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PROCES - VERBAL 
încheiat cu ocazia S�edint�ei ordinare a Consiliului local municipal Tirgu-Mures� 

 din data de 29  martie 2007 
 
 
 
 

S-a prezentat Sinteza procesului verbal a s�edint�ei ordinare a Consiliului local Tîrgu-
Mures�, din data de 22 februarie 2007. 

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezent�i la s�edint�a� 20 consilieri. Absenteaza� 
motivat domnii consilieri Balint S�tefan, Bakos Levente s�i Moraru Octavian. 

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor s�i domnilor, stimat�i consilieri, permitet�i-mi sa� 
deschid lucra�rile s�edint�ei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures� din data de 
asta�zi, 29 martie 2007. 

Invit la prezidiu pe domnul consilier Maior Claudiu  - pres�edintele s�edint�ei de asta�zi 
s�i pe dl. viceprimar Csegzi Sandor. 

Dl. consilier Maior: - doamnelor s�i domnilor, declar deschise lucra�rile s�edint�ei de 
asta�zi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures�. 

Ordinea de zi a s�edint�ei de asta�zi cuprinde 57 de proiecte de hota�râre, plus înca� patru 
materiale în regim de urgent�a�, din care unul s-a retras. 

Înainte a intra în ordinea de zi, îl invita�m pe dl. comisar Damschin Ioan – s�eful 
Polit�iei municipale, sa� expuna� câteva probleme. 

Dl. comisar Damaschin:  - doresc sa� va� fac cunoscut faptul ca� în comparat�ie cu anul 
trecut, pe primele trei luni, la nivelul municipiului Tîrgu-Mures� avem o sca�dere a sta�rii 
infract�ionale cu un procent de 12%, ceea ce este foarte bine, fapt pentru care în acest an, la 
nivelul Inspectoratului Judet�ean de Polit�ie Mures� am demarat un program intitulat “Sigurant�a 
ceta�t�eanului 2007”, la care au fost angrenate atât prima�riile municipale s�i ora�s�enes�ti cât s�i 
cele de la nivelul posturilor de polit�ie comunale. În acest context as� dori sa� va� prezint un 
acord de parteneriat prin care Polit�ia municipala� Tîrgu-Mures� va� cere sa�  ne acordat�i un 
sprijin în ceea ce prives�te carburantul  la autoturismele care patruleaza� non-stop, adica� pe trei 
schimburi, acele autoturisme  care le vedem în toate cartierele pe timp de noapte, fapt penru 
care noi, orientativ am fa�cut un calcul minimal s�i ar fi vorba de 1500 litri benzina� pentru un 
numa�r de 25 autoturisme. În cazul în care exista� o înt�elegere cu privire la acest aspect, noi am 
avea posibilitate sa� acoperim în cursul unei luni s�i celelalte zone mai îndepa�rtate ale oras�ului. 

D-na secretar Cioban: - ale cui sunt autoturismele? 
Dl. Damaschin: - ale Polit�iei municipale, Biroul de ordine publica� s�i patrulare. 
D-na secretar Cioban: - daca� sunt ale dvs. va� amintit�i ca� s-a încheiat un contract 

întzre municipiul Tîrgu-Mures� s�i alte municipii s�i oras�e s�i comune din judet�, s-a asigurat 
finant�area pentru trei autoturisme fa�ra� sa� se asigure piese de schimb, benzina�, motorina�, etc. 
nici nu este legal.  

Dl. comisar Damschin: - urmeaza� ca acest aspect sa� fie discutat s�i cu contabili de la 
noi întrucât la nivelul celorlalte oras�e s�i municipii s-au alocat 200-300 litri benzina� pentru 
acestea, printr-o formula� stabilita� care îndeplines�te condit�iile legale. 

D-na secretar Cioban: – eu nu am cunos�tint�a� de asemenea prevederi legale, dar eu 
spun ca� dvs. ar trebui sa� depunet�i acest proiect de parteneriat la secretariat, sa� fie discutat în 
comisiile de specialitate ale consiliului s�i în funct�ie de solut�iile de care se vor ga�si sa� se 
obt�ina� o aprobare la o s�edint�a� ulterioara�. 
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Dl. consilier Kolozsvari: - sunt de pa�rere ca� trebuie sa� sprijinim Polit�ia, nu este de 
discutat aici în plen cum rezolva�m acest lucru, noi în comisia de buget o sa� discuta�m s�i o sa� 
ruga�m sa� vina� specialis�tii dvs., vom discuta partea juridica� sa� vedem care este modalitatea de 
a va� putea ajuta. As� spune un singur lucru, ajutat�i-ne sa� punem ordine în parca�ri, cu disciplina 
de parcare, pentru ca� este una dintre cauzele aglomerat�iei. 

Dl. comisar Damaschin: - pentru acest aspect constituim echipele mixte cu cei de la 
Polit�ia comunitara�. 

Dl. consilier S�tefanovici: - la întâlnirea de data trecuta�, împreuna� cu dl. Ca�bulea, am 
spus ca� o sa� avem o întâlnire cu Polit�ia municipiului pe comisii. Îmi ment�in aceasta� 
propunere, sa� ne întâlnim toate comisiile s�i sa� dezbatem detaliat aceasta� problema�. 

Sunt destule probleme în oras�ul nostru, chiar daca� infract�ionalitatea a sca�zut, dar sa� 
nu uita�m ca� în ultima perioada� a avut loc un furt al secolului în municipiul Tîrgu-Mures� s�i nu 
s�tiu daca� acei infractori au fost prins�i. 

Dl. comisar Damaschin: - cu privire la acest furt suntem într-o faza� avansata� a 
cerceta�rilor, urmeaza� sa� aduna�m întreg materialul probator dupa� care vom da publicita�t�ii tot 
ce e legat de acest furt. 

Dl. consilier Maior: - atunci  când o sa� vina� materialul în comisii, sa� fit�i prezent s�i 
dvs. ca sa� discuta�m. 

Dl. consilier Kirsch: - vreau sa� informez colegii consilieri ca� s-a terminat 
campionatul de baschet, echipa BC Mures� s-a situat pe locul 9, obiectivul echipei era de a se 
clasa în primele 10 echipe, considera�m ca� ce s-a fa�cut în oras� referitor la baschet  a fost un 
spectacol s�i noi ar trebui sa� da�m un semnal de apreciere pentru echipa BC Mures� s�i propun 
daca� suntet�i de acord sa� premiem echipa sa�pta�mâna viitoare sens în care propun ca suma 
15.000 Ron sa� fie cuprinsa� la rectificarea de buget de la punctul urma�tor. 

Dl. consilier Maior: - va� rog sa� prega�tit�i materialul în pauza�, iar dupa� pauza� în 
supunem la vot. 

Dl. consilier Vlas: -eu nu ga�sesc de cuviint�a� ca� asta�zi în consiliul local trebuie sa� 
discuta�m despre o problema�  care apart�ine administrativului s�i executivului de rezolvat, 
privind fondurile. Daca� o hota�râre de guvern a preva�zut acest sistem pentru sigurant�a 
ceta�t�eanului privind polit�ia, privind municipalitatea, astea trebuie rezolvata� s�i nu sa� ajunga� 
acum în consiliu. Nu consider ca� noi îi ajuta�m pe ei, este impropriu spus, pentru ca� noi 
suntem în acest oras� legiuitorul, s�i împreuna� sa� facem demersuri  pentru  sigurant�a 
ceta�t�eanului. Aceste demersuri trebuie rezolvate dinadins, o data� cu hota�rârea de guvern care 
a fost s�i nu mai are loc în consiliu. 

