ce am discutat cu  domnis�oara Grama de la 

concesiuni, este foarte  clar. Acum se voteaza� daca� se merge pe concesionare s�i daca� se 
dores�te concesionare se prega�tes�te pentru luna viitoare un material în care se vine cu 
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caietul de sarcini, se scrie ce se dores�te sa� se faca�. Eu cred ca� e un acord de  principiu dupa� 
care vedem ce facem. 

Dl. consilier Vlas: - nu s�tiu daca� ne lega�m de suma�. Noi s�tim ce vrem sa� facem, 
cum vrem sa� arate s�i ce sa� se desfa�s�oare acolo. Daca� un investitor bun poate sa� investeasca� 
un milion, iar altul poate sa� investeasca� patru milioane  s�i sa� arate mai prost. Noi trebuie sa� 
impunem, sa� pa�streze hotel, camere pentru birouri, educat�ie. Este treaba lui cât investes�te. 
Noi nu putem aproba suma.  

Trebuie sa� s�tim sub ce forma�. Concesiona�m? 
D-na secretar Cioban: - este o propunere, sa� modifica�m articolul în sensul ca 

dvs. sa� luat�i act de studiul de oportunitate prezentat s�i care face parte integranta� din art. 1 
iar la art. 2 sa� se scrie “modalita�t�ile  de gestionare a obiectivului pe viitor se vor stabili la 
prima s�edint�a� a consiliului local în funct�ie de solut�iile care se vor ga�si s�i care se propun. 

Dl. consilier David: - daca� nu sunt alte propuneri, supun la vot proiectul de 
hota�râre cu propunerea d-nei secretar. 

Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�?-  
Cine se abt�ine?-  
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 6 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform 

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investit�ii “Centrala� termica� s�i instalat�ii de 
înca�lzire internat Grup s�colar Sanitar Gh. Marinescu”: 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 7 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind aprobarea sumelor  pentru concursul de proiecte 

sportive - semestrul II – 2007: 
Dl. consilier Benedek: - referitor la adresa executivului, înaite de s�edint�a� ne-a 

adus dl. Ma�ces�an acest material ca sa�-l semna�m, în care nu se rega�sea observat�ia d-lui 
primar. Nu este corect. Asta înseamna� ca� eu am fost de acord. Va� rog sa� nu facet�i lucruri ca 
acestea ca� nu este corect. 

Dl. primar Florea: - as�a este, materialul a ajuns la mine cu o juma�tate de ora� 
înainte de s�edint�a în plen s�i am spus sa� intre ca�tre dvs., copiat cu ceea ce am ada�ugat acolo. 
Am spus sa� putem onora în funct�ie de execut�ia bugetara� s�i sumele sa� le luat�i în calcul ca� 
pot fi diminuate pâna� la 50%. Uitat�i-va� la sumele alocate pentru sport s�i paralel cu faptul ca� 
la ora actuala� dupa� 6 luni în buget nu s-a aprobat nicio ma�sura� de cres�tere a veniturilor 
unde avem 80 miliarde venituri din vânza�ri, m-a determinat sa� fiu prudent  la capitolul 
cheltuieli, mai mult, nici nu s�tim ceva fi dupa� deciziile guvernului cu majora�ri de pensii, 
parca�  va�d  ca� nu vom avea sust�inere pentru ajutor de ca�ldura� s�i as�a înseamna� ca� undeva în 
toamna� putem fi cu un  buget  efectiv. Acesta este motivul pentru care am ada�ugat, nu am 
vrut sa� fit�i pa�ca�lit�i. L-am ada�ugat s�i am cerut sa� fie modificat. Eu cred ca� nu avet�i motiv de 
îngrijorare, putet�i vota s�i e bine sa� ne armoniza�m pozit�iile vis-à-vis de manifesta�rile 
sportive. 6 miliarde lei  pe 6 luni mi se pare mult pentru sport. 
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Dl. consilier David: - propus este 6 miliarde. Ar fi vrut sa� va�d cum se justifica�, 
City futsal pe 4-5 pozit�ii, are echipa� s�i în liga I s�i în liga II s�i feminim. Mai pune trei echipe 
s�i tot bugetul de la consiliul local îl da�m la City futsal.  

Dl. primar Florea: - au vrut sa� asigure o pepiniera� de alimentare am înt�eles tot 
ce se întâmpla� acolo. A fost s�i ideea sa� sust�inem echipa de fotbal sa� ajunegm în divizia B, 
am fost de acord.  Daca� dvs. decidet�i s�i ne hota�râm asupra unor venituri care nu trebuie sa� 
fie decât cele înscrise în buget, nu am nimic împotriva�.  Numai problema Energomurului s�i 
Aquaservului trebuie sa� asigura�m 100 de miliarde. Nu avem probleme  în buget, dar 
surprizele Guvernului pot fi oricând. 

