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PROCES-VERBAL 
 

încheiat cu ocazia S�edint�ei extraordinare a Consiliului local  municipal  
Tîrgu-Mures� din data de 11  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 extraordinara� 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  Cra�ciun Florin, Dane Karoly, Mailat Virgil 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 

extraordinare de asta�zi  a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures�. 
Ordinea de zi a s�edint�ei de asta�zi cuprinde 11 de puncte  s�i înca� un material în regim 

de urgent�a� semnat de dl. Kolozsvari, în lega�tura� cu pret�ul pe care îl practica�m pentru SURM. 
Supun la vot odinea de zi propusa�. 

Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Ordinea de zi a fost aprobata� cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier Vlas: - vreau sa� ma� refer la faptul ca� aceste puncte de la ordinea de zi  

noi le-am aprobat la s�edint�a trecuta�, nu trebuie sa� le aproba�m a doua oara�. Acum trebuie sa� 
aproba�m doar diferent�a de materiale. 

Dl. consilier  David: - aceasta este o s�edint�a� extraordinara�, nu este continuarea 
s�edint�ei de  sa�pta�mâna trecuta�. 

D-na secretar Cioban: - la sfârs�itul s�edint�ei trecute s-a creat o stare de nedumerire s�i 
nu se s�tia exact daca� acea s�edint�a� se continua� sau nu. Atunci s-a ales procedura convoca�rii unei 
s�edint�e extraordinare a ca�rei ordine de zi o avet�i în mape s�i atunci este normal ca din nou sa� 
votat�i toate punctele de pe ordinea de zi. 

Punctul nr. 1 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Studiului de fezabilitate s�i a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investit�ia „Amenaja�ri exterioare s�i brans�amente la Sala de sport a 
S�colii generale nr. 1 „Serafim Duicu” – Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier David: - daca� sunt observat�ii la acest material? 
Dl. consilier Benedek: - este un material care are implicat�ii asupra bugetului, totus�i 

comisia de buget trebuia sa� fie anunt�ata�. Nu s�tiu ce justifica� urgent�a acestui material. 
Dl. primar Florea: - daca� nu o luat�i în calcul acum, risca�m ca sa�lile sa� le da�m în 

folosint�a� în octombrie. Vrem sau nu, brans�amente trebuie sa� facem, aceste cheltuieli sunt ale 
oras�ului. În sensul acesta sa� privit�i urgent�a. 

D-na Fa�rca�s�an Rodica: - construct�ia acestei sa�li de sport a fost începuta� în 
prima�vara acestui an având termen de execut�ie 8 ianuarie 2008. Prima�ria are obligat�ia sa� 
asigure toate utilita�t�ile s�i amenaja�ri exterioare. Procedura de obt�inere a tuturor avizelor pentru 
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asigurarea utilita�t�ilor s�i executarea brans�amentelor  este o procedura� îndelungata�, trebuie 
tratata� în mod separat cu fiecare det�ina�tor de ret�ele, trebuie fa�cute demersurile – proiect tehnic, 
licitat�ie pentru execut�ie s�i am considerat ca� este binevenita� introducerea acestui material pe 
ordinea de zi datorita� faptului ca� timpul pâna� la sfârs�itul anului este redus s�i lucra�rile trebuie 
fa�cute paralel cu execut�ia sa�lii de sport care a fost contractata� de Compania Nat�ionala� de 
Investit�ii. 

Dl. consilier David: - înainte sa� facet�i licitat�ia trebuie schimbat bugetul, sa� fie 
pozit�ie preva�zuta� în buget.  

Dl. consilier Kolozsvari: – procedural este incorect cum s-a introdus acest punct pe 
ordinea de zi. Nu sunt împotriva�, dar daca� este material de urgent�a� atunci trebuie pus în regim 
de urgent�a�, daca� este material obis�nuit  trebuia prezentat în comisii, chiar daca� veneau 
comisiile ieri. Procedural nu este corect ori una, ori alta. 

Dl. consilier David: - t�inând cont de faptul ca� doar la sfârs�itul lunii august o sa� fie 
s�edint�a� s�i cu precizarea ca� trebuie sa� vina� cu modificarea pozit�iei din buget, supun la proiectul 
de hota�râre. 

Cine este pentru? –18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Opris�can Doru). 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru. 
Punctul nr. 2 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: - domnul Balint a cerut pentru studiu, îl ruga�m sa� ne spuna� 

punctul de vedere. 
Dl. consilier Balint: - din ceea ce am discutat ulterior s�i am avut acea discut�ie cu 

Electrica, cu Biroul spat�ii s�i verzii s�i cu dl. director de la Administrat�ia Serelor, data trecuta� am 
cerut  sa� se organizeze o s�edint�a� operativa� prin care ei sa� se înt�eleaga� ca în caz de urgent�a� – 
cum sunt ca�derile acestea de copaci, s�i Electrica sa� aiba� dreptul de a interveni s�i sa� se rezolve  
împreuna� cu pompierii, deci  sa� nu se mai parcurga� procedura aceea lunga�, daca� e urgent�a� 
trebuie rezolvata� promp s�i la timp. Sa� simplifice ta�ierile de arbori unde se impune. 

Am avut o obiect�ie, noi init�ial ne-am gândit ca� aceasta� unitate de administrare a 
zonelor verzi în cartiere s�i pe stra�zi, sa� fie unitate independenta�, un serviciu independent care 
sa� apart�ina� de prima�rie. Din câte am discutat cu dl. director Mures�an, deocamdata� nu este 
posibilitatea sa� se aloce un spat�iu pentru asta, respectiv spat�iu destul de mare pentru a ada�posti 
utilajele, parcul de mas�ini. 

Ideea principala� ar fi – ma� adresez personal d-lui primar – ca administrarea efectiva� 
a cartierelor, de la plantat s�i pâna� la anumite lucra�ri de întret�inere sa� fie  efectuata� de ca�tre o 
unitate care deserves�te în cadrul prima�riei acest sector, în care sa� fie ulterior, pe baza acestui 
regulament  care vizeaza� aceste lucruri, în conlucrare cu administratorii de blocuri, etc. Astfel, 
se poate rezolva eficient o reamenajare peisagistica� a zonelor verzi. Daca� sunt profesionis�ti 
atunci se planteaza� dupa� care apar lucra�ri de întret�inere care sunt curente, nu mai vine 
solicitarea cu cereri, etc. 

Eu ma� gândesc ca� acest regulament în forma actuala� care este, daca� nu se poate 
rezolva ca unitatea sa� fie  indepedenta� acum, atunci poate fi acceptat, urmând ca – propun un 
amendament, când soses�te timpul de a regândi ca sa� devina� independent acest serviciu, cu 
spat�ii s�i unitate, parc de mas�ini, atunci sa� se act�ioneze în acea direct�ie s�i munca va fi mult mai 
eficienta�. Propun acest amendament pentru acest material ca sa� fie reluat în momentul în care 
executivul crede ca� se poate realiza independent�a unita�t�ii. 
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Dl. consilier David: - acum la regulament, mai avet�i alta� propune? Am înt�eles, doar 
asta. 

Dl. consilier Kolozsvari: - eu consider ca� este foarte periculos ca Electrica sau 
altcineva  sa� poata� interveni. Putem sa� specifica�m ca� poate interveni, dar numai în caz de 
necesitate, dupa� furtuni. Eu as� fi de pa�rere sa� nu da�m aceasta� libertate, pentru ca� din pa�cate 
responsabilitatea civica� a oamenilor lasa� mult de dorit s�i putem sa� da�m caz la anumite 
precedente periculoase.   

Chiar daca� sunt nevoit sa�-l contrazic pe dl. Balint, eu nu as� face  nicidecum separat 
acest servicii, am mai va�zut cum sunt organizate s�i în alta� parte, acestea se administreaza� de 
ca�tre o singura� unitate. Este mai ieftin s�i eficient. 

Eu consider ca� as�a cum este fa�cut regulamentul este bun, ceea ce a ment�ionat dl. 
Balint, acestea trebuie avute în vedere. Atrag atent�ia asupra acestui drept pe care vrem sa�-l 
da�m Societa�t�ii Electrica sau pompierilor, numai s�i exclusiv în cazuri de urgent�a� care sunt 
impuse de anumite situat�ii de fort�a� majora�. 

Dl. consilier Balint: - vreau sa� precizez poate  ca� nu am fost prea explicit unitatea 
daca� apare independenta� nu va ies�i din subordinea consiliului s�i a prima�riei. 

Pe de alta� parte cazurile de urgent�a�,  electrica doar constata�, de la sere sau de la 
prima�rie merge un specialist s�i asista� intervent�ia. Va fi o colaborare între cei trei. 

Dl. consilie Vlas: - foarte mult�i stra�ini care vin în oras� spun ca� avem un oras� 
frumos. În mare parte se datoreaza� modului de amenajare cu flori, de spat�ii verzi s�i pomi 
ornamentali. Tocmai de aceea nu trebuie sa� sca�pa�m din mâna� acest serviciu sa� mai facem înca� 
un serviciu, trebuie sa�-i da�m în organigrama� personal, sa�-i da�m unelte specializate pentru 
cosmetizarea  s�i întret�inerea pomilor, sa� mergem pâna� într-acolo ca s�i la asociat�iile de locatari 
sa� se faca� de ca�tre acest serviciu, probabil contra cost, dar trebuie sa�-i dota�m cu scule 
specializate, cu acele mas�ini care se ridica�, etc. Avem doua� servicii – unul la prima�rie s�i unul la 
Administrat�ia serelor. Daca� mai facem înca� unul se pierde informat�ia s�i nu se execute lucra�rile 
la timp. Vreau sa�-i felicit pe domnii de la sere  s�i e o mândrie ca� se spune ca� avem un oras� 
frumos. 

Dl. consilier Pop L.: - vreau sa� intervin asupra atribut�iunilor s�efului de serviciu 
care cred ca� sunt fa�cute  put�in în graba�. De exemplu, acum un an s-au ta�iat 138 de arbori cu 
aprobarea noastra�, din pa�durea municipiului, dar nu rezulta�  ce s-a fa�cut cu acel lemn. Au fost 
arbori între 30 s�i 70 cm grosime, chiar s�i 100 cm grosime. Avem un contract cu Ocolul Silvic 
Mures� care din informat�iile mele apare ca� ne solicita� sume tot mai mari. Ei fac paza s�i anumite 
lucra�ri, dar sa� dubleze aceste sume, cred ca� trebuie sa� fie o persoana� foarte competenta�. Eu nu 
as� da atâtea atribut�iuni pe mâna unui s�ef de serviciu fa�ra� acea comisie pe care o avem noi în 
consiliu s�i care se ocupa� cu spat�iile verzi. 