Dl. consilier S�tefanovici: - am o scrisoare de la ceta�t�enii care locuiesc pe str. 
Liberta�t�ii, pe tronsonul Litoral - bariera�. Ei îs�i exprima� nemult�umirea pentru faptul ca� des�i 
exista� o interdict�ie a circulat�iei mas�inilor de peste 30-40 tone, totus�i pe acest tronson de 
strada� circula� astfel de mas�ini. Ei sunt deranjat�i, în primul rând ca� încalca� regulile de 
circulat�ie s�i aglomereaza�  circulat�ia în condit�iile în care au s�oseaua de centura� pe str. 
Barajului, pentru ca� deja o parte din gurile de canalizare au semne vizibile de deteriorare, a 
fost reparata�  calea de rulare pe banii dâns�ilor, pentru ca� au sunat la prima�rie s�i li s-a spus ca�  
cei de  la prima�rie nu pot opri camioanele respective, au sunat s�i la polit�ie s�i le-au spus sa� 
faca� dâns�ii pe polit�is�tii, sa� ia numerele de mas�ini s�i orele la care trec. 

Cei de la polit�ie ar trebui sa� vada� care mas�ini au autorizat�ie, sunt acele mas�ini de 
autoritatea ATOP. 

Dl. consilier Benedek: - fiind pres�edintele comisiei de buget, vin cu solicitarea de a 
avea o vedere mai exacta� asupra reparat�iei stra�zilor s�i trotuarelor. Dl. director tehnic sa� vina� 
la s�edint�a viitoare, sa� se prezinte s�i la comisii, sa� vedem ce stra�zi am început sa� repara�m, ce 
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lucra�ri se fac la ora actuala�; în cazul trotuarelor la fel. Sa� se prezinte trimestrial pe ce stra�zi se 
lucreaza�, s�i de asemenea, pavaje. 

Dl. consilier Vlas: - sunt nevoit sa� ridic iara�s�i aceeas�i problema�, dar asta�zi vreau sa� 
solicit colegilor sa� init�iem un proiect de hota�râre  având în vedere ca� noi consiliul local putem 
face acest lucru, privind parcajele în acest orat� – ma� refer la mijloacele de transport persoane 
s�i marfa� a firmelor, care dintr-un studiu a reies�it ca� ocupa� 50 % din locurile de parcare, atât în 
fat�a blocurilor cât s�i în centrul oras�ului. Chiar daca� Autoritatea rutiera� a scos din regulament 
în momentul când se elibereaza� licent�a� trebuie sa� prezinte locul de garare a mijloacelor de 
transport a firmei, noi consiliul local putem veni cu o hota�râre în acest sens. Nu intra� în 
contradict�ie cu legislat�ia României s�i trebuie sa� rezolva�m aceasta� problema�  fiindca� am venit 
cu ajusta�ri privind parcajele pentru proprietarii de locuint�e din cartiere, dar daca� rezolva�m 
aceasta� problema� se rezolva� în mare ma�sura� problema pentru locatari. 

Dl. consilier Maior: - propunet�i pentru s�edint�a viitoare un material în acest sens. 
Dl consilier Vlas: - exact. Comisia de circulat�ie a promis ca� face acest lucru s�i nu l-a 

fa�cut. 
Dl. consilier Maior: - cu permisiunea dvs., propun sa� se desfa�s�oare la început 

s�edint�ele A.G.A. SC Asfamur SRL s�i A.G.A. Transport Local, pentru ca� cei de la aceste 
societa�t�i au probleme ca� nu îs�i pot preda bilant�ul. 

Daca� suntet�i de acord cu aceasta� propunere? 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Propunerea  fost aprobata� cu unanimitate de voturi. 
 
Adunarea Generala� a Act�ionarilor  -S.C. Asfamur S.R.L. 
 
Dl. administrator Savu Lucian: - domnilor consilieri, stimat�i invitat�i, ordinea de zi 

este construita� în 5 puncte s�i anume: 
1. Prezentarea s�i aprobarea raportului administratorului unic s�i desca�rcarea de 

gestiune a acestuia  pentru exercit�iul financiar 2006 
2. Prezentarea s�i aprobarea Situat�iilor financiare (Bilant� Contabil s�i Contul de Profit 

s�i pierdere) ale exercit�iului financiar 2006. 
3. Prezentarea s�i aprobarea Bugetului de Venituri s�i Cheltuili pentru exercit�iul 

financiar 2007. 
4. Aprobarea prelungirii mandatului  administratorului unic pâna� la data de 

31.03.2008. 
5. Diverse. 
Dl. consilier Maior: - la punctul 4 din ordinea de zi, din cauza unor cheltuieli pe care 

le avem în fiecare luna�, s-a propus sa� se mearga� pe 6 luni de zile, sa� se voteze administratorul 
unic, ca sa� nu se mai faca� acele cheltuieli. 

1. Prezentarea s�i aprobarea raportului administratorului unic s�i desca�rcarea de 
gestiune a acestuia  pentru exercit�iul financiar 2006 

Dl. Savu: - daca� sunt observat�ii cu privire la punctul 1? 
Supun la vot punctul 1 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine?  -  
Punctul 1 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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2. Prezentarea s�i aprobarea Situat�iilor financiare (Bilant� Contabil s�i Contul de Profit 
s�i Pierdere) ale exercit�iului financiar 2006. 

 Dl. Savu: - profitul înregistrat de societate este de 62.000 Ron, 635 milioane lei 
vechi, s-a recuperat mai bine de juma�tate din pierderea precedenta� profitul este generat de 
veniturile din exploatare s�i din cele financiare, cheltuielile sunt cele care le-am redat. 

Dl. consilier S�tefanovici: - aceste materiale trebuiau  sa� ni se prezinte cu 2-3 zile 
înainte. SC Asfamur SRL este o societate cu probleme.  

Dl. administrator Savu: - propun  sa� mai vin o data� cu materialele, ca sa� fim 
transparent�i se poate aproba prelungirea mandatului ca sa� pot face toate diligent�ele pentru 
operat�iunile bancare, daca� dorit�i, acest material ra�mâne, s�i toate  punctele le discuta�m la 
urma�toarea s�edint�a� s�i predau în 30 aprilie bilant�ul. 

Dl. consilier S�tefanovici: - legat de punctul 4, tot acum am aflat ca� a fost o 
înt�elegere  sa� nu prelungim mandatul administratorului decât pe 6 luni. 

Dl. administrator Savu: - propun va� vota�m punctul 4 – Aprobarea prelungirii 
mandatului administratorului unic pâna� la data de 31.03.2008.  

La urma�toarea s�edint�a� din luna aprilie vom discuta primele puncte; ra�mâne acelas�i 
convocator.  

Aici scrie un an, putet�i sa� votat�i pentru  6 luni. Fiecare modificare  înseamna� 10-15-
20 milioane, în funct�ie de taxe. 

Supun la vot punctul 4 as�a cum este în material, pentru un an. 
               Cine este pentru? – 20 voturi 

Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Punctul 4 a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier Vlas: - domnule pres�edinte, s�i aceste materiale de la S.C. Transport 

Local  S.A. le-am primit acum, înainte de s�edint�a�. Eu propun sa� le analiza�m în pauza� s�i apoi 
sa� le discuta�m. 

Dl. consilier Kirsch: - cred ca� suntem de acord cu tot�ii sa� studiem în pauza� 
materialele de la SC Transport Local SA s�i apoi sa� le vota�m. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot ordinea de zi propusa� pentru s�edint�a de asta�zi.. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Ordinea de zi a fost aprobata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 1 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mures�, 

pentru anul 2007: 
Dl. consilier Maior: - avem în mape doua� variante de proiect de hota�râre.  
D-na director Kiss: - fat�a� de prima varianta�, în data de 20 martie am mai primit o 

adresa� de la Consiliul judet�ean prin care ni s-a comunicat ca� am primit 1.250.000 lei pentru 
locuint�e sociale s�i case din Velea Rece. Am mai inclus un articol – art 4, prin care am 
suplimentat bugetul veniturilor extrabugetare cu aceasta� suma� cu destinat�ia respectiva�. 

Dl. consilier Kolozsvari: - acestea nu sunt variante. Rog ca materialele de genul 
acesta sa� fie prezentate în as�a fel, astea nu sunt variante, este o corectura�, o completare. 
Trebuie sa� dispara� varianta I pentru ca� în fond exista� o singura� varianta�, este doar o chestie 
procedurala�. 
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D-na director Kiss: - mai include atunci în bugetul rectificat ce a spus dl. Kirsch, 
art. 5 – se suplimenteaza� bugetul la subcapitolul sport cu suma de 15.000 Ron pentru 
premierea baschetbalis�tilor s�i atunci nu mai trebuie alta� hota�râre. 