Dl. consilier David: - supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (David C., Moraru O.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 8 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind finant�area din bugetul local a indemnizat�iei în valuta� 

pentru o delegat�ie din partea municipiului Tîrgu-Mures� s�i a consiliului local  cu ocazia 
deplasa�rii la Baja/Ungaria în perioada 13-15 iulie: 

Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii, supun la vot proiectul de hota�râre 
prezentat. 

Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Kirsch A.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18  voturi pentru s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 9 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind aprobarea în principiu a edifica�rii unor construct�ii tip 

chios�curi pentru eliberarea de bilete s�i abonamente  de ca�la�torie: 
Dl. consilier Maior: - vis-à-vis de acest material, i-am rugat pe cei de la 

administrat�ia domeniului public, în special pe d-na Ros�ca, sa� faca� un material. Cei care îs�i 
iau bilete s�i abonamente stau afara� la cozi imense. I-am rugat pe cei de la domeniu public 
sa� faca� un material prin care sa� se poata� construi de dimensiune 1/2 sau 1/1  sa� facem acele 
chios�curi pe banii nos�tri, ca oamenii sa� nu mai stea la rânduri. În centru suntem scos�i afara�, 
în Dâmbu la fel, în Panov la fel. 

Mai am o ruga�minte, sunt trei stat�ii de autobuz – doua� în Mures�eni s�i una la 
Ortopedie. Avem reclamat�ii ca� oameni stau în ploaie fiindca� nu exista� acele copertine.  
Daca� cei care au câs�tigat licitat�ia nu sunt în stare sa� faca�, atunci sa� ne dea voie noua�. 

Dl. consilier Moraru: - sumt de acord, dar am o întrebare. În toate stat�iile de 
autobuz sunt chios�curi care în multe zone nu sunt exploatate, sunt închise. Noi nu putem 
impune ca în acele spat�ii sa� se vânda� biletele? 

Dl. consilier Maior: - vis-à-vis de acele chios�curi am avut nis�te discut�ii cu 
domnii care le det�in, în urma� cu 8 ani at�i votat o hota�râre de consilu prin care ei se obligau 
sa� faca� chios�curile, adica� sa� faca� acele stat�ii, iar în chiocuri ei sa� poata� da chirie  la cine 
vor. La ora actuala� cer 350-400 euro pe un asemenea chios�c. 

Dl. consilier Vlas: - va fi foarte urât în oras� daca� apar nis�te gherete. Eu cred ca� 
se poate ga�si o solut�ie, cu acele stat�ii, unde nu s-au fa�cut sa� se faca� s�i celelalte care au fost 
contractate  s�i sa� vedem o negociere ca în acele locuri care sunt acoperite. 

Dl. primar Florea: - eu propun sa� aprobat�i de principiu sa� se faca� un studiu s�i 
când s-a hota�rât asta venim cu solut�ia.  
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Dl. consilier David: - numai într-un capa�t al  refugiului de ca�la�tori este chios�c, 
iar în cela�lalt capa�t, simetric, sa� se amplaseze pentru acest scop. În principiu suntem de 
acord, dar tot în stat�iile de autobuz trebuie puse. 

Supun la vot proiectul de hota�râre cu completa�rile fa�cute. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 13 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea fis�ei de evaluare în vederea vânza�rii ca�tre 

Mezei Zoltan a unei cote de teren situat în Tîrgu Mures�, str. Avram Iancu, nr. 27, în 
vederea asigura�rii acces vehicule: 

Dl. consilier Torzsok: - am ridicat subiectul  materialului 13 care a fost amânat 
de pe ordinea de zi, am originalul, patru comisii vizeaza� fa�ra� obiect�ii materialul, expunerea 
semnata� de jurist pentru legalitate, de ca�tre d-na Cioban, sigur comisia juridica� are nis�te 
probleme  care nu constituie un motiv de a amâna materialul. Cel put�in se poate spune în 
plen s�i putem discuta, aproba sau nu aproba materialul. Este vorba de a aloca un teren, o 
fâs�ie suplmentara� pentru acces auto. Momentan persoana respectiva� are acces pietonal s�i 
dores�te acces auto pe o fâs�ie  care momentan apart�ine statului. 