Dl. consilier Sita: - as�a cum este regulamentul, eu spun ca� este bine.  
În orice activitate ca sa� ra�spunda� cineva trebuie sa� aiba� un s�ef s�i sa� coordoneze 

aceasta� activitate. Ma� raliez pa�rerii d-lui Kolozsvari, într-adeva�r nu are ce ca�uta Electrica fa�ra� 
acest serviciu, fa�ra� specialis�ti. În ultima sa�pta�mâna� pe 27 de stra�zi s-au produs deranjamente  
electrice  în care au fost implicat�i copaci. Ei trebuie sa� execute împreuna� cu specialis�tii s�i 
scopul a fost sa� avem un serviciu de specialis�ti. 

Dl. primar Florea: - într-adeva�r, va� pot spune cum am act�ionat în momentul când a 
fost furtuna� în oras�, anagajat�ii nos�tri au fost în oras�, coordonat�i de polit�ia locala�, s�i nicidecum 
Electrica  sau alte societa�t�i. Noi trebuie sa� da�m un ultimatum în care vom impune în trei ani de 
zile sa� lega�m aceasta� obligativitate a tuturor furnizorilor de servicii, electrice, cablu, internet, 
etc., sa� intre  în subteran. Noi avem o hota�râre de consiliu local care nu e destul de explicita� s�i 
mai ales se prega�tes�te privatizarea distribut�iei de energie electrica� fa�ra� sa� ni se fi predat 
iluminatul public. Într-adeva�r avem obligat�ii, pâna� am acceptat acest comportament al lor ca 
sa�-s�i treaca� firele printre copaci, dar sunt de neacceptat în unele locuri cum au de gând sa� 
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perpetueze acest lucru.  Noi vom introduce o hota�râre  în care în trei ani de zile sunt obligat�i sa� 
intre în subteran tot�i. În ce prives�te societatea, s�i eu cred ca� trebuie o societate care sa� 
intervina�, la indicat�ia comisiei, la dialogul cu asociat�iile, dar sa� nu la�sa�m la îndemâna 
asociat�iilor de proprietari, pentru ca� sunt oameni ajuns�i la o vârsta� în care le-a ra�mas doar 
ra�utatea sa�  s�i-o manifeste  s�i nicidecum intent�ia. Intent�ia într-un oras� este una s�i a unui om 
ajuns la apogeu când devine extraordinar de reticent ajungem în situat�ia din zonele unde au 
ca�zut copacii s�i nu au fost de acord  pentru ca� s-au legat sentimental. 

Acest lucru trebuie sa�-l instituim ca regula�, pentru ca� ceea ce au repros�at oamenii au 
fost ca� asociat�iile de proprietari s-au opus categoric, ori isteria o trecem la psihiatrie s�i 
rat�ionalul va decide comisia vis-à-vis de acea societate.  

Va trebui sa� ga�sim s�i surse, putet�i sa� la�sat�i un amendament, trebuie sa� facem un 
calcul foarte clar. Daca� tot angaja�m  la societa�t�i cu salarii, pla�t�i s�i o gra�mada� de datorii, o sa� 
ajungem mai scump decât anumite servicii le putem angaja. Ra�mâne sa� discuta�m dintr-un 
calcul economic ce ar însemna o soicetate sa� mearga� cu turat�ie tot anul, ce ar însemna 
cheltuieli, o societate cu mandat foarte  clar. Eu insist la ora actuala�  a avea o societate a 
noastra�, dar cu posibilitate de a angaja anumite servicii care ne-ar costa put�in mai ieftin. 

Va� rog sa� ret�inet�i, Romsilva a devenit un C.A.P. coordonat ineficient de la nivel 
nat�ional, dar nu avem de ales. Sunt nis�te tarife acceptate care daca� nu, ne punem în situat�ia de 
a ne face ocol propriu, ori situat�ia actuala� nu putem risca. Copaci sunt, nu va� punet�i problema 
ca� cineva fura� lemn. Daca� vret�i sa� va� uitat�i cu lemnul care s-a ta�iat merget�i la cimitirul din 
Livezeni s�i o sa� vedet�i cantitatea de lemn, lucru care ne-a determinat sa� facem studiu de 
fezabilitate  pentru trecerea serelor pe combustibil ada�ugat –gaz metan s�i arza�tor pe lemne, 
pentru ca� nu numai din cota ta�ierilor, dar din tot ce se întâmpla� în oras�, stivele de lemne care le 
vedet�i acolo ne impun acest lucru. 

Profit de aceasta� intervent�ie, sa� desemnat�i la finalul s�edint�ei de consiliu, dupa� 
dialogul executiv – direct�ia silvica�, am hota�rât împreuna� acel schimb de teren privind pepiniera 
din str. Somos. Lucrurile au ra�mas. Dl. director de la Romsilva se pare ca� a primit un sfat 
interesant de la dl. prefect sa� nu faca� acel schimb. Va� rog sa� desemnat�i o comisie de la 
consiliul local în care sa� invita�m Direct�ia silvica� sa�-s�i continue demersurile. Am hota�rât un 
schimb de teren.  Ar fi pa�cat de acel teren, asta�zi s�i mâine s-ar putea sa� fie dat. 

Dl. consilier David: - a fost o propunere ca în momentul în care  ne putem permite 
ca spat�iu sa� înfiint�a�m un serviciu separat pentru administrare spat�ii verzi, a fost o propunere ca 
în caz de urgent�a� absoluta�  sa� se dea o libertate mai mare la  Renel pentru a interveni. 

Eu supun la vot materialul as�a cum este s�i daca� nu se aproba�, înseamna� ca� supun cu 
amendamentele propuse. 

Supun la vot priextul de hota�râre în forma prezentata�. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Pop Liviu) 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru s�i un vot împotriva�. 
Punctul nr. 3 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind reglementarea situat�iei juridice a terenului din str. 

Barajului, nr. 17: 
Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii supun  la vot proiectul de hota�râre – 

asocierea. 
Cine este pentru? – 15 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Oproiescu F.) 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri (Mozes L., Maior C., Pop Mircea.) 
Proiectul de hota�râre  este respins. 
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Dl. consilier Opis�can: - domnule pres�edinte, dvs. at�i vorbit de asociere, este 
varianta 1 din material, dar exista� s�i o varianta� 2 care poate trece. 

Dl. consilier Molnar: - vreau sa� spun doar o chestie formala� fiindca� acest subiect 
nu merita� sa� fie deschis fiind foarte negru. Nu se precizeaza� în aceasta� hota�râre ce se întâmpla� 
daca� cu tot efortul consiliului s�i a celor interesat�i, pret�ul nu va fi acceptat, fiindca� exista� 
interese majore de a sca�pa de teren. Ca sa� putem vota linis�tit�i, trebuie trecut în hota�râre ce se 
întâmpla� daca� nu se ajunge la înt�elegere într-un termen rezonabil.  

Dl. consilier Benedek: - noi am pornit cu asociere, acum este clar penru toata� 
lumea, daca� cineva a vrut sa� se convinga�, atunci înseamna� ca� este investitorul respectiv care 
face investit�ia s�i face asfaltul.  

Investitorul german, nu poate sa� spuna� nimeni ca� nu face o treaba� buna�, ca� nu face  
un asfalt de calitate. Calitatea, eu m-am interesat personal, pentru ca� m-a supa�rat s�i pe mine, de 
trei ani o tot lungim s�i nu lua�m nici o decizie, s�i am cerut un punct de vedere al specialis�tilor. 
Ei au fost de acord ca� este un asfalt de calitate, cel mai bun asfalt din împrejurimi. În urma 
asfaltului fa�cut de acest investitor beneficiaza� oras�ul. Noi avem nis�te drumuri  fa�cute bine s�i 
putet�i vedea s�i alte sectoare cum sunt fa�cute. Noi am fa�cut o gres�eala� foarte mare, acele comisii 
care au purtat acele discut�ii au fa�cut o serie de gres�eli, asta este o alta� treaba�. Din pa�cate  toata� 
afacerea a început sa� devina� pa�guboasa� s�i pentru acel investitor german s�i începe sa� devina� s�i 
pentru oras�. În aceasta� situat�ie trebuie sa� ga�sim o solut�ie de rezolvare. Daca� asta�zi votam 
asocierea, întotdeauna depinde de un vot, s-ar putea ca� era pe un drum bun, care ar fi fost 
benefic s�i pentru oras� s�i pentru investitor.  Ca� a gres�it investitorul ca� nu a înt�eles anumite 
probleme, ca� am gres�it noi s�i acea comisie s�i nu s-a format acea asociere, asta nu înseamna� ca� 
trebuie sa� lua�m o atitudine ostila� fat�a� de ei s�i sa� le spunem sa� plece din oras�. O sa� piarda� oras�ul 
s�i o sa� piarda� investitorul. Atunci am spus ca� daca� nu putem face o  asociere  convenabila�, eu 
sunt de acord cu propunerea dl. David  s�i a d-lui Molnar  ca daca� nu intervine aceasta� asociere, 
sa�-l la�sa�m pe investitor sa�-s�i faca� treaba s�i în acea parte, acolo este un teren de vânzare lânga� 
investitorul respectiv, s�i acolo se puteau face nis�te tatona�ri. 

Eu propun s�i îmi ment�in aceasta� propunere ca�  terenul de sub cla�diri care este 
ocupat de investitorul german, la pret�ul piet�ei sa� intre în proprietate pentru ca�, atunci  s�i noi nu 
pierdem pentru ca� am cumpa�rat acel teren cu 3 sau 4 euro s�i acum îl vindem cu 30 sau 35 euro 
s�i din aceasta� treaba� beneficiaza� atât oras�ul cât s�i investitorul s�i nu ne poate acuza nimeni ca� 
consiliul este ostil unui investitor. 

Eu propun sa� vindem terenul. Cunosc bine materialele,  le-am cerut de la Curtea de 
Conturi, am studiat inclusiv anexele s�i am ajuns la aceasta� concluzie. 