Dl. consilier Maior: - propunerea cu suplimentarea sa� o la�sa�m pentru dupa� pauza�. 
Dl. consilier Kolozsvari: - regret daca� vorbesc contra colegilor, însa� fiind vorba de 

o premiere, eu nu consider ca� este corect ca acum sa� rectifica�m ad-hoc bugetul cu aceasta� 
suma�. 

Trebuie discutat daca� accepta�m acesta� premiere s�i apoi emitem o hota�râre ca atare. 
Dl. consilier Maior: -  supun la vot proiectul de hota�râre în varianta propusa� de d-

na Kiss, cu corecturile de rigoare. 
Cine este pentru? -   20 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 
Proiect de hota�râre privind modificarea s�i completarea Hota�rârii Consiliului local 

municipal nr. 54/2005 referitoare la subvent�ionarea din bugetul local a abonamentelor de 
transport urban valabil pe o linie, pentru elevii s�i student�ii cu res�edint�a în Tîrgu Mures� 
provenit�i din familii ale ca�ror venit lunar pe membru de familie nu depa�s�es�te 320 RON: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 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 scutirea unita�t�ii administrativ teritoriale, Municipiului 

Tîrgu Mures�, precum s�i a autorita�t�ilor publice locale de la plata unor taxe judiciare de timbru, 
taxe pentru acte s�i servicii notariale s�i taxe extrajudiciare de timbru: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este dat sub rezerva 
respecta�rii legii s�i avizarea materialului de ca�tre comisia juridica�. Materialul este semnat fa�ra� 
observat�ii de ca�tre comisia juridica�. 

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 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 modificarea s�i completarea Hota�rârii Consiliului local 

municipal nr. 179/2006 referitoare la Regulamentul de organizare s�i funct�ionare al Serviciului 
public Administrat�ia Piet�elor Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier Maior: - comisia juridica� opteaza� pentru organizarea unei dezbateri 
publice s�i apoi materialul sa� fie prezentat comisiilor de specialitate. Celelalte comisii au 
avizat favorabil materialul. 

Dl. consilier Fekete: - este o decizie destul de importanta�, multa� lume practica� acea 
piat�a� veche din care o parte – cea de artizanat, s-ar muta. Noi comisia juridica�, înainte de a 
aprofunda acest material am solicitat sa� amâna�m materialul o luna� de zile s�i pâna� atunci 
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prima�ria sa�  organizeze o dezbatere publica� pe aceasta� tema�, iar noi peste o luna� sa� discuta�m 
în comisii concluziile dezbaterii s�i sa� decidem atunci. 

Dl. consilier S�tefanovici: - sunt de acord cu dl. Fekete s�i pentru ca� este legat de 
expunerea produselor  de artizanat, am spus ca� se poate ga�si o locat�ie pentru micii 
mes�tes�ugari, pentru  cei care produc arta� populara�, se pot face  nis�te chios�curi la fel cu cele 
din centrul oras�ului s�i ar fi mult mai civilizat sa�-s�i expuna� aceste produse într-o astfel de 
locat�ie. Aceasta a fost ideea pentru a amâna acest material s�i a fi supus dezbaterii publice. 

Dl. consilier Vlas: - în cadrul comisiei de comert� am sugerat celor din administrat�ie 
ca sa�  gândeasca�, chiar daca� Tîrgu-Mures�  fost cândva un oras�-târg, a fost, dar nu mai este. 
Am evitat de asemenea cuvântul “bazar”, va�d ca� apare din nou. Cred ca� s�i populat�ia ar fi de 
acord cu o expozit�ie de arta�. S�i eu sunt de acord ca� sub forma aceasta nu putem sa� discuta�m 
asta�zi materialul. 

Dl. consilier Kolozsvari: - totul depinde cum este organizat. Mi-a ra�mas în minte, 
am fost la Talin în Estonia s�i este punctul cel mai atractiv al oras�ului, sâmba�ta�-duminica� se 
organizeaza� în loc central   nis�te târguri de artizanat, dar ceea ce se prezinta� este numai 
manufactura�, artizanat, s�i este plin de lume, are o atmosfera� pla�cuta�, în perioada de vara� timp 
de 2 luni, sâmba�ta�-duminica�. 

As�a ceva s-ar putea organiza foarte bine în Cetate. 
Dl. viceprimar Csegzi: - aseara� s�i eu am dat exemplu Viena s�i desigur put�ine 

puncte de comparat�ie avem cu Viena.  
Trebuie sa� s�tit�i ca� piat�a de vechituri trebuie închisa�  datorita� normelor europene. Fie 

ca� da�m sau nu alternative, piat�a trebuie închisa� în forma în care exista�. Pe de alta� parte, nu  
vrem sa� facem piat�a� de vechituri ci ceva de calitate pentru acea categorie de produse  care 
intra� în categoria manufacturii, intra� în categoria obictelor de arta� veche actuala�, etc. sunt de 
acord s�i as�a trebuie sa� contura�m subiectul ca sa� fie vorba de calitate, modul de organizare, 
fiind  vorba de un spat�iu public mare s�i important pentru circulat�ia oras�ului. Trebuie sa� 
vorbim despre modul de organizare, condit�ii. Dezbaterea publica� este importanta� pentru ca� 
influent�eaza� un numa�r mare de locuitori s�i trebuie ca imaginea propunerii sa� fie cât mai bine 
formulata�. Poate ca� din material  nu reiese suficient s�i discut�iile în consiliu s�i dezbaterea 
publica� ne ajuta� sa� forma�m acea imagine reala� care  exista� în t�ara�, la Bras�ov, Sibiu, Bucures�ti, 
Ias�i se organizeaza� în mod regulat asemenea târguri. 

Dl. consilier Sita: - s�i sa�pta�mâna trecuta� am ridicat problema referitoare la modul 
cum arata� municipiul Tîrgu-Mures� s�i la condit�iile igienico-sanitare. Am cerut sa� ni se prezinte 
un material cu redeschiderea toaletelor publice. Orice oras� civilizat funct�ioneaza�. Am cerut cu 
aceasta� ocazie pentru luna viitoare sa� ne prezinte material cu ce au de gând, când vor sa� le 
deschida� s�i atunci trebuie sa� vedem ca s�i în zona piet�ei sa� se faca� o toaleta� publica�. 

Dl. consilier Maior: - pentru s�edint�a viitoare executivul sa� promoveze acel 
material. 

Supun votului amânarea proiectului de hota�râre pâna� se face dezbaterea publica�. 
Cine este pentru? – 20 voturi  
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine? – 
Proiectul de hota�râre a fost amânat. 
Punctul nr. 5 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea închirierii prin licitat�ie publica� a unor spat�ii 

comerciale aflate în administrarea Serviciului public Administrat�ia Piet�elor Tîrgu Mures� 
precum s�i a caietului de sarcini aferent acestei proceduri: 
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Dl. consilier Maior: - raportul a patru comisii de specialitate este pozitiv, comisia 
juridica� a solicitat prezentarea unui material cu spat�iile existente. Avem în dosare un referat  
cu situat�ia contractelor de închiriere perfectate cu utilizatorii spat�iilor comerciale aflate în 
administrarea Administrat�iei piet�elor precum s�i data de expirare aferenta� acestor contracte.  

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 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 împuternicirea Serviciului Public de Utilita�t�i Municipale 

privind închirierea spat�iilor gestionate de ca�tre acesta: 
Dl. consilier Maior: -  comisia de cultura� a solicitat reducerea taxei de închiriere 

spat�ii culturale pe o perioada� determinata� pentru ONG-uri s�i institut�ii, de la 2,83 lei/mp/luna�  
la 1,50 lei/mp/luna� s�i plata integrala� a cheltuielilor privind consumul de utilita�t�i de ca�tre 
chirias�i. Comisia de comert� solicita� încheierea de contracte de comodat cu titlu gratuit, plata 
integrala� a cheltuielilor privind consumul de utilita�t�i de ca�tre beneficiarul spat�iului, punerea 
la dispozit�ie a spat�iilor pentru activita�t�ile desfa�s�urate de municipiul Tîrgu-Mures�  cu ocazia 
unor evenimente. Daca� una dintre cele doua� comisii mai solicita� altceva? 