Dl. consilier Fekete: - eu nu voi vota acest material fiindca� pâna� asta�zi nu s-a 
clarificat. Noi, în 2005 am avut o hota�râre prin care am dat la Amicus Prod 54 de metri 
pa�trat�i care acum  se arata� în material ca� este al d-lui Mezei Zoltan. În acte apare ca� noi am 
aprobat o hota�râe pentru Amicus Prod s�i s-a încheiat un contract cu Mezei Zoltan. Noi am 
cerut clarificarea. Poate ca� Mezei a cumpa�rat de la Amicus Prod, dar atunci sa� se prezinte 
contractul, dar în C.F., în toate actele apare ca� dl. Mezei a dobândit de la Statul român. Nu 
exista� o hota�râre  a consiliului local prin care sa� aloca�m d-lui Mezei acei 54 mp care acum 
vrem sa�-i  suplimenta�m cu înca� ceva. Noi  nu am dat pentru mezei niciun metru pa�trat, ori 
atunci ele trebuie sa� dovedeasca� de unde are acel teren.  Executivul nu a putut dovedi acest 
lucru s�i a considerat ca� reia materialul pâna� se clarifica�. 

Dl. consilier Opris�can: - am încercat de fiecare data� sa� sust�in ca� aceeas�i spet�a� 
trebuie judecata� la fel. Indiferent cum se numes�te persoana, în momentul în care noi am 
aprobat o vânzare, am considerat ca� este normal sa� aproba�m vânzarea. Nu numel este 
foaret important. Daca� aceeas�i situat�ie o trata�m diferit, pentru unul vindem s�i pentru altul 
nu vindem, degeaba sta�m în consiliu. Ca� trebuie sau nu la�murit este altceva. Dar de ce 
trebuie sa� ne demonstreze Mezei  ca� a cumpa�rat de la cineva? 

Dl. consilier Fekete: - noi am ridicat problema în felul urma�tor: Consiliului 
local, printr-o hota�râre a dat lui X un teren s�i asta�zi vine un material ca� acel teren pe care l-
am dat la X, vine Y s�i spune ca� l-a obt�inut de la noi. Înseamna� ca� este un viciu, o hota�râre a 
noastra� nu a fost respectata�. Noi am vrut sa� fie clarificata�, daca� noi în 2005 am dat un teren 
la X s�i asta�zi vine cineva cu contract de vânzare-cumpa�rare ca� a obt�inut de la Consiliului 
local. Exista� hota�rârea din 2005 prin care acest petic de teren l-am vândut lui Amicus Prod. 
Cum s-a încheiat un contract între prima�rie s�i dl. Mezei pentru acele teren? 

Dl. consilier Torzsok: - cred ca� subiectul hota�rârii de asta�zi este altul. Discuta�m 
de o fâs�ie de teren   pe care o vindem sau nu d-lui Mezei. Cealalta� fâs�ie de 54, se poate face 
o ancheta�, dar asta�zi discuta�m despre altceva. 

Dl. consilier Kolozsvari: - stau fat�a� în fat�a� cu imobilul respectiv, ceea ce  a 
spus dl. Torzsok este total  adeva�rat. Vrem sa� da�m înca� o fâs�ie ca sa� poata� umbla cu 
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mas�ina�, sau nu? Solicitarea este foarte rat�ionala�. Cine vrea sa� clarifice cela�lalt aspect, nu 
are decât. 

Dl. consilier David: - sa� înt�eleg ca� cei 29 metri pa�trat�i sunt independent de cei 
54? 

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Fekete A.) 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 7 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind darea în administrare a celor 3 sa�li de sport noi 

construite în municipiul Tîrgu Mures�, ca�tre Gimnaziul de Stat ”Tudor Vladimirescu”, 
Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert” s�i Grupul S�colar „Gheorghe S�incai” – 
Gimnaziul „Liviu Rebreanu”: 

DL. consilier David: - noi vota�m acum sa� le da�m în gestiune s�i apoi vota�m 
regulamentul. 

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi 
Dl. consilier Fekete: - referitor la materialul  nr.7, nu comisia juridica� a retras 

acest material de pe ordinea de zi, daca� va� uitat�i, patru comisii au cerut amânarea, comisia 
juridica� nu l-a avizat, noi nu am solicitat sa� fie scos. Noi acum am înca�lcat regulamentul ca� 
un material respins de toate comisiile l-am readus în discut�ie.  

Dl. consilier David: - eu am înt�eles ca� nu a fost respins de toate comisiile. 
Ordinea de zi fiind epuizata�, va� mult�umesc pentru participare. 
 
Nemaifiind alte discut�ii la ordinea de zi, lucra�rile s�edint�ei ordinare a consiliului 

local municipal se încheie. 
 
 
 
 
 
Dl. consilier David Csaba – pres�edinte de s�edint�a� ________________ 
Jrs. Cioban Maria  -  Secretarul municipiului Tîrgu-Mures� ________ 
 
 
 

 