Dl. consilier David: - în urma� cu doua� s�edint�e s�i eu am fost pentru a vinde numai 
ceea ce este strict folosit la ora actuala�. Sa� s�tit�i ca� în aceste doua� luni de ta�ra�ga�nare mi-a dat de 
gândit. În momentul în care o asociere ne aducea  bani la prima�rie s�i totus�i nu se voteaza� de 
ca�tre unii, înseamna� ca� ceva nu e în regula�. Nu s�tiu daca� îmi mai sust�in pa�rerea. Daca� o 
asociere face un asfalt bun care o sa� aiba� o piat�a�, înseamna� ca� noi prima�ria trebuia sa� intra�m în 
asociere ca sa� ne lua�m partea. Cea mai buna� solut�ie era asocierea pentru ca� as�a am pornit.  

Daca� sta� acolo fa�ra� chirie, asta nu cred ca� este numai problema noastra� ca s�i 
consiliu, s�i putea sa� faca� un pas s�i dâns�ii spre consiliu, sa� convinga� consilierii ca� este benefica� 
asocierea . 

Dl. consilier Vlas: - mi se pare foarte interesant ca� s-a votat asocierea aproape sa� 
treaca� s�i ne apuca�m acum sa� pleda�m pentru vânzare. Putem vota s�i pentru asociere s�i pentru 
vânzare? Care e real? Vreau o explicat�ie daca� e s�i corect ca în cadrul aceluias�i vot, la acelas�i 
punct cu doua� variante putem vota da sau nu. 

Dl. consilier Maior: - conform legii trebuie sa� existe o licitat�ie pe acel teren. Cine 
ne garanteaza�  noua� ca� atunci când vor veni la licitat�ie nu va câs�tiga altcineva? 

Daca� va� uitat�i, este vot în principiu.  
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Dl. consilier Molnar: - fiindca� asocierea s-ar semna între o societate s�i o alta� 
societate, nu este nevoie de  licitat�ie, astfel încât acel argument us�or fals pica�. 

Dl. consilier Opris�can: - asocierea era în principiu fiindca� urma o negociere 
privind condit�iile asocierii s�i nimeni nu s�tia daca� pâna� la urma� cele doua� pa�rt�i vor agrea sau nu 
vor agrea. Nu puteam lua o hota�râre definitiva�  ca� ne ascociem. Din acest motiv era un acord 
de principiu. 

Eu am sust�inut ca s�i dvs. vânzarea. În urma� cu doua� luni am sust�inut ca cele doua� 
variante de hota�râre sa� fie cumulate într-una singura�, pentru ca� într-un fel sau altul dupa� atâta 
timp, cred ca� ar trebui sa� defintiva�m situat�ia de acolo. Atunci am propus ca într-o prima� faza� sa� 
desemna�m o comisie care sa� încerce negocierea, poate ca� ceea ce propunem noi cu ceea ce ar 
înt�elege partenerul prin aceasta� asociere se putea ca�dea la un acord sau nu. În cazul în care 
aceasta� negociere privind asocierea  nu ar fi dus la nici un rezultat, urma etapa a doua, se ofera� 
vânzarea terenului la un pret� de.  

Apropo de acest proiect de hota�râre în varianta 2, se poate sa� fie corect; nu s�tiu. Dar 
tocmai pentru a avea acea garant�ie s�i d-na Cioban sa� verifice, la art. 1 “se aproba� vânzare 
directa� ca�tre ….”. eu as� spune “se aproba� vânzarea în condit�iile legii”. Daca� se poate direct  
este Ok, daca� legea nu da� expres posibilitatea de a fi o vânzare directa�, prin licitat�ie. Acest 
lucru trebuie cumva sa�-l rezolva�m. 

Dl. consilier Moraru: - trebuie sa� repet nis�te lucruri pe care le-am mai precizat. 
Noi nu putem judeca din capul locului ca� dorim sa� fim în doua� pa�rt�i. Trebuie sa� decidem ce 
dorim. S-a va�zut s�i asta�zi ca� marea majoritate se ambit�ioneaza� sa� nu mearga� pe calea  logica�. 
Aceasta este o varianta� de tentativa� de asociere în favoarea comunita�t�ii noastre la care noi nici 
nu am depa�s�it elementul de a stabili o comisie care sa� faca� lucrul acesta, care sa� încerce sa� faca� 
lucrul acesta. daca� nu se reus�es�te, se trece la partea a doua. Evident, noi nu putem sa� fim în 
pierdere. Partea a doua este cea care spre marea mea surpiza� am descoperit-o asta�zi. S-a 
subliniat ordinea logica� în care trebuie sa� mergem s�i noi pe aceea trebuie sa� o respecta�m. Poate 
ca� asta�zi noi ar trebui sa� stabilim comisia  care sa� treaca� la negociere, ca la s�edint�a urma�toare 
sa� avem un punct de vedere al acestei comisii s�i daca� nu s-a reus�it recurgem la partea a doua. 
Mai exista� s�i alta� parte: sa�-i impunem nis�te chirii încât el sa�-s�i dea seama ca� tra�ies�te pe 
teritoriul oras�ului nostru s�i sa� se adapteze. 

Dl. consilier Opris�can: - t�inând seama de ceea ce s-a discutat pâna� acum eu as� veni 
cu a treia varianta� în care sa� cumula�m cele doua�. Sa� relua�m votul privind asocierea în forma 
prezentata� în varianta I este imposibil, dar ceea ce am propus s�i în urma� cu doua� luni, eu am 
mai propune înca� o data�: sa� construim o a treia varianta� în care sa� existe o comisie  care sa� fie 
succesiv cele doua� etape. Într-o prima� faza� se propune o sociere în condit�iile în care nis�te 
termeni i-am discutat aici: cu redevent�a� minima� de atât, cu la�sarea independent�ei de 
funct�ionare s�i neimplicare în  management, etc, care probabil poate fi agreata� de partener, iar 
în cazul în care dintr-un motiv sau altul nu se ajunge între cele doua� pa�rt�i atunci sa� urmeze o 
faza�  a doua cu propunere de vânzare. Daca� nu se accepta� nici vânzarea, putem sa� schimba�m 
lucrurile. 

Dl. consilier Kolozsvari: - s-au spus aici  multe lucruri care trebuiau spuse înainte 
de vot. Eu nu cred ca� este imposibil de reluat votul, daca� s-au precizat anumite elemente. 

Dl. consilier David: - eu as� fi propus, daca� nu se reus�ea nici vânzarea, la prima 
varianta� la  art.3 eu nu as� fi spus principiu, ci “se aproba� demararea procedurii de asociere s�i la 
art. 3, ce a spus dl. Opris�can, “în cazul nerealiza�rii asocierii se discuta� varianta de vânzare 
conform condit�iilor legii”. Am dubii cu vânzarea directa�. Art. 3 devenea art. 4 în care este 
numita� comisia.  

Dl. consilier Oproiescu: - sunt de acord cu dvs., dar în s�irul logic al ideilor, noi 
aveam s�i a treia varianta� care nu mai apare nica�ieri. Daca� nu accepta� asocierea, daca� nu vrea sa� 
cumpere, era înca� o varianta� – sa� o facem noi. Va� rog sa� avet�i în vedere s�i asta.     
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Dl. consilier David: – noi putem sa� completa�m în varianta comuna� propusa� s�i de dl. 
Opris�can s�i de mine, înca� un punct. Daca� nici vânzarea nu se accepta� de ca�tre partener, 
studierea posibilita�t�ii de a crea un serviciu propriu pentru Prima�ria Tîrgu-Mures�. Firul logic a 
fost asocierea pentru ca� de accea am intrat noi atunci cu terenul.  

Daca� suntet�i de acord supun la vot varianta în care la art. 2 sa� schimba�m cuvântul 
“în principiu”, în: “se aproba� demararea procedurii de asociere”.  

La punctul 3 sa� spunem ca� daca� procedura de negociere pentru asociere nu se 
realizeaza� da�m un termen (eu propun un termen de 30 de zile, daca� suntet�i de acord), se trece 
la studierea  variantei de vânzare în condit�iile legii. Daca� nu putem ca�dea de acord nici cu 
vânzarea  pentru ca� dâns�ii o sa� spuna� ca� e prea scump atunci trebuie sa� vedem cum pe acest 
teren înfiint�a�m noi ori serviciul nostru propriu, decidem soarta terenului. 

Apoi, daca� suntet�i de acord supun la vot membrii comisiei, 
Dl. consilier Opris�can:  - t�inând seama ca� se propun 30 de zile pentru acea comisie 

de negociere dupa� care daca� se ajunge la o înt�elegere e bine s�i contractul de asociere se supune 
în prima s�edint�a� aproba�rii consiliului s�i va intra în funct�iune. Daca� nu, se urmeaza� pasul doi, 
negocierea sau licitat�ia privind vânzarea terenului. Pâna� va exista eventual s�i acel pas doi, vom 
avea înca� o s�edint�a� de consiliu ordinara� s�i în cazul în care vedem ca� cele doua� propuneri ale 
noastre, fie asocierea fie vânzarea  s-au încheiat cu es�ec, putem discuta  într-adeva�r varianta 
propusa� de dl. Oproiescu printr-o hota�râre separata�,  ca sa� nu facem un amalgam într-o singura� 
hota�râre de tot ceea ce e posibil. Daca� lua�m ce  a spus dl. Savu în acel studiu mai ga�sim înca� 
vreo doi hibrizi de variante între ceea ce a spus el acum s�i facem o hota�râre stufoasa� din care  
nu mai înt�elege nimeni nimic. Ceea  ce  at�i propus este foarte bine, într-o luna� s�i juma�tate sigur 
vom avea un rezultat, fie asociere, fie vânzare, fie ca� refuza� s�i una s�i alta s�i atunci putem trece 
la varianta cealalta� sa� facem o propunere pentru achizit�ionare s�i a ne dezvolta noi un serviciu 
propriu pe aceasta� tema�. 

Dl. consilier Vlas: - rog secretariatul în urma discut�iilor care au fost sa� formuleze 
modul cum va ara�ta hota�rârea, sa� se dea la tot�i consilierii sa� o vedem, între timp putem  discuta 
alte puncte de pe ordinea  de zi, s�i revenim la acest punct ca sa� vedem exact cum este 
formulata�, ca sa� nu ra�mâna� la nivel de interpreta�ri. 

Dl. consilier David: - am spus clar: la punctul 2 în loc de “în principiu”, “se aproba� 
demararea procedurii de asociere” (au am propus 30 de zile). Punctul 3, sa� fie, în cazul în care 
nu se realizeaza� asocierea  se trece la studierea vânza�rii în condit�iile  legii a terenului strict 
necesar pentru  desfa�s�urarea activita�t�ii. Punctul 3 devine punctul 4 cu comisia. 