Dl. consilier Vlas: - comisia de comert� a considerat ca o suma� ma�runta� care se 
percepea pentru activita�t�ile de cultura� din acea Cetate, nu era mare, dar nici nu ne aducea 
venit. Am considerat ca� ar fi bine sa� întret�ina� acele spat�ii conform  normelor s�i va�d ca� sunt s�i 
bine organizate acolo, nu va�d un 3-5 milioane ce însemna pentru noi, dar faptul ca� acolo sunt 
anumite consumuri, sigur ca� ei s-au angajat sa� le s�i pla�teasca�. Numai ne încurcau acele sume 
care le puneam. S-a venit cu varianta sa� dubla�m sau sa� tripla�m chiria, ori o activitate culturala� 
care s�i as�a  e destul de sa�ra�ca�cioasa� în municipiul Tîrgu-Mures�, un ajutor din partea noastra� 
cred ca� ar putea fi dat. Acesta a fost argumentul  pentru care am mers pe un contract de 
comodat. 

Dl. consilier S�tefanovici: - pentru ca� sunt doua� variante, doua� propuneri, trebuie sa� 
alegem una dintre ele. Eu am vorbit cu dl. Moldovan s�i am întrebat care e diferent�a de suma� 
dintre cele doua� propuneri. Mi s-a spus ca� diferent�a este infima�. Mie mi se pare ca� oricare din 
cele doua� o putem alege. Este adeva�rat, cei care sunt acolo trebuie sa� pla�teasca� s�i ei ceva, 
ma�car consumurile. Nu sunt de acord de  se pune o suma� mare pentru ca� din start îi omorâm. 

Dl. viceprimar Csegzi:- putem spune ca� funct�ioneaza�, exista� act cultural în Cetatea 
Tîrgu-Mures�. Sunt deja câteva bastioane care s-au populat cu cultura� s�i funct�ioneaza�. Dupa� 2-
3 ani de când se întâmpla� aceste  evenimente pot sa� spun ca� trebuie stimulate aceste 
organizat�ii care sunt acolo. Acest stimulent poate fi o chirie modica� s�i costul cheltuielilor. 
S�tiu ca� ONG-urile se descurca� greu  financiar însa�, daca� nici nu exista� aceste obligat�ii care  te 
mai ustura�, atunci lipses�te înca� un factor de mobilizare. Principial vorbind, cred ca� nu este 
problema� daca� acele consumuri sunt pla�tite de cei care folosesc aceste cheltuieli. Propunerea 
mea este ca cheltuielile de funct�ionare sa� fie pla�tite  de aceste  organizat�ii. La nivelul 
chiriilor, las la latitudinea dvs. 

Dl. consilier Sita: – fiind vorba de Cetate, eu spun sa� init�iem noi o act�iune, sa� 
prelua�m cla�direa unde a fost comisariatul. Se degradeaza�, ei nu o întret�in s�i este normal sa� 
facem noi o act�iune sa� lua�m cla�direa aceea. 

Dl. consilier Kolozsvari: - eu propun urma�toarele: sa� nu pla�teasca� chirie, sa� 
pla�teasca� întret�inerea, utilita�t�ile s�i ra�spunda� pentru întret�inere, atâta timp cât sunt acolo. Noi 
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punem spat�iul la punct, dar daca� spat�iul este neglijat, înseamna� ca� în fond chiria ar fi tocmai 
pentru ca sa� se întret�ina�. Îi putem obliga sa� întret�ina� spat�iile as�a cum trebuie. 

Dl. consilier Maior: - as� mai avea o completare, s�i anume sa� participe la toate 
manifesta�rile care le organiza�m noi, gratuit. 

Dl. viceprimar Csegzi: - prin contractele pe care le-am avut s�i pâna� acum, s-a 
impus un numa�r de evenimente culturale în locat�iile respective s�i pe acestea le vom practica 
s�i în continuare. Participarea la evenimentele culturale ale oras�ului s�i un program regulat în 
locat�ie. 

Dl. consilier Pop Mircea: - nu se poate fa�ra� chirie, conform legii. Doamna secretar 
ne poate spune. 

D-na secretar Cioban: - exista� o singura� prevedere în  Legea 215, prin care se pot 
da imobile din proprietatea oras�ului în folosint�a societa�t�ilor de binefacere,  daca� aceste doua� 
institut�ii al ca�ror statut eu nu îl cunosc s�i nici nu le-am studiat sunt de  asemenea gen, potrivit 
statutului lor de funct�ionare, sa� nu fie SRL-uri sau altceva, se poate fa�ra� chirie. Eu va� mai 
atrag atent�ia supra altui aspect, în oras� mai exista� s�i alte ONG-uri care desfa�s�oara� activitate 
culturala� s�ii care pla�tesc chirie.  Atunci  trebuie sa� fie  tot�i la fel. Nu are important�a� unde 
desfa�s�oara� activitatea – în Cetate sau alta� strada� a municipiului. Daca� vet�i hota�rî ca� pentru 
ONG-uri care pot lua bunuri în proprietatea municipiului în folosint�a� gratuita�, atunci trebuie 
studiat în mod automat statutul lor de funct�ionare. Daca� sunt ONG-uri înfiint�ate ca atare s�i nu 
SRL-uri sau alte forme de organizare, se poate. Cred ca� putet�i da un acord de principiu sa� se 
studieze ulterior aceasta� problema�, daca� se încadreaza� sau nu, dar oricum trebuie luata� 
hota�rârea în cunos�tint�a� de cauza�.  

Dl. consilier Maior: - eu propun sa� nu mai amâna�m pâna� luna viitoare, la un leu 
chirie/mp sa� fie s�i restul modifica�rilor aduse de dl. Kolozsvari sa� fie puse în hota�rârea de 
consiliu. 

Dl. consilier Vlas: - trebuie sa� dezamorsa�m aceasta� situat�ie. Sa� fie o chirie modica� 
s�i juma�tate din consum sa�-l suporta�m noi, municipalitatea s�i atunci e lgeal. Aceasta sa� fie 
valabil numai pentru cetate. Din câte s�tiu eu sunt acolo 7 teatre – române, maghiare, de toate 
felurile. Sa� faca� activitatea culturala� ca� tot am spus ca� în cetate se degradeaza� datorita� 
activita�t�ilor care au fost. Acum trebuie sa� vrem cultura� în cetate s�i e locul potrivit. 

Dl. consilier Maior: - ni se spune ca� nu este legal sa� suporta�m juma�tate din 
consum. 

Dl. consilier Vlas: - atunci  îi da�m un leu chirie pe metru pa�trat. 
Dl. consilier David: - stimat�i colegi, nu putem face discriminare. Daca� da�m aici un 

pret�, trebuie sa� fie acelas�i pret� pentru toata� lumea. Atunci, sa� completa�m aceasta� hota�râre  ca� 
începând cu 1 aprilie se aplica� acelas�i tarif s�i pentru celelalte ONG-uri care  se ocupa� de 
cultura�. 

Dl. consilier Maior: – supun la vot proiectul de hota�râre în forma propusa� de dl. 
Opris�can. 

Dl. consilier Opris�can: - eu nu cunosc  exact   forma contractelor despre care 
vorbea dl. viceprimar, toata� lumea vorbes�te ca� sunt multe ONG-uri cu activitate  culturala� în 
restul oras�ului;  eu ma� îndoiesc de aceasta� activitate culturala� regulata�, daca� sunt ONG-uri în 
oras� care organizeaza� unul sau doua� evenimente culturale într-un an de zile, nu le putem 
compara cu cele care-s�i desfa�s�oara� activitatea în incinta ceta�t�ii. Este justificata� o diferent�a� 
între ceea ce hota�râm acum sa� facem  pentru tot ceea ce înseamna� incinta ceta�t�ii s�i celelalte. 
Daca� este un alt ONG în alta� locat�ie decât în cetate care sa� aiba� o activitate culturala� 
asema�na�toare, sunt de acord sa� se pa�streze regimul, dar pentru unul, doua� sau trei evenimente 
într-un an de zile fat�a� de evenimente sa�pta�mânale regulate, precum lansa�ri de ca�rt�i, premiile 
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pentru Uniunea scriitorilor la nivel de Tîrgu-Mures�, tot felul de evenimente organizate acolo, 
eu cred ca� într-adeva�r înseamna� ceva pentru cultura mures�eana� s�i trebuie sa� ajuta�m aceasta� 
activitate. Apropo de propunere, nu am fa�cut-o pâna� acum, dar am preluat s�i am spus sa� fie 
un leu pentru tot spat�iul, nu pentru metru pa�trat. De exemplu A74 fiind cu doua� nivele este un 
pret� de vor închide activitatea.  