Supun la vot proiectul de hota�râre în aceasta� varianta�. 
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea în aceasta� varianta� a fost adoptata� cu unanimitate de voturi 
Va� rog sa� facet�i propuneri pentru comisie. Vedet�i propunerea obligatorie a d-lui 

Savu, doua� persoane de la executiv s�i sunt patru locuri de consilieri s�i doua� locuri pentru 
supleant�i. 

Dl. consilier Pop Mircea: - va� rog sa� t�inet�i cont de comisia votata� de noi: Molnar 
Gabot, Kirsch Attila, Maior Claudiu. 

Dl. consilier David: - în comisie au fost d-nii consilieri Maior Claudiu, Molnar 
Gabor, Kirsch Attila, Opris�can Doru. 

Dl. consilier Kirsch: - nu pot accepta fiindca�  nu o sa� fiu în oras�. Propun pe dl. 
consilier Moraru care cunoas�te situat�ia. 

Dl. consilier David: d-nii consilieri Maior Claudiu, Molnar Gabor, Moraru 
Octavian, Opris�can Doru. 

Va� rog sa� propunet�i doi înlocuitori. 
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Dl. consilier Molnar: - data trecuta� a mai fost o propunere, l-am propus pe dl. 
Torzsok Sandor. 

Dl. consilier Moraru: - cred ca� propunerea d-lui Molnar e corecta�. Renunt� eu s�i vor 
fi d-nii Torzsok, Molnar, Opris�can s�i Maior. E vorba de membrii de drept. 

Dl. consilier Opris�can: - eu am încredere pe de o parte s�i în detas�area  de acest 
subiect a d-lui Moraru s�i în corectitudinea dânsului. Eu ra�mân cu pla�cere ca membru înlocuitor 
la�sându-l titular pe dl. Moraru s�i daca� în aceasta� perioada� cineva din cei doi nu poate participa, 
eu particip la aceste negocieri. Mai propunet�i înca�  un supleant s�i e în regula�. 

Dl. consilier Oproiescu: - propun ca supleant pe dl. Benedek. 
Dl. consilier David: - recapitulez: membrii plini: Molnar Gabor, Torzsok Sandor, 

Moraru Octavian s�i Maior Claudiu s�i supleant�i: Opris�can Doru s�i Benedek Istvan. 
Supun la vot propunerile fa�cute pentru comisie. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Vlas F.) 
Propunerile  au fost aprobate  cu 18 voturi s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 4 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 Kolozsvari. – noi am discutat în comisie s�i în plen ca� cerem anumite 

la�muriri privind autorizat�ia de construire, în ce ma�sura� este execut�ia conform autorizat�iei de 
construire, privind la�murirea contractului de finisaj  la pasaj cu cel care a câs�tigat, s�i pâna� nu 
ne sunt puse la dispozit�ie aceste date, nu se poate discuta. Aceste date sunt esent�iale. 

Dl. consilier Torzsok: - discuta�m despre o licitat�ie pentru doua� obiective: de a 
termina pasajul s�i a da în administrare  unei firme acest pasaj. Fiind vorba de o administrare, 
cred ca� caietul de sarcini care se va întocmi daca� aproba�m aceasta� hota�râre trebuie sa� cuprinda� 
s�i un regulament  de administrare. 

Sunt doua� ipoteze:  câs�tiga� firma din Cluj sau nu câs�tiga� acea firma�. Daca� câs�tiga� 
este o situat�ie mai favorabila� în privint�a derula�rii s�i finaliza�rii lucra�rilor. Daca� nu câs�tiga�, 
consider ca� as�a cum nici asta�zi, nici mâine s�i nici pe viitor  nu avem specificate nivelele de 
finisaje cerute  de la aceasta� firma�. Noi am spus la concesiune sa� termine finisajul, 
compartimenta�ri, utiliza�ri, fa�ra� sa� da�m detalii suficiente  pentru a s�ti nivelul pâna� unde trebuie 
sa� ajunga�. 

De exemplu, glasvandurile în subsol din ce vor fi executate?  Ce fel de gresie se va 
pune? Consider ca� în perioada urma�toare pâna� se la�muresc problemele cerute de dl. 
Kolozsvari, sa� se poarte o discut�ie de clarificare cu acest investitor pentru a se la�muri foarte 
bine s�i a se pune pe hârtie  nivele cerute, fiindca� daca� nu iese el câs�tiga�tor, ori evalua�m s�i 
trebuie sa� avem date sa� evalua�m ce ar fi trebuit sa� faca�, ori daca� trebuie executat sa� s�tim pâna� 
la cel nivel trebuie executate aceste finisaje. 

Dl consilier Opris�can: - cred ca� cineva ar trebui sa� ne explice ce înseamna� aceste 
finisaje, compartimentarea. În funct�ie de momentul în care o sa� ne la�murim o sa� organiza�m 
acea licitat�ie sau vom merge pe ceea ce este obligat�ie contractuala�  pentru Matrix, urmând ca 
noi sa� desemna�m acel administrator. Aici vreau sa� fac o propunere, daca� vom ajunge la 
varianta II sa� ga�sim un administrator pentru aceste spat�ii, noi tot spunem ca� Locativul nu 
produce nimic s�i nici nu se impune cu nimic. Eu cred ca� Locativul are s�i credibilitatea de a lua 
un credit, de a finaliza printr-o licitat�ie tot ceea ce înseamna� lucra�ri acolo s�i sa� administreze 
acele spat�ii. De ce sa� lua�m un privat sa� le administreze când poate sa� o faca� Locativul. Este al 
nostru, ar trebui sa� avem control asupra Locativului s�i nu mai avem nici un fel de suspiciune. 

Nu face subiectul acestei hota�râri pentru ca� trebuie sa� ne la�murim asupra a ceea ce 
se va întâmpla.  Daca� ne la�murim s�i ajungem la concluzia ca� ceea ce este cuprins în contract s�i 
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în caietul  de sarcini ca obligat�ie nu  este suficient s�i Matrixul sa�-s�i îndeplineasca� pâna� acolo  
acele obligat�ii iar ceea ce înseamna� suplimentar putem sa� implica�m  Locativul printr-o hota�râre 
s�i de consiliu s�i  AGA ca sa� finalizeze s�i sa� administreze asta. Tot�i vrem sa� facem studii despre 
Locativ, vrem sa� gestioneze, sa� se implice imobiliar, iar aici când putem sa� facem, ca�uta�m pe 
alt�ii. 

Dll conslier Oproiescu: - pâna� ne la�murim cu autorizat�ia de construire, cu 
suprafet�ele s�i intersect�ia – sens giratoriu, ret�in penultima idee s�i anume ca� Matrixul trebuie sa� 
faca� pasajul pietonal. Are obligat�ii din contract. Sa�-s�i faca� Matrixul datoria s�i apoi vedem  ce 
mai licita�m acolo, cu mobilarea. Cu Locativul este o idee buna�, dar Matrix sa�-s�i execute 
obligat�iile contractuale.  Vedem documentele, dar idee este de a rezolva în spiritul hota�rârii 
care am avut-o, sa� fie rezovat pasaj pietonal, iar apoi vedem cum îl mobila�m s�i cu cine.  

Dl. consilier Opris�can: - eu nu am spus sa� se faca� pasajul doar pietonal, s�i apoi 
vedem ce facem. Am spus sa� fim la�murit�i clar ce înseamna� acele finisaje pâna� la care conform 
caietului de sarcini s�i contractului trebuie sa� le execute firma Matrix ca s�i câs�tiga�tor al acelei 
licitat�ii s�i în funct�ie de ceea ce vom primi la�muriri, vom lua o decizie, este nevoie sa� licita�m 
pentru o firma� care sa� vina� sa� dea un aspect  altfel decât va ra�mâne, sau la�sa�m as�a s�i o 
eventuala� firma� – ca� e Locativ sal altcineva – va veni, va face finisajele s�i va administra acele 
spat�ii. Daca� ajungem la concluzia ca� ceea ce înseamna� acele finisaje part�iale, compartimentat, 
etc, nu sunt suficiente pentru noi, atunci  sigur ca� e bine sa� organiza�m o licitat�ie ca sa� le facem 
la standardele la care dorim, urmând sa� renegociem acea parte cu firma Matrixul din contract, 
pentru o serie de despa�gubiri la ceea ce nu-i mai obliga�m sa� faca�. Dar acestea le vom discuta 
probabil data viitoare când vom fi la�murit�i pentru ca� acum nu cred ca� este cineva care ne poate 
spune ce înseamna� conform obligat�iilor asumate prin contract s�i cerute de noi prin caietul de 
sarcini, ce înseamna� acele finisaje s�i pâna� unde trebuie sa� mergem. 

Dl. consilier Kolozsvari: - consider ca� cea mai constructiva� propunere de asta�zi a 
fost propunerea d-lui Opris�can prin Locativ. Eu cred ca� la ora actuala� ei au specialis�ti. Ar putea 
în conformitate cu contractul sa� ne la�mureasca� ce  sunt acele finisaje care trebuie fa�cute s�i noi 
putem sa� da�m as�a cum a propus dl. Opris�can, atât în administrare Locativului cât s�i în sarcina� 
de a derula aceste lucruri.  

Dl. consilier Torzsok: - ma� simt obligat sa� intervin în problema acestor nivele de 
finisaje. În momentul prelua�rii investit�iei de ca�tre Matrix, s-a cesionat contractul de la 
Aquaserv la Matrix. Matrix a devenit beneficiar investitor al acestui obiectiv. A preluat 
întreaga documentat�ie existenta� la ora respectiva�. Baza de pornire este acel  proiect unde sunt 
specificate foarte bine compartimenta�rile, sunt devize, desene, pâna� în detaliu. Este o baza� de 
pornire, se poate discuta. 

Dl. consilier S�tefanovici: - din câte s�tiu eu Matrixul lucreaza� la pasaj. Eu am avut 
acolo o echipa� care a tencuit dedesubt. Au închis pasajul, pentru ca� acoloau  unelte, etc. 

Dl. primar Florea: - asta este obligat�ia Matrixului, discuta�m fa�ra� rost. 
Dl. consilier David: - eu cred ca� materialul acesta nu trebuie discutat, cum a spus 

dl. Torzsok, a preluat un proiect, acela sa�-l duca� la nivelul de finisaj s�i configurat�ia care era 
acolo s�i apoi îl, da�m la Locativ. 