Dl. consilier Benedek: - aici trebuie sa� facem o distinct�ie. Interesul nostru este ca 
cetatea sa� funct�ioneze. Cu ce putem popula aceasta� cetate daca� nu cu activitate culturala�, 
teatre,  care exista� oriunde în lume. Eu sust�in pa�rerea d-lui Opris�can, pentru ca� interesul 
nostru este ca cetatea sa� fie populata� s�i sa� fie un loc interesant pentru turis�ti, pentru vizitatori. 
Noi trebuie sa� sust�inem lucrul acesta. 

Dl. director Pas�can: - tot în ideea de a avea informat�ii complete, sa� facet�i un calcul 
simplu. Am discutat cu directorul Moldovan din cetate s�i mi-a spus: cheltuielile de 
funct�ionare a unui spat�iu pe luna�, mai ales pe lunile de iarna� se ridica� la 8-10 milioane lei. 
Daca� se face un spectacol într-un bastion, sunt 70 de spectatori, maxim posibil, a circa 25.000 
lei biletul, sunt pâna� în 2 milioane lei un  spectacol; atâta venit poate sa� aduca�. Patru 
spectacole pe luna�, de-abia îs�i  acopera� cheltuielile de întret�inere a spat�iului. Sa� va� gândit�i 
prin comparat�ie ca� noi sust�inem sportul, sunt  zeci sau sute de milioane pe care le da�m  la 
diferite echipe  pe luna�, ori aici, nu da�m bani, ci încerca�m sa�-i ajuta�m prin alte metode. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hota�râre în varianta a doua – 1 leu 
pentru tot spat�iul s�i ei îs�i pla�tesc consumul. 

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
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 aprobarea procedurii de debrans�are/deconectare de la 

sistemul centralizat de alimentare cu energie termica� în municipiul Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Maior: - comisiile nu au avut observat�ii. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?-  
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 8 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind reducerea cotei de impozit aferenta� cla�dirilor gestionate 

de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum s�i a cla�dirilor 
aflate în proprietatea acesteia: 

Dl. consilier Maior: - daca� nu sunt comentarii, supun votului proiectul de hota�râre 
prezentat. 

Cine este pentru?- 18 voturi  
Cine este împotriva�? 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Torzsok S., Nemes P.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 9 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea unor ma�suri de sprijinire a procesului de 

accesare a Fondurilor de Coeziune puse la dispozit�ie de ca�tre Comisia Europeana� pentru 
finant�area proiectelor regionale în sectorul de alimentare cu apa� potabila�, canalizare s�i 
epurarea apelor uzate: 
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Dl. consilier Maior: - comisiile au avizat favorabil proiectul de hota�râre. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Opris�can D.) 
Cine se abt�ine? -  
Hota�rârea a fost adoptata� cu 19 voturi pentru s�i un vot împotriva�. 
Punctul nr. 10 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea tarifelor suplimentare pentru serviciile de 

canalizare - epurare prestate de S.C. Compania Aquaserv.A. Tîrgu Mures� pentru agent�ii 
economici, cu impact semnificativ asupra calita�t�ii apelor uzate colectate: 

Dl. consilier Maior: - raportu comisiilor de specialitatee ste pozitiv. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Opris�can D.) 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (S�tefanovici M.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru, 1 vot împotriva� s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 11 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind 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 Maior: - la acest material au fost pa�reri pro s�i contra. 
Dl. consilier Molnar: - eu propun sa� prezentat�i pentru votare s�i o varianta� în care 

taxele sunt aceleas�i, tarifele atât pentru beneficiarii din Tîrgu-Mures� cât s�i beneficiarii 
Contranscom Bent�a,  Scorillo,  Surm, sa� fie toate pret�urile la  nivelul Tîrgu-Mures�ului. Eu nu 
votez decât pret�urile la acelas�i nivel. Dupa� aceea, societatea s�i cei care cred ca� hota�rârea nu 
este corecta�, sa� act�ioneze. 

Dl. consilier Opris�can: - de ani de zile, cu regularitate, cu constant�a�, majora�m 
tarifele atât pentru apa potabila�  cât s�i pentru canalizare pentru ca� avem nis�te acorduri cu 
BERD-ul pe care în mod normal  trebuie sa� le respecta�m. Ceea ce ma� nemult�umes�te este 
faptul ca� primul contract de împrumut cu BERD-ul este în dolari, al doilea contract este legat 
de programul ISPA este în euro. În ultimul an s�i juma�tate atât euro cât s�i dolarul s-au 
devalorizat cu circa 25%, nimeni nu a venit cu aceasta� remarca� din partea Aquaservului ca� pe 
2006  sau 2007 nu facem nici un fel de majorare a tarifelor pentru ca� din înta�rirea leului se 
acoperea acea majorare care ar fi trebuit fa�cuta� în mod normal. Daca� aceste tarife ar fi fost 
calculate în echivalent euro sau dolar, eram de acord mai departe  pentru ca� sunt nis�te 
angajamente pe care ni le-am luat în momentul accesa�rii acestor împrumuturi. Dar pentru ca� 
aceste tarife sunt în lei, ani de zile înainte, pe lânga� inflat�ie aplicam s�i devalorizarea în raport 
cu euro sau cu dolarul, acum, în momentul în care apare o situat�ie inversa� pe care acum 2-3 
ani nu o ba�nuiam niciunul dintre noi, nu s-a venit cu nici un fel de remarca� sau rectificare 
privind  aceasta� înta�rire a leului. Consider ca� este normal sa� se faca� o  calculat�ie s�i în acest 
sens s�i probabil ca� acea majorare cu 24,5% a tarifului ar fi acoperita� de aceasta� înta�rire a 
leului s�i nu ar mai trebui sa� o aplica�m, ma�car sa� vada� lumea ca� t�inem seama s�i de ei atunci 
când se poate. 

Chiar cu acele angajamente pe care le avem semnate, nu neglija�m nici populat�ia nici 
suportabilitatea populat�iei atunci când este posibil acest lucru. Faptul ca� leul s-a înta�rit atât de 
mult în ultimul an s�i juma�tate, eu cred ca� ne da� aceasta� putere de a nu face aceasta� majorare 
de data aceasta. 

Dl. consilier S�tefanovici: - s�i eu voi votra împotriva majora�rii pret�ului apei pâna� 
când acele unita�t�i Contranscom Bent�a, Scorillo, Surm  nu pla�tesc acelas�i pret� ca s�i populat�ia 
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municipiului Tîrgu-Mures�. Înseamna� ca� adeva�ratul pret� al apei care se livreaza�  este cel care 
se da� la Contranscom Bent�a s�i Scorillo, pentru ca� eu nu cred ca� RA Aquaserv  le da� un pret� 
sub pret�ul de cost care e pret�ul de product�ie adeva�rat.  

Propun sa� ma�rim pret�ul numai la cele trei societa�t�i care sunt s�i sa� ra�mâna� pret�ul 
pentru populat�ia municipiului neschimbat. 

Dl. consilier Torzsok: - o mica� clarificare  la cele spuse de dl. Opris�can. Obligat�ia 
ajusta�rii cu inflat�ia a tarifelor, este stipulata� în memorandumul de finant�are semnat de 
România prin Ministerul de finanat�e cu Comisia europeana�. Este obligat�ie trimestriala� care 
trebuie îndeplinita�, altfel nu se aloca� fonduri ISPA. Nu este legat de cursul euro-leu. 