Dl. primar Florea: - nimeni nu dores�te modificarea a cee a ce s-a angajat, a 
preluat, etc. el va face  finisarea la un nivel care s-a stabilit prin contract. El a pus problema 
astfel: el va face un anumit nivel de finisaje, la nivel de standard care îl vrea el. A pus 
problema ca� se dores�te  finisarea la acelas�i nivel de standard  ca sa� fie ca spat�iul lui. Normal ca� 
interesul lui ar fi ca interesul pentru pasaj sa� creasca�. Ceea spunet�i dvs. acum cu Locativul, mi 
se pare de prisos. Acele spat�ii comerciale le închiriem ca sa� câs�tiga�m bani. Ca� le concesiona�m 
sau altceva, ce dorit�i dvs. asta vom face din ele. Daca� face un anumit nivel de finisaje, vom 
concesiona la pret�urile pe care le vet�i dicta. Dar sa� punet�i Locativul care s-a demonstrat de ani 
de zile ca� nu  a fa�cut nimic, ca sa� le dat�i bani sa�-s�i îngroas�e salariile s�i schema, daca� credet�i ca� 
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Locativul are acum specialis�ti, va� îns�elat�i. Trebuie sa� luat�i o decizie  majora�r în scurt timp vis-
à-vis de modul în care înt�elege acest lucru, dar sa� o dau  la Locativ sa� o faca� pe o gra�mada� de 
bani când ar putea face altceva, ca apoi sa� o concesioneze. Pot sa�-i pretind la Matrix sau 
altcineva care vine, sa� o  puna� la punct pe banii lor ca apoi sa� concesionat�i. Nu e nici un fel de 
suspiciune care va� domina� pe unii la nesfârs�it.  A spus problema foarte clar  s-a prezentat  la 
noi cu o propunere. Ar fi pa�cat  sa� faca� la un anumit grad de finisaje s�i sa� nu accepta�m sa�-s�i 
faca�  finisa�rile care le dores�te, dupa� care se va concesiona la nivel de pret�uri pe care le vet�i 
stabili. Nu le ga�ses�te atractive, o sa� vina� altul.  

A trece la Locativ, ara�tat�i-mi un leu pe care Locativul îl da� prima�riei sau consiliului 
local. Discut�ia cu Locativul trebuie sa� fie alta din punctul meu de vedere. Da�m la Locativ ca 
sa�-l puna� la punct  sa� concesioneze locativul. Parca� nu as� putea sa� fac concesiunea printr-o  
licitat�ie sa� ia banii oras�ul, nu Locativul. Daca� dvs. va� opunet�i, va face la nivelul de finisare s�i 
care sa� fie un pasaj banal. Daca� va fi un pasaj banal, se va ala�tura pasajelor banale la nivel 
nat�ional pe unde nimeni nu va trece. Singurul pasaj funct�ional este la Universitate în Bras�ov. 
Daca� dorit�i sa� vina� atractiv pe sub pa�mânt, nivelul de finisaje s�i oferta din pasaj trebuie sa� 
determine ceta�t�eanul sa� intre în pasaj. Daca� vret�i finisaje la nivelul din contract, va fi la nivel 
de trecere pietonala�. 

Dl. consilier Opris�can: - este o nela�murire. Daca� Matrix sau alta� firma� va câs�tiga o 
licitat�ie pe care  noi o organiza�m ca sa� amenajeze la un grad de finisare foarte  ridicat, sa� fie 
atractiv, ceea ce câs�tiga�m noi din licitat�ie, redevent�a pe care o lua�m pe ceva sau complet 
neamenajat  sau la nivel de trecere pietonala�, va fi nesemnificativ. Cel care va câs�tiga foarte 
mult  din concesiona�rile acestor spat�i când vor fi aduse la un standard, va fi firma care va 
câs�tiga acea licitat�ie pe care o vom organiza noi. Daca� pornim de la un grad de finisaje cum e 
preva�zut, pietonal dar cu compatimenta�ri, cu ret�ea electrica�, etc, iar de acolo încolo unitar vom 
amenaja noi, adica� cineva, s�i eu m-am gândit la Locativ fiindca� are posibilitatea de a obt�ine 
credite, cineva sa� aduca� acele spat�ii de la stadiul la care sunt la�sate prin contractul existent, la 
un stadiu de finisare s�i în momentul în care închiriezi sau concesionezi  acele spat�ii, obt�ii 
tarifele adeva�rate pe care, daca� nu,  le vor obt�ine alt�ii.  

Dl. consilier David: - prin observat�iile d-lui Kolozsvari care solicita� acele 
informat�ii, s-a propun amânarea. 

Eu am o suspiciune. Sa� s�tit�i ca� în contract s-a formulat din pa�cate amenajare pasaj 
pietonal s�i trebuia fa�cut amenajare pasaj subteran pentru ca� acel pasaj subteran  are s�i alte 
destinat�ii care trebuia sa� le faca� exact as�a cum era proiectul care l-a preluat. Nu as�a se reface 
pentru ca� noi am avut  o discut�ie cu ei s�i ei atâta vor sa� faca� acces pietonal fa�ra� celelalte funct�ii 
care au fost acolo, ca stat�ie de pompare evacuare ape, WC public, etc. El, astea trebuie sa� le 
faca�. Ce a cerut dl. Kolozsvari eu vreau de la juris�tii nos�tri sa�-s�i spuna� pa�rerea despre acel 
contract  ce cont�ine s�i ce obligat�ii are. Eu supun la vot amânarea pâna� avem acele elemente. 
Putet�i sa� o amânat�i, dar luat�i o decizie înca� o data� s�i fa�ra� discut�ii în plen. Eu sust�in sa� faca� 
nivelul care l-a fa�cut în contract, fiind sumar ceea ce este angajat în contract. Sigur ca� va face 
tot ce spunet�i dvs., nu asta mi-e teama�. Daca� amânat�i gradul de finisare, o sa�-s�i termine ce face 
el acolo s�i noi o sa� ra�mânem cu pasajul nefinisat. El, în octombrie trebuie sa� fie gata. La 
dorint�a exprimata� de noi, ce grad de finisare vor sa� faca�, atunci s-a fa�cut aceasta� propunere pe 
care arhitectul s�ef o rog sa� o prezinte. 

D-na arhitect s�ef Kovacs: - din punctul nostru de vedere scrie explicit s�i în caietul 
de sarcini s�i în contractul încheiat între noi ca�, concesionarul are obligat�ia sa� execute lucra�ri de 
finisare, compatimenta�ri interioare necesare funct�iona�rii pasajului la toate corpurile. Ca� el nu 
vrea sa� înt�eleaga� asta, e o alta� problema�. În contractul semnat de comun acord de toata� lumea 
scrie: “executarea lucra�rilor specifice la pasajul subteran conform caietului de sarcini, necesare 
deschiderii circulat�iei supra s�i subterane, astfel încât concedentul sa� poata� finaliza partea 
carosabila� a intersect�iei s�i execut�ia semaforiza�rii; executarea lucra�rilor de instalat�ii interioare, 
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lucra�ri de brans�amente, racorda�ri, stra�muta�ri ret�ele subterane  necesare funct�iona�rii pasajului”. 
Nu scrie nimic de pietonal sau defalcare stânga sau dreapta.  

Dl. primar Florea: - dvs. at�i discutat cu ei. De unde a venit idee gradului de 
finisaj? 

D-na arhitect Kovacs. – din acest caiet de sarcini. Eu v-am sesizat aceasta� 
problema� pentru ca� a venit la autorizare cu amenajarea pasajului strict la nivelului pietonal, cu 
peret�i de gipscarton stânga-dreapta, ceea ce nu poate fi acceptat. De aici încolo au început  
discut�iile. 

Dl. primar Florea: - exact, s�i am dorit sa� faca� un lucru de calitate. Lucrul de 
calitate a venit grevat pe acest lucru, sa� faca� la acest nivel de finisare, lucru care se propune în 
consiliu.  

D-na arhitect Kovacs: - el este dispus sa� faca� acest pasaj, numai ca� sa- împiedicat 
aici. 

Dl. consilier Kolozsvari: - d-na Kovacs a la�murit câteva probleme pe care am vrut 
sa� le spun, exista� un proiect care a fost preluat. Finisajele acolo sunt deschise. Cel care a 
câs�tigat licitat�ia este obligat sa� faca�, daca� apoi cel care concesioneaza�  are alte dorint�e, îs�i face 
pe cont propriu, este o chestiune care în momentul de fat�a� nu mai înt�eleg despre ce este vorba. 
Fiindca� contractul este clar, trebuie sa� se respecte clauzele contractului s�i daca� se vrea altceva, 
aceea este o alta� socoteala�. Nu renunt� la solicitarea de a prezenta autorizat�ia de construct�ie s�i 
ce s-a autorizat fat�a� de hota�rârea de consiliu care a hota�rât concesionarea terenului. 

Dl. consilier David: -  înseamna� ca� acest material l-am discutat degeaba. Voi 
supune la vot materialul, trebuie sa�-s�i faca� treaba materialul acesta nu trebuia sa� intre. 

Dl.  primar Florea: - el o sa�-s�i faca� treaba s�i îl vom urma�ri categoric sa�-s�i faca� ceea 
ce scrie în contract. Problema care s-a pus de ca�tre societate, s-a propus sa� fie la un nivel de 
grad de finisare  care sa� luat�i aceasta� decizie asta�zi. Nu o luat�i asta�zi ca� nu e nici un fel de 
problema�. El o va face  la nivelul contractului ca apoi sa� hota�rât�i concesionarea sau ce dorit�i 
dvs.: el a pus problema altfel. Daca� se concesioneaza� s�i se face, daca� ar câs�tiga,  atunci cu un 
drum ar face totul. Pe noi ne intereseaza� sa� lua�m banii pe spat�iu. Daca� facet�i un spat�iu prost, 
prost  vom lua banii. Daca� va fi un spat�iu legat  cu o anumita� funct�ionalitate, sigur ca� s�i chiria 
se poate  stabili mai mare. La�sat�i Locativul sa�-s�i faca� treaba s�i nu le mai alimentat�i bugetul, 
fiindca� nu am va�zut nici un ban întors la prima�rie. Dl. director are de fa�cut un studiu pe care sa� 
mi-l prezinte s�i va�d ca� începe sa� înt�eleaga� ce rol ar avea institut�ia respectiva�. 