Dl. consilier Oproiescu: - asta înseamna� ca� noi ar trebui firesc sa� ma�rim pret�ul cu 
inflat�ia. Sa�-l ma�rim cu inflat�ia s�i sa�-l aducem la acelas�i numitor s�i la celelalte trei societa�t�i.      

Dl. consilier S�tefanovici: - sa� ne explice dl. Torzsok daca� se poate face ce am 
propus eu – sa� ma�rim la cele trei societa�t�i comerciale s�i sa� înghet�a�m pret�ul pentru populat�ia 
municipiului Tîrgu-Mures�. 

Dl. director Tokacs – RA Aquaserv: - o clarificare legat de nivelurile de cres�teri 
propuse în acest material. La apa potabila� cres�terea este de 2,8% care este strict inflat�ia din 
perioada februarie - noiemebrie 2006, iar la canalizare este în material o nota� de constatare 
întocmita� în comun de ca�tre ANRSC s�i Prima�ria Municipului Tîrgu-Mures�, prin care s-au 
recalculat pret�urile la apa meteorica� s�i canalizarea menajera�. Aceste pret�uri sunt strict pe baza 
costurilor înregistrate în anul 2006  la canalizare s�i practic activitatea de canalizare din 
aceasta� cres�tere care este propusa� în material nu contribuie de fapt la acoperirea acelor datorii 
ca�tre BERD care sunt s�i în cadrul programului MDP I s�i ISPA. Aceste cres�teri la activitatea 
de canalizare rezuta� din recalcularea pret�urilor în baza costurilor din 2006 ca urmare a 
separa�rii celor doua� pret�uri respectiv apa meteorica� s�i canalizarea  menajera� s�i sunt avizate de 
ANRSC s�i semnate de serviciul de audit din cadrul prima�riei Tîrgu-Mures�. 

Dl. consilier S�tefanovici: - mai întreb o data�, putem ma�ri pret�ul  numai la cele trei 
societa�t�i comerciale s�i sa� înghet�a�m pret�ul pentru populat�ia oras�ului? 

Dl. consilier Benedek: - s-a spus ca� avem o convent�ie cu BERD-ul care tebuie 
respectata�. Asta se refera� la populat�ia oras�ului; este preva�zut în convent�ie.  

Dl. consilier S�tefanovici: - de ce trebuie sa� pla�teasca� majoritatea  populat�ia 
municipiului Tîrgu-Mures� s�i societa�t�ile comerciale care apoi vând cu un pret� peste pret�ul de 
cost, nu? 

Dl. consilier Maior: - beneficiarii vor trebui sa� fie a aceleas�i pret�uri. Acum  se 
discuta� daca� suntem de acord ca pe oras� sa� ma�rim cu 2,80%. 

Dl. consilier Kolozsvari: - am impresia ca� avem o memorie scurta�. De-a lungul 
anilor de multe ori am discutat acest lucru, ca� considera�m nejustificat diferent�a de pret� dintre 
oras� suburbiile unde se livreaza�. S�tit�i bine  ca� nu a depins de noi, de Aquserv,  s�i nu a fost 
admis, de fiecare data� a fost refuzat de ANRSC.  Sunt de acord ca� s�i de data acesta, chiar 
daca� va fi scandal ulterior, noi trebuie sa� încerca�m ma�car sa� ne impunem pa�rerea ca� nu este 
justificat ca o parte sa� primeasca� la un pret� iar alta� parte sa� primeasca� la alt pret�. Propun ca 
as�a cum a spus dl. Molnar s�i am fost cu tot�ii de acord, sa� vota�m materialul la pret� identic la 
toata� lumea.  Ca� apoi cineva va contesta, sa� conteste. 

Dl. consilier David: - eu sunt de acord cu ce s-a spus, dar vreau sa� va� informez ca� 
am fost la ANRSC pentru  SURM unde sunt în consiliul de administrat�ie s�i i-am întrebat de 
ce at�i  respins propunerea noastra� de data trecuta�. Mi-au spus ca� noi am luat un împrumut 
care este s�i pentru dezvoltarea ret�elei de apa� s�i canalizare în Tîrgu-Mures�. Procentul care 
merge pentru modernizare în oras� nu-l putem utiliza pentru producerea  apei, numai partea 
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aferenta� pentru refacerea stat�iei de tratare a apei. Asta a fost argumentat�ia. S�i eu sunt de 
acord, dar o sa� ajungem la  exact aceeas�i argumentare care mi-a spus-o mie verbal neoficial. 

Dl. consilier Opris�can: - îi dau dreptate d-lui Kolozsvari, avem memoria scurta�, 
pentru ca� ma� întorc în timp s�i anii 2002-2003-2004 pe lânga� inflat�ie t�ineam seama s�i de 
devalorizarea leului, iar daca� nu este as�a îmi cer scuze, daca� este as�a, as�tept scuze, pentru ca� 
noi nu facem nici o corect�ie în sens negativ o data� cu înta�rirea leului, des�i ani de zile am 
aplicat devalorizarea leului. Suta� la suta� este as�a. Eu as� vrea într-un fel sau altul, cei de la RA 
Aquaserv, chiar daca� acest material va trece în forma aceasta, sa� t�ina� seama de aceasta� 
propunere s�i as�tepta�m într-o s�edint�a� viitoare daca�  se confirma� ceea ce spun eu acum, sa� vina� 
s�i cu o cres�tere în sens negativ a acestui tarif t�inând seama de ce s-a întâmplat cu raportul leu-
dolar, leu-euro în ultimul an s�i juma�tate. 

De asemenea, mai am o ruga�minte ca�tre dl. Molnar. La furtunoasele discut�ii care au 
fost o data� cu statutul societa�t�ii comerciale s�i devenirea operatorului regional, s-a promis ca� s�i 
ceilalt�i act�ionari din aceasta� societate  vor ajunge într-un interval de timp foarte scurt la 
tarifele practicate la Tîrgu-Mures�, pentru a putea decide s�i a putea investi în continuare pentru 
toata� lumea echilibrat, în funct�ie de necesita�i. Este anormal sa� se aplice un asemenea tarif la 
Tîrgu-Mures� s�i sa� creem un profit  pentru societate în care acum nu mai suntem unici 
act�ionari, pentru ca fondurile respective sa� fie utilizate eventual în alta� parte. Rog frumos ca 
ra�spuns sa� nu vina� cu poves�ti de adormit copii ca� funct�iona�m pe centre de profit. S�tim foarte 
bine cum se funct�ioneaza� pe centre de profit. 

Dl. consilier Maior: - la s�edint�a viitoare dl. director sa� prezinte ra�spuns pentru dl. 
Opris�can. 

Supun la vot proiectul de hota�râre cu ment�iunea fa�cuta� de dl. Molnar Gabor. 
Cine este pentru? –18 voturi  
Cine este împotriva�?  - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Torzsok S., Opris�can D.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu  18 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 12 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind înfiint�area Serviciului de administrare s�i gospoda�rire a 

spat�iilor verzi în cadrul Serviciului Public Administrat�ia serelor, parcurilor s�i zonelor verzi: 
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 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 sust�inerea proiectului „Program de intervent�ie s�i sprijin 

material pentru persoanele aflate în dificultate din blocul social, str. Sârguint�ei, nr. 20 - Tîrgu 
Mures�” de ca�tre Consiliul local municipal Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Dl. consilier Benedek: - eu am cerut executivului sa� ga�sim o solut�ie de rezolvare a 

problemelor s�i am crezut ca� acest mod de rezolvare este favorabil, dar din pa�cate nu rezolva�. 
Am citit ce se propune, ca sa� se foloseasca� aceasta� suma� obt�inuta�. La ora actuala�, locatarii din 
blocul respectiv au datorie de peste 1 miliard, datorita� unor probleme care sunt caracteristice 
blocului respectiv. Este vorba despre nis�te locatari care au decedat s�i au avut datorii. Trebuie 
sa� vedem cum rezolva�m aceasta� problema�. Tot�ii locatarii de acolo sunt vizat�i, la un moment 
dat se va închide apa calda�, înca�lzirea, pentru tot�i.  
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D-na Ijac Dana: - legat de acest material, doresc sa� fac o precizare. În luna 
septembrie Ministerul Muncii s�i Solidarita�t�ii Sociale a lansat un program de finant�are pe 
servicii sociale, este un Program Phare. În cadrul acestui program în activita�t�ile eligibile nu 
puteau fi finant�ate decât activita�t�i de consiliere s�i ne permiteau ca într-un cuantum de 10% 
din valoarea bugetului sa� realiza�m acolo nis�te lucra�ri de reparat�ii, însa� nu ne permit sa� facem 
nis�te pla�t�i de genul acesta. Noi, prin acest proiect implementa�m practic un proiect de servicii 
sociale, as�a dupa� cum se finant�eaza� dupa� criteriile programului Phare. Noi am solicitat 
aprobare  pentru implementarea proiectului. 