Dl. consilier Kolozsvari: - o precizare. Dl. primar a spus: “conform contractului”, 
dar nu,  “conform proiectului care a format obiectul contractului”. Este o diferent�a�. 

Dl. consilier David:  - cu acestea, materialul este scos de pe ordinea de zi. 
Punctul nr. 5 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: - noi am cerut nis�te explicat�ii. 
Dl. consilier Pop L.: - nu s�tiu pentru a câta oara� pierdem vremea cu acest material. 

Vreau sa� dau citire unei adrese emisa� din aceeas�i cla�dire în care ne afla�m, în anul 1985. 
Seriozitate era s�i atunci la unii. 

“R.S.R. – Judet�ul Mures�, Consiliul Popular al Municipiului Tîrgu-Mures�, Comitetul 
executiv.  

Nr. 19.148 din 2 august 1985 
Ca�tre U.J.C.C. Mures�, 
În muncipiul Tîrgu-Mures�, Piat�a Eroilor Sovietici nr. 32 în urma� cu aproape 20 de 

ani at�i construit un imobil  cu mai multe apartamente pe teren de stat, ce v-a fost transmis 
direct în administrare. Va� ruga�m sa� ne comunicat�i numa�rul s�i data deciziei cu care v-a fost 
transmis terenul, precum s�i suprafat�a  transmisa� în CF 3184 Tîrgu-Mures�, nr. top 1119 s�i 1120, 
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nu apare înscris dreptul dobândit de dvs. Semneaza� primvicepres�edinte Valter Iosif, secretar 
Suciu Iuliu”. 

În doua� cuvinte îmi permit sa� va� spun de ce au fost atâtea neînt�elegeri.  
Cooperat�ia de consum exista� de 140 de ani. Cooperat�ia mes�tes�uga�reasca� s-a înfiint�at 

în 1960. Prin anumite presta�ri servicii s-au rupt din aceasta� cooperat�ie de consum C.L.F.-uri, 
mes�tes�ugarii Atcom, cla�dirile au fost ale UJCC-ului. Dreptul de proprietate nu a fost transmis, 
decât dreptul de folosint�a� ca�tre mes�tes�ugari Atcom. Dâns�ii nu au putut sa� întabuleze, noi nu l-
am întabulat pâna� acum nes�tiind ca� nu a fost transmis dreptul de proprietate. Urmeaza� 
întabularea, avem autorizat�ie, s�i sa� nu mai pierdem timpul cu asemenea materiale. 

Dl consilier David: - scoatem de pe ordinea de zi acest material cu o singura� 
remarca�. Dvs. at�i citit Piat�a Victoriei nr. 32 iar în hota�râre este nr. 33, poate ca� nu vorbim de 
acelas�i imobil. Ne trebuie la�muriri juridice. Actualul 33 corespunde CF-ul cu 32 din 1985.  

A plecat dl. consilier Kirsch Attila – sunt prezent�i 18 consilieri locali. 
Punctul nr. 6 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: -daca� nu sunt observat�ii, supun la vot proiectul de hota�râre 
prezentat. 

Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Pop Liviu Oproiescu F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i doua� abt�ineri. 
Punctul nr. 7 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: 

Dl. consilier David:  - terenul este la intersect�ia str. N. Grigorescu cu str. Avram 
Iancu, cei 5000 metri pa�trat�i solicitat�i. 

A mai venit o sesizare, protest împotriva acestui material pâna� când nu se face 
dezbatere publica� din partea Asociat�iei Rododendron s�i am primit o lista� de semna�turi a peste 
60 de locatari din zona� care sunt împotriva aceste investit�ii. 

DL. consilier Kolozsvari: - dezbaterea publica� trebuie sa� fie precedata� de o 
destinat�ie, trebuie determinata� destinat�ia zonei penru care vrem sa� facem dezbatere publica�. 

Sub nici o forma� nu sprijin acest proiect de hota�râre, cunosc foarte bine zona, 
consider ca� o investit�ie acolo, dincolo de faptul ca� acel colt� care este pe str. Avram Iancu s�i 
intra� în str. Grigorescu, acela se poate s�i trebuie reglementat s�i acolo eventual o oarecare zona� 
poate fi cocesionata�, dar aceasta� zona� de 5000 metri sunt total nejustificat�i s�i nu cred ca� putem 
sust�ine un astfel de proiect cu cons�tiint�a împa�cata�. 

Dl. consilier Maior: - daca� va� uitat�i la art. 2 scrie “dupa� intrare în vigoare a 
prezentei hota�râri, înainte cu 15 zile de la demararea procedurilor de licitat�ie, autoritatea  
publica� locala� va organiza o dezbatere publica�, ceea ce prives�te obiectul  prezent la art. 1”. Cu 
dezbatere publica� s-a introdus materialul, s�i mai am eu o propunere, sa� fie  la 3000 meri pa�trat�i 
s�i nu la 5000 cum  apare. 

Dl. consilier Molnar: - eu sust�in varianta cu 3000 metri pa�trat�i, dar am o întrebare, 
daca� se poate formula documentat�ia de licitat�ie înainte sa� fie aceasta� dezbatere publica�. Eu sunt 
cons�tient ca� trebuie un material care sa� fie prezentat dezbaterii publice, dar eu cred ca� 
documentat�ia  de licitat�ie poate sa� sufere modifica�ri dupa� dezbatere publica�. Trebuie sa� fie un 
document în care sunt stabilite elementele principale ale obiectivului s�i nu detalii, fiindca� într-o 
documentat�ie de licitat�ie sunt o mult�ime de elemente tehnice care rezulta� din destinat�ia finala� 
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s�i din stabilirea definitiva� a detinat�iei, astfel încât eu as� sust�ine cu 3000 metri pa�trat�i, desigur 
dezbatere publica� s�i daca� specials�tii pot sa� ajute ca art. 3 sa� fie formulat mai adecvat 
succesiunii de  evenimente, atunci as� fi mai bucuros.  

Dl. primar Florea: - dezvoltarea unui oras� s�i asumarea responsabilita�t�ii prin funct�ii 
de primar, consilier, nu trebuie sa� o la�sa�m din mâna�, sa� la�sa�m hazardul s�i emot�iile sa� genereze 
dezvoltarea sau involut�ia unui oras� s-a deschis  sezonul la isterii nat�ionale pe care le vedem la 
Bucures�ti, eu cred ca� suntem destul de maturi sa� hota�râm într-un oras� as�a cum este sa� încerca�m 
sa� armoniza�m ceea ce ne lipses�te  s�i sa� satisfacem anumite cerint�e. Trebuie scoasa� dezbaterea 
publica� care nu are nicio  relevant�a� într-un loc în care pa�rerea mea este ca� nu afecteaza�  foarte 
mult  spat�iul.  

Daca� nu, pica�m într-o capcana� s�i ne trezim cu maidanezii de servicii care asta o sa� 
faca� s�i o sa� va� trezit�i ca� voint�a dvs. în care ne-am asumat o responsabilitate s�i nu societa�t�ile 
ecologiste, s�i atunci ra�spundem s�i la bine s�i la ra�u, iar cu ei ne putem vedea în justit�ie, und le 
sta� bine infractorilor. 

Unde e dezbatere publica� privind lucrurile serioase pe care le avem de fa�cut,  sunt 
de acord, dar unde presupune un deal în care jos sa� fie garajul s�i sus un amplasament pâna� la 
nivelul Inspectoratului, eu nu as� supune dezbaterii publice.  

Oras�ele din Germania pot face dezbatere publica� pentru orice, pentru ca�  s�i-au pus 
infrastructura le punct s�i nu-i mai deranjeaza�  nimeni. Ori România, trebuie sa� termina�m isteria 
creata� de organisme  care nu au nimic de fa�cut.  

Dl. consilier Balint: - am fi evitat discut�iile daca� se prezenta proiectul în sistem 
electronizat, sa� vedem cum arata�. La fat�a locului, proiectul s�i imaginea, fotografii s�i evitam 
discut�iile. 

D-na secretar Cioban: - propun urma�toarea procedura�. În ceea ce prives�te art. 1 
propun sa� ra�mâna� as�a cum a spus dl. Maior, la 3000 metri s�i sa� ra�mâna� obiectul as�a cum a fost 
stabilit, adica� edificarea s�i consolidarea zonei prin construct�ia unui zid de sprijin, a realiza�rii de 
parca�ri supraetajate, locuri de joaca� s�i zone verzi s�i locuint�e colective. 

A doua etapa�  - se sa� organizeze în 15 zile adunare publica� s�i ta�iem articolul 3 cu 
documentele de licitat�ie s�i ajungem la art. 4 care va fi art. 3 pe care-l propun astfel: “în funct�ie 
de propunerile s�i concluziile rezultate din adunarea publica�, mobilarea urbana� a zonei va face 
obiectul unui proiect P.U.D., precum s�i a unor caiete de sarcini s�i a unor documentat�ii de 
licitat�ie  care se vor supune aproba�rii Consiliului local al municipiului Tîrgu-Mures�”. 

În ma�sura în care dvs. vet�i avea un proiect P.U.D. s�i-l vet�i aproba, poate face parte 
s�i dintr-o documentat�ie de licitat�ie s�i zona se va mobila potrivit dorint�ei  aprobate printr-o 
hota�râre de consiliu.  

 Dl. consilier Benedek: – probabil ca� este o buna� intent�ie cu acel colt�, locul este 
foarte strâmt, în cartier este nevoie de o serie de parca�ri s�i asta ar fi o rezolvare a problemelor, 
dar modul de abordare lasa� de dorit. Acolo sunt pomi serios�i, putem considera ca� este o pa�dure 
de 5 hectare în centrul oras�ului. Totus�i s-ar putea sa� se rezolve, dar la aceasta� ora� daca� nu s�tim 
despre ce vorbim, unde este acel teren s�i eu as� fi fost de acord daca� as� s�ti despre ce este vorba. 
Nu s�tiu unde sunt acei 3000 mp. În spatele Inspectoratului este un teren care se putea lega 
frumos, care nu ar fi periclitat nici circulat�ia nici zona verde, pentru ca� acei investitori care 
sunt dispus�i s�i interesat�i de aceasta� problema�, ar fi refa�cut zona verde. Aceasta este o 
prezentare care-i sperie pe oameni. Acolo exista� un teren de 0,5 hectare, este o pa�dure. Ce 
facem, desfiint�a�m? Solut�ia prezentata� este greu de acceptat, nu vedem care sunt delimita�rile. S�i 
eu sunt debusolat fat�a� de propunerea mea init�iala�. 