Dl. consilier Benedek: - în aceste condit�ii, eu nu s�tiu pe cine ajuta�m, pe locatari sau 
pe cei care produc nis�te servicii? Este o problema� a locatarilor, cunosc problema, la ora 
actuala� au datorie fat�a� de S.C. Energomur S.A. 1 miliard de lei. Cineva trebuie sa� rezolve 
situat�ia, fiindca� avem aceasta� obligat�ie, sunt acolo oameni în vârsta�. Eu nu sunt angajat al 
prima�riei, nu avem nevoie de explicat�ii, ci de o solut�ie. 

Dl. consilier Opris�can: – daca� prin absurd vom ga�si o solut�ie sa� pla�tim acele 
datorii pentru a nu exista riscul de a fi debrans�at�i, am convingerea ca� vom crea un precedent 
s�i în maxim 2 luni de zile vom ajunge exact în aceeas�i situat�ie s�i nu va�d în ce fel putem aloca 
din doua� în doua� luni câte 1 miliard pentru a suporta acele cheltuieli. În mod sigur, având 
asemenea vârste cei de acolo, pensiile sunt foarte mici, au nevoie de medicamente, s�i în 
momentul în care se vede ca� periodic se s�terg datoriile s�i nu mai au nici un fel de probleme, 
cei care nu vor pla�ti obligat�iile, vor cres�te de la luna� la luna� s�i sumele, nu va�d cum le putem 
acoperi. Singura varianta�, trebuie studiata�, este transformarea acestui bloc într-un fel de azil 
care sa� treaca� în subordinea noastra�, în care noi sa� lua�m sume modice din pensii eventual, sa� 
amenaja�m chiar s�i un punct de dispensar de zona�, sa� schimba�m s�i sa� încheiem noi contracte 
de furnizare pentru utilita�t�ile de acolo, ar fi singura posibilitate. 

Pe de alta� parte, independent de ceea ce trebuie ga�sit ca o varianta�, cred ca� ceea ce 
este preva�zut în hota�rârea noastra� trebuie fa�cut, pentru ca� e ceva  care va îmbuna�ta�t�i situat�ia, 
nu o rezolva� din punct de vedere al datoriilor, dar din punct de vedere al funct�ionalita�t�ii ceea 
ce este acolo, trebuie sa� o facem. Mai departe, trebuie ga�sita� acea varianta�, sa� ga�sim o forma� 
sub care sa� putem finant�a. 

Dl. consilier Benedek: - aici nu este vorba de a crea un precedent. Este vorba de 
datoria fa�cuta� de nis�te oameni care nu mai exista�. Datoria este în sarcina unor oameni 
nevoias�i care nu au nici o posibilitate. Îl rog pe dl. director Bako sa� ga�seasca� o solut�ie. 

Mai sunt aici  s�i  alte probleme, ca� nu sunt repartizate locuint�e timp de un an sau doi 
s�i s-au adunat datorii. 

D-na secretar Cioban: - fiecare dintre dvs. s�tie ca� aceste locuint�e sunt în 
administrarea  S.C. Locativ S.A. care are toate obligat�iile preva�zute de lege ca administrator. 
În aceste condit�ii, din bugetul local sau din alte surse nu se pot pla�ti nici un fel de sume de 
asemenea gen. Not�iunea de administrator, cel put�in fat�a� de aceste locuint�e este destul de 
formala�. Este o problema� s�i de organizare, un administrator pla�tit care sa� urma�reasca� efectiv 
încasarea acestor sume. Se face cu totul accidental de ca�tre cineva care este pla�tit pentru acest 
scop, ca un fel de asociat�ie de locatari, dar eu cred ca� S.C. Locativ S.A. ar trebui sa� 
administreze în adeva�ratul sens al cuvântului, efectiv s�i punctual aceste locuint�e, s�i sa�-s�i ia 
ra�spunderile pentru toate aceste goluri în organizare s�i sa�-s�i însus�easca� s�i pierderile care sunt 
pe acest canal.  

Ceea ce spunea dl. Opris�can este o idee buna� de viitor s�i merita� studiata�, sa� se 
vizeze pe sistem azil unde oamenii din Centrul de zi Rozmarin pla�tesc mult mai put�in, în 
funct�ie de posibilita�t�ile pe care le au ei, s�i care e o problema� s�i buget, de rectificare s�i 
reorganizare. 
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Dl. consilier Oproiescu: - înseamna� ca� noi vom face în afara� de azilul de str. 
Sârguint�ei, azilul din Ady, azilul din Mures�eni sau alte blocuri de garsoniere unde locuiesc 
sau nu  locuiesc ceta�t�eni. 

Eu cred ca� acolo a locuit cineva dupa� ce a decedat fostul proprietar, S.C. Locativ 
S.A. a repatizat altcuiva. Daca� acela nu a pla�tit,  S.C. Locativ S.A. nu are decât sa� rezolve 
problema. 

Sa� ne apunca�m sa� facem azil dând exemple de genul acesta, o sa� ne trezim cu azile 
în toate cartierele, ceea ce nu e benefic pentu oras�. 

Dl. consilier Opris�can: - acest bloc a avut un statut, s�i este singurul care are un 
statut aparte în tot municipiul. Acolo, locuint�ele care s-au eliberat prin decesul unor persoane, 
nu se puteau ocupa de tineri care aveau nevoie de locuint�a�, sau de evacuat�i, etc. Acest bloc de 
locuint�e a avut un statut special s�i s-a repartizat doar persoanelor  vârstnice care au ra�mas 
într-un fel sau altul fa�ra� locuint�a�. Nu înseamna� ca� daca� vom ga�si o varianta� pentru acest bloc 
cu statut special, vom împânzi oras�ul de azile. 

Dl. consilier S�tefanovici: - deoarece blocul apart�ine Locativului care este 
subordonat Consiliului local, noi avem o comisie de protect�ie sociala�, eu propun ca acea 
comisie împreuna� cu S.C. Locativ S.A. sa� ia cazul în studiu, sa� vedem ce datorii sunt acolo. 
Comisia de protect�ie sociala� împreuna� cu S.C. Locativ S.A. sa� vina� cu ma�suri. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot materialul as�a cum este, cu ment�iunea ca în timp 
de o luna� de zile sa� se faca� împreuna� cu comisia de specialitate o întâlnire cu domnii de la 
S.C. Locativ S.A. 

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 14 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Hota�rârii 

Consiliului local municipal nr. 39/2007 referitoare la eliberarea „Autorizat�iei de funct�ionare” 
pentru unita�t�ile de alimentat�ie publica� de pe raza municipiului Tîrgu Mures� s�i aprobarea 
nivelului unor taxe pentru eliberarea/vizarea anuala� a acestora: 

Dl. consilier Maior: - comisiile de specialitate sunt de acord cu obiect�ia comisiei 
de comert� care propune scoaterea punctelor 2 s�i 4 din regulament. 

Dl. consilier David: - eu vin cu o propunere de modificare, la art. 6 – Restaurante. 
Numai la acest capitol sa� se înfiint�eze înca� o categorie, adica� 1500 lei sa� fie între 50 s�i 100 de 
locuri s�i cei care au peste 100 de locuri s�i pot organiza nunt�i, propun 3000 lei. Peste 100 de 
locuri, 3000 lei; as�a este în toate municipiile din România. 