Dl. viceprimar Csegzi: – eu cred ca� cea ce se prezinta� în material este suficient  de 
concludent în ce prives�te luarea unei decizii  la nivel principial. În momentul de fat�a� acolo s�tim 
ca� avem o suprafat�a� verde, avem o problema� de circulat�ie, o problema� de parcare, o problema� 
de amenajare a unui parc, etc. 
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Avem o propunere din  partea unui investitor de o suma� importanta� s�i prea 
importanta� ca sa� trecem us�or de aceasta� propunere. Eu nu as� depa�s�i faza de a prezenta în 
ama�nunt proiectul în fat�a consiliului. 

A spune ca� acea propunere este o idee, este o faza� foarte precoce pentru a finaliza 
un astfel de proiect. Caietul de sarcini este bun chiar daca� ra�mâne la nivelul acesta de lucru, 
pentru ca� este o suprafat�a� de lucru pe care se pot argumenta s�i pro s�i contra. Pe de alta� parte, ne 
ajuta� sa� elucida�m nis�te pa�reri în ceea ce prives�te oferta, în ceea ce înseamna� conflictul sau 
solut�iile pe care le ofera� aceasta� propunere pentru zona respectiva�. Eu cred ca� din punct de 
vedere urbanistic des�i pare în momentul de fat�a� o aglomerare în zona respectiva�, ar putea sa� 
dea un imbold unei schimba�ri de concept�ie în construct�ii în Tîrgu-Mures�, o astfel de 
construct�ie ar putea fi benefica� în concept�ia generala� asupra schimba�rilor urbanistice la Tîrgu-
Mures�. Propuerea mea este daca� credet�i un accept de principiu pentru viabilizarea zonei 
respective se poate aduce s�i propunere a de asta�zi se refera� la 2700 mp construit�i s�i restul, zona� 
verde, adica� parcuri . Deasupra acestor construct�ii se propune amenajare de verdeat�a�. 

Dl. consilier Maior: - doresc sa� mai completez la ceea ce am propus. Ceea ce a 
spus d-na Cioban cred ca� este  mai logic de atâta nu se poate. Ei vin s�i supun aproba�rii P.U.D.-
ul în Consiliul local, cât s�i caietul de sarcini. Sa� aproba�m pentru 3000 metri, ei prezinta� 
P.U.D.-ul, noi daca� vrem îl aproba�m s�i daca� nu, nu. De asemenea caietul de sarcini daca� vrem 
îl modifica�m. 

Noi hota�râm acum ca� suntem de acord sa� faca� acea dezbatere, ca� suntem de acord sa� 
vina� cu un proiect. 

Vreau sa�-l completez pe dl. Balint, nu ne poate da un proiect pe calculator daca� noi 
nu spunem pe cât�i metri pa�trat�i. 

Dl. consilier Kolozsvari: - despre ce discuta�m, ca� cineva anume vrea sa� ia terenul 
acesta pentru ceva anume sau noi vrem sa� viabiliza�m un teren? 

Daca� noi oras�ul vrem sa� viabiliza�m un teren trebuie fa�cut un caiet de sarcini, ca 
atare toata� discut�ia este ca� cineva solicita� acest teren cu oarecare idee. Sa� fim ma�car formal în 
regula�. Discuta�m de o init�iativa� a cuiva sau de o int�iativa� de viabilizare a unui teren din partea 
nostra�? 

Dl. primar Florea: - s�i eu am auzit de acest proiect. Într-adeva�r jocurile în oras� noi 
le facem. Luat�i în calcul urma�toarea varianta�. Foarte multe idei  ne vin din sectorul privat. Sunt 
unii care au proiecte extraordinar de interesante pentru terenuri în panta�. Sunt unii care au 
terenuri extraordinar de bune în alte domenii. Ideea as�a a fost generata�. De regula�, noi nu 
respingem nici un material, vi le prezenta�m pentru a lua la cunos�tint�a�, daca� le agreat�i bine, 
daca� nu, nu. S�i eu zic ca� daca� poate fi restrict�ionat prin P.U.D. foarte clar s�i caietul de sarcini 
pe care noi îl scriem, atunci ara�ta�m ca� suntem dispus�i s�i putet�i impune regulile pe care le dorit�i.  

D-le Varga, avet�i doar doua� minute la dispozit�ie, pentru ca� at�i spus punctul de 
vedere data  trecuta�. 

Dl. Varga Istvan:  - în materialul de asta�zi constat unele schimba�ri în propunerea 
de hota�râre, de exemplu s-a trecut înainte necesitatea consolida�rii versantului. Aceasta� 
schimbare s�i nu numai ne sugereaza� faptul ca� s�i  necesitatea consolida�rii versantului s�i 
parca�rile supraetajate sunt pretext pentru a face loc unei afaceri imobiliare. Ca solut�ie, nu 
suntem obligat�i sa� da�m solut�ii, dar va� oferim. Pentru parca�ri supraetajate sau subterane care 
într-adeva�rt sunt  necesare,  municipalitatea ar putea sa� identifice terenuri  construite în zona�, 
nu sa� afecteze spat�ii verzi, sa� le cumpere s�i acolo sa� faca� eventual pe bani europeni parca�ri 
supra sau subterane. Pentru consolidarea versantului trebuie ga�site alte solut�ii nu neapa�rat prin 
umplerea cu beton. 

Noi, în cererea noastra� am solicitat dezbatere publica� înainte de a se aproba acest 
proiect de act normativ s�i nu dupa�, conform Legii 52. 
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Dl. Socaci – Asociat�ia Rododendron: - vreau sa� citesc art. 11 din Legea 24/2007 – 
Legea spat�iilor verzi: “persoanele juridice care concesioneaza� terenuri pentru construct�ia s�i 
amplasarea în spat�ii verzi obiectivelor pentru activita�t�i economice s�i socio-culturale, sunt 
obligate sa� obt�ina� avizele. 

Locul de amplasare, suprafat�a terenurilor s�i condit�iile desfa�s�urate activita�t�ii 
ulterioare se determina� în baza unor proiecte de specialitate de amenajare a teritoriuui avizate 
s�i aprobate conform legii cu obligativitatea  ca suprafet�e cumulate ale acestor construct�ii sa� nu 
ocupe mai mult de 10% din suprafat�a spat�iului verde respectiv”.  

În adresa ca�tre dvs. am precizat s�i la cererea locatarilor sa� nu afecteze spat�iul verde 
s�i dorim în continuare, ca organizat�ie de protect�ia mediului s�i ca ecolog  sa� nu se ocupe spat�ii 
verzi s�tiind ca� exista� s�i programe guvernamentale care acorda� bani pentru înfiint�area de noi 
spat�ii verzi s�tiind ca� acestea sunt insuficiente peste tot în t�ara�. 

Dl. consilier Opris�can: – toata� lumea poarta� grija acelor spat�ii verzi, eu zilnic trec 
pe lânga� acel  loc despre care e vorba s�i nu am va�zt nicio societate ecologica� care sa� faca� ceva 
pentru spat�iul verde, locatarii cu atât mai put�in. Este o mizerie crunta� de la cla�direa 
Inspectoratului în jos. Sa� nu murim nici de grija locatarilor pentru ca� nimeni nu are grija� acolo 
de acel versant. 

Dl consilier David: - eu cred ca� este sarcina prima�riei fiind un domeniu public, sa�-l 
întret�ina� ca s�i pe celeleate spat�ii verzi, at�i luat la cunos�tint�a� de protestul a doua� organizat�ii 
ecologice s�i a 60 de semna�turi ale locatarilor din zona�. 

Dl. consilier Sita: - acel spat�iu este pe locul I ca sa� fie pus la punct. Am fost cu dl. 
Balint pe teren, el intra� pe locul întâi, s�i cartierul 22 Decembrie 1989.   

Dl. consilier David: - este o varianta� originala� pe care o supun la vot as�a cum este. 
Cine este pentru? – 7 voturi (Pop L., S�tefanovici M., Moraru O., Maior C., Opris�can 

D., Pop M., Vlas F.) 
Cine este împotriva�? – 7 voturi 
Cine se abt�ine?- 4 abt�ineri 
Proiectul de hota�râre în aceasta� varianta� a  fost respins. 
Supun la vot varianta II, cu modifica�rile de la art. 1 – 3000 mp în loc de 5000 mp s�i 

cade articolul 3.  
Art. 2 este cu 15 zile de la demararea procedurii de autorizat�ie autoritatea publica� va 

organiza dezbatere publica�.  
Art. 3 cade  
Art. 4 devine  art. 3 cu P.U.D.-ul care trebuie reaprobat în consiliu s�i art. 5 devine 

art. 4, cu obligat�ia. 
Supun la vot proiectul hota�râre în aceasta� varianta�. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Kolozsvari Z.) 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (David C.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru, 1 vot împotriva� s�i o abt�inere. 
Se as�teapta� dezbatere publica�, P.U.D.-ul reintrodus în consiliu. 
Punctul nr. 8 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spat�ii cu 

alta� destinat�ie decât locuint�a�: 
Dl. consilier David: - daca� nu sunt observat�ii, supun la vot proiectul de hota�râre 

prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 9 din ordinea de zi 
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 David: – câte tronsoane de blocuri intent�iona�m sa� construim? 
Dl. primar Florea: - unul. 
Dl. consilier Torzsok: - atunci, 1500 mp arie construita� este foarte mare. 
Dl. primar Florea: - mi-e teama� acolo, un studiu care îl vom da în lucru sa� nu 

scoata� ca� e foarte greu sa� construim, pentru ca� acolo a fost groapa de gunoi a oras�ului. M-au 
contrazis anumite persoane. Sa� nu va� îngrijorat�i ca� vreau sa� bag persoane defavorizate, ci vrem 
sa� echilibra�m problemele sociale. 

Dl. consilier Torzsok. – din partea mea poate fi 1500 dar pentru o scara� este foarte 
mult. O scara� de bloc este 300-400 mp. 

Dl. primar Florea: - votat�i cu încredere s�i în pauza� va� explic. Am nevoie de 
aceasta� hota�râre de consiliu ca sa� pot înainta documentat�ia. Apoi, aproba�rile, etc. depinde de 
dvs. 

Dl. consilier David: - asta am vrut sa� se precizeze aici în continuare ca� P.U.Z.-ul s�i 
indicatori tehnico-economici vor fi  supuse aproba�rii Consiliului local.  

Supun la vot proiectul de hota�râre cu completa�rile de rigoare. 
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 10 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind acordarea unui sprijin financiar pentru Protopopiatul 

Greco catolic, Parohia Greco Catolica� nr. IV s�i Biserica Evanghelica� Lutherana�, Parohia Tîrgu 
Mures�: 

Dl. consilier Kolozsvari. – am solicitat data trecuta� când nu am semnat materialul 
în regim de urgent�a�, ca el sa� intre în comisii. Este o problema� de buget s�i trebuia prezentat în 
comisii. 

Dl. consilier Pop L.: - indiferent daca� intra� sau nu în comisii, as� solicita la Biserica 
Grecocatolica� sa� fie suplimentat la 10.000 ron pentru ca� este foarte ama�nunt�it fa�cut devizul. Nu 
este exagerat cu nimic, chiar prea put�in. 

Dl. primar Florea: - nu ne îndoim de corectitudinea devizului, e vorba de un 
sprijin pe care  îl da�m, cât la suta� din deviz. 

Dl. consilier Pop L: - daca� la Biserica Luterana� ne apropiem de cât cere, eu zic sa� 
ne apropiem s�i aici. 

Dl. primar Florea: - la Biserica lutearna� este o chestie pe care am verificat-o, s-au 
angajat într-o lucrare cu acoperirera unei biserici s�i le ploua� în ea pentru ca� nu au avut bani. E 
vorba de urgent�a�. 

Dl. consilier Kolozsvari: - nu am nici un fel de obiect�iune contra acestor materiale, 
dar noi am avut în privint�a aceasta o înt�elegere ca� toate asemena materiale intra� în comisii, 
sprijinul care se acorda� cultelor s�i altor act�iuni de genul acesta indiferent cât este. Ori 
respecta�m o metodologie stabilita� de noi. Se putea face o s�edint�a� de comisie. 

Dl. primar Florea: – da, puteam sa� solicit comisiile, dar având în vedere ca� aveam 
4 miliarde în cheltuieli cu cultele, s�i erau o parte de urgent�a�, asta a fost la luterana�, ca� de aici s-
a na�scut. Daca� spunet�i o amâna�m, dar amânare înseamna� luna august s�i trece timpul. 

Dl. consilier David: - s�i eu as�tept de la executiv o situat�ie, sa� vedem ce s-a dat la 
fiecare unitate de cult.  

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi  
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Cine este împotriva�? – 1 vot (Benedek I.) 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru s�i un vot împotriva�. 
Dl. primar Florea: - at�i votat cu suplimentare  de 10 la greco-catolici. 
Punctul nr. 11 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea achizit�iona�rii a doua� imobile, cla�dire s�i teren, 

situate în Tîrgu Mures�, str. La�pus�na, nr. 7 s�i 9: 
Dl. consilier David: - daca� sunt observat�ii la acest material? 
Dl. consilier Vlas: - chiar daca� se supa�ra� cineva, nu  e posibil sa� da�m 1000 euro pe 

metru pa�trat. Nu s�tiu câta� nevoie avem de acele imobile, daca� le da�m jos pentru 500 mp cât�i 
sunt acolo, ca sa� intra�m la piscina� mai comod, sa� da�m 1000 euro pe mp, mi se pare foarte mult. 
Îl felicit pe dl. Legian ca� acum s�tie sa� faca� fis�a� de evaluare sa� scoata� la 1000 euro. Noi avem 
nevoie de cale de acces, nu de casa� de locuit; avem nevoie de 5 ari. 

Dl. consilier  Opris�can: -  1.000 euro/mp, în care se include s�i valoarea terenului 
pentru construct�ie noua�, nu este o suma�. Pe str. Eminescu se construiesc apartamente în 
locuint�e cu un etaj sau doua�, deja s-a ajuns la 1000 euro/mp.   

Dl. consilier Pop Liviu: - altceva mai serios nu are oras�ul  de fa�cut la ora actuala�? 
Cumpa�ra�m intrare cu milioane de euro? Piscina are acces, nu este o urgent�a�. Cu banii aces�tia  
putem cumpa�ra treren pentru un cartier. 

Dl. consilier Oproiescu: - noi vindem  cu 30 euro s�i cumpa�ra�m cu 830 euro? 
Dl. consilier  Opris�can: - este 83 euro, nu 830 euro. Daca� compara�m valorile, 35 

eu pe str. Barajului, 49 euro la ies�irea spre Livezeni s�i 83 aproape de centru,  rezulta� ca� sunt 
super rezonabile. 

Dl. consilier Benedek: - am putea cumpa�ra la un pret� mai mic; sa� purta�m negocieri 
cu domnul coleg al nostru. 

Acest material nu a fost prezentat în comisiile de specialitate. 
Dl. consilier Maior: - în urma� cu câteva luni, am fa�cut o solicitare ca�tre dl. Mailat 

care are teren acolo, la 150 euro/mp s�i ne-a respins solicitarea. Eu zic ca� pret�ul  prezentat aici 
de de 83 euro este un pret� rezonabil. 

Dl. consilier S�tefanovici: - sa� ne uita�m la oras�ele din jur, sa� vedem care este 
dinamica de construct�ie pentru municipiu. Acum ne opunem sa� se ma�reasca� aceasta� piscina�, sa� 
se extinda� serviciile.  Am putea lua exemplul oras�elor înfra�t�ite, cumpa�ra�, demoleaza� s�i 
construiesc.  

Dl. consilier Pop Liviu: - de cât�i ani exista� piscina? Cât�i ani a avut la dispozit�ie 
executivul pâna� când a cumpa�rat dl. Mailat acel teren?  

Dl. primar Florea: -  Prima�ria nu a avut nici o clipa� libera� sa� cumpere acel  lucru 
prin decizie de  natura� politica�, administrativa�, etc. Atunci prima�ria nu a fost acceptata� sa� 
participe la procesul de privatizare a piscinei. Din punctul meu de vedere acum este o 
oportunitate.   

Dl. consilier Pop Liviu: - eu zic ca� nu este o urgent�a� acest material. 
Dl. consilier David: - putem face propuneri de compromis:  sa� cumpa�ra�m aceste 

doua� domenii, putem oricând sa� impunem ca intrarea sa� fie o parcare,  sa� facem un imobil  pe 
stâlpi s�i deasupra apartamente. Nu e mare lucru din punct de vedere tehnic ca intrarea sa� fie pe 
stâlpi, parcare laterala� cu intrare prin mijloc, acees sub cla�dire. 

Eu zic sa� aproba�m demararea  achizit�iona�rii acestui teren. 
Dl. primar Florea: - voint�a oras�ului de preluare a piscinei a fost condit�ionata� s�i de 

alte spat�ii acolo. Prima�ria nu a avut niciodata� posibilitatea sa� acceseze acel spat�iu des�i era un 
corp de inters public. La ora actuala�, cum se desfa�s�oara� activitatea acolo precum s�i afluent�a 
mare la piscina�, ne-a determinat sa� demara�m o act�iune privind extinderea serviciilor s�i nu 
parcare. Am lansat oferta pentru a la�rgi sfera de servicii, cu un plan anticipat în care investit�ia 
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se amortiza în maxim 3 ani de zile s�i la nivel de oportunitate ivit am considerat sa� ataca�m 
imediat.  83 de euro în centrul oras�ul mi se pare normal, iar nivelul de jacuzi sau nivelul de 
finisare, bate cu mult oferta Consiliului judet�ean de 1400, fa�ra� teren.   

Subscriu cu 10 mâini la propunerea dl. David Csaba. 
Dl. consilier  Maior: - este clar ca� materialul nu trece asta�zi. 
Citez art. 3: “Comisia de negociere va prezenta Consiliului local al municipiului 

Tîrgu-Mures�  un raport privind rezultatele negocierilor s�i va supune aproba�rii consiliului 
local”.  

Dl. consilier David: - Art. 1 este gres�it formulat – “în vederea crea�rii unui nou 
acces s�i a unei cla�diri cu destinat�ii diverse”. Oricum, dupa� negociere trebuie sa� revina� în 
consiliu. Supun la vot proiectul de hota�râre cu aceasta� modificare de la punctul 1. 

Cine este pentru? -  8 voturi (Balint S., David C., S�tefanovici M., Moraru O., Maior 
C., Sita I., Opris�can D., Pop Mircea) 

Cine este împotriva�? -  5 voturi 
Cine se abt�ine? – 5 abt�ineri  
Proiectul de hota�râre a fost respins. 
Punctul nr. 1 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind modificarea art. 1 al. Hota�rârii Consiliului local 

municipal nr.  nr. 99/29 martie 2007 referitoare la aprobarea pret�urilor s�i tarifelor pentru 
serviciile de alimentare cu apa� s�i de canalizare prestate de S.C. Compania Aquaserv S.A. 
Tîrgu-Mures�: 

Dl. consilier David: -  este vorba despre a modifica un pasaj  din hota�rârea noastra� 
din 29 martie în lega�tura� cu nivelul pret�ului apei care o vindem pentru diferit�i utilizatori. 

Dl. consilier Kolozsvari: - am convocat comisia  de buget împreuna� cu Aquaservul  
s�i SC Surm SA, am avut o analiza� detaliata�. Dupa� materialul care l-am primit de la Societatea 
Aquaserv  propunem ca 1,76 cât este pret�ul stabilit pentru SC Surm SA sa� reducem la  1,11. 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? – 2 voturi (S�tefanovici M., Moraru O.) 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 2 voturi împotriva�. 
Va� rog sa� facet�i propuneri pentru pres�edintele s�edint�ei viitoare. 
Dl. consilier Pop M.: - propun pe dl. consilier Sita Ioan. 
Dl. consilier David: - supun la vot propunerea fa�cuta�. 
Cine este pentru? – 17 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Sita I.) 
Propunerea a fost aprobata� cu 17  voturi pentru s�i o abt�inere. 
 
Nemaifiind alte discut�ii la ordinea de zi, lucra�rile s�edint�ei extraordinare a Consiliul 

local municipal Tîrgu-Mures� se încheie. 
 

 
 
 
 

Dl. consilier David Csaba – pres�edinte de s�edint�a� _________________ 
Jrs. Maria Cioban – Secretarul municipiului Tîrgu-Mures� _________ 
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