Dl. consilier Vlas: -  eu ma� refer la art. 5 din regulament, unde în condit�iile în care 
sunt mai multe activita�t�i de administrat�ie publica�  - patiserie, cofeta�rie, restaurante, în cadrul 
aceleias�i cla�diri, am solicitat sa� se cumuleze numa�rul de locuri s�i nu taxa sa� fie pusa� pe 
activitatea preponderenta�, ci cumulate numerele de locuri, pentru ca� altfel e favorizat fat�a� de 
alt�ii, 2 s�i 4 le-am cerut chiar contra mea, dar eu sunt aici în consiliu s�i spun pentru oras�. 

În regulament este cuprins ca anual sa� vii pentru prelungirea autorizat�iei cu o 
gra�mada� de detalii. Eu propun ca acestea sa� fie scoase s�i pe proprie ra�spundere sa� se dea 
declarat�ie ca� fat�a� de documentele prezentate în anul anterior a survenit urma�toarea modificare 
sau nu. Aceste acte care se cer prin regulament îi costa� pe un comerciant milioane de lei. 

Dl. consilier Maior: - o data� ce ai primit autorizat�ia, din an în an te duci cu o 
declarat�ie. 
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Dl. consilier Vlas: - umbli 3 luni de zile dupa� aceste documente s�i pla�tes�ti  
milioane. Sa� dea declarat�ie pe propria ra�spundere ca� fat�a� de anul anterior a survenit 
urma�toarea modificarea, sau nu a survenit. 

Dl. consilier Maior: - eu am va�zut multe pensiuni care nu au restaurant, în schimb 
se ma�mânca� numai micul dejun acolo.  Îi taxa�m s�i pe ei? 

D-na Giurcan Felicia: - art. 2 s�i 4 am propus sa� nu fie taxat�i, dar comisia de 
comert� a spus  sa� fie scos art. 2 s�i 4. Sunt pensiuni unde numai micul dejun se ia, sunt cu 
circuit închis. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hota�râre cu amendamentele aduse 
de dl. David, dl. Vlas, la restaurante, categorie între 50 s�i 100 locuri – 1500 lei. Cele care 
depa�s�esc 100 locuri – 3000 lei. Daca� nu trece cu amendamentul fa�cut de dl. David, supun 
urma�toarea propunere. 

Cine este pentru? – 13 voturi 
Cine este împotriva�? – 3 voturi (Cra�ciun F., Pop Mircea, Vlas F.) 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri (Pop Liviu, Maior C., Opris�can D., Oproiescu F.) 
Propunerea a fost aprobata� cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotriva� s�i 4 abt�ineri. 
Supun la vot urma�toarele puncte propuse de dl. Vlas, sa� se cumuleze numa�rul de 

locuri la cele care sut în acelas�i spat�iu, iar al doilea punct, ca din an în an sa� nu mai vina� decât 
cu declarat�ii pe propria ra�spundere. 

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Propunerea a fost aprobata� cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier Vlas: - eu care det�in spat�ii turistice am fa�cut propunerea acesta, eu 

eram favorizat daca� ra�mâneau art. 2 s�i 4 cum erau în material, însa� nu pot fi de acord, daca� nu 
avem cunos�tint�e despre alimentat�ie publica�, sa� dubla�m suma. Cei care au activita�t�i cu nunt�i, 
au activita�t�i din mai pâna� în septembrie. Nu ne putem bate joc de alimentat�ia publcia�. Acele 
restaurante care fac nunt�i, sunt restaurante mari care în timpul când nu au nunta�, nu au 
clientela�  ca barurile sau cluburile. Sunt goale. E ba�taie de joc fat�a� de principalii comerciant�i 
din acest oras� pe acest tip de activitate. As� vrea cât de cât un respect fat�a� de cei care sunt în 
comisia de comert� s�i sunt de specialitate, au analizat s�i au venit cu propuneri aspre referitor la 
celelate puncte. Sa� dubla�m sumele, mi se pare prea mult.  

Dl consilier Maior: -  domnule Vlas, s-a votat al doilea punct.   
Supun al vot proiectul de hota�râre în ansamblu. 
Cine este pentru? – 13 voturi 
Cine este împotriva�? – 3 voturi (S�tefanovici M., Mailat V., Pop Mircea) 
Cine se abt�ine?  - 4 abt�ineri (Cra�ciun F., Opris�can D., Vlas F., Oproiescu F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 13 voturi pentru, 3 voturi împotriva� s�i 4 abt�ineri. 
Punctul nr. 15 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind acordarea unui sprijin financiar pentru unita�t�ile de cult 

din municipiul Tîrgu Mures� apart�inând cultelor religioase recunoscute în România: 
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 19 voturi pentru. 
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Punctul nr. 16 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru spat�iile cu alta� 

destinat�ie decât locuint�a�, aflate în administrarea Municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Maior: - comisia de buget-finant�e nu a avizat materialul. Celelalte 

comisii l-au avizat favorabil. 
Daca� nu sunt observat�ii,  supun la vot proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 20 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 
Proiect de hota�râre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spat�ii cu 

alta� destinat�ie decât aceea de locuint�a� s�i aprobarea listelor de priorita�t�i pentru anul 2007, 
pentru atribuirea de spat�ii cu alta� destinat�ie decât cea de locuint�a� pentru ONG-uri, în favoarea 
institut�iilor publice s�i pentru partide politice: 

Dl. consilier Opris�can: - eu am o nela�murire la materialul anterior, la spat�ii pentru 
activita�t�i conexe actului medical, farmacii, la zone B eu am 7,0, deci e mai ieftin decât la 
zona C. 

Dl. consilier Maior: - este 17,0. 
Dl. consilier Oproiescu: - la materialul 17 este o informare fa�cuta� de dl. Bako în 

care Societatea Culturala� “Astra” dores�te sa�-i fie repartizat spat�iul de pe str. GH. Doja 9, unde 
a funct�ionat P.U.N.R., respectiv comasarea acestuia cu Partidul Conservator a fa�cut  ca acest 
spat�iu sa� fie disponibil. Mi se pare fireasca� aceasta� cerere, cred ca� ar fi util sa� o cuprindem în 
hota�râre, ca acel spat�iu sa�-l acorda�m Societa�t�ii Culturale Astra. Cred ca� facem o reparat�ie 
cultuala� aceste asociat�ii pentru ca� am va�zut în ultimul timp câteva act�iuni ale societa�t�ii s�i eu 
cred ca� merita� spat�iul. 

Dl. consilier Fekete:  - avem o comisie care se ocupa� de aceste lucruri, sa� o la�sa�m 
sa� lucreze. Noi putem sa� o cuprindem pe lista� fiindca� nu exista� pe lista de cereri, dar în nici 
un caz noi sa� repartiza�m asta�zi, pentru ca� atunci nu lua�m în seama� propria noastra� comisie. 
Este o cerere, se depun actele, comisia va analiza s�i se va veni cu o propunere. Ce putem face 
asta�zi, este sa� fie pus pe lista�. 

Dl. consilier S�tefanovici: - sunt de acord cu ce a spus dl. Fekete, dat atunci sa� nu se 
repartizeze acel spat�iu deocamdata� s�i sa� t�inem cont în primul rând de activitatea acestei 
asociat�ii culturale. Din 1861 are activitate, s�tit�i ce a fa�cut pentru ardeleni, pentru aceasta� zona� 
s�i pa�rerea mea este sa� nu repartiza�m acel spat�iu, sa�-s�i depuna� dosarul, au avut o cerere în 
urma� cu 2-3 ani pe care nu au reînoit-o s�i sa� t�inem cont de activitatea acestei asociat�ii care a 
fa�cut mult pentru cultura s�i istoria populat�iei. 

Dl. consilier Fekete: - asta�zi nu exista� o propunere pentru repartizarea acelui 
spat�iu. La urma�toarea s�edint�a� a comisiei sigur nu o sa� fie repartizat la nimeni; asta�zi nu exista� 
o propunere de repartizare.. 

Dl. consilier Vlas: - mie nu-mi plac intervent�iile stâga-dreapta. Sunt convins ca� de 
aceasta� data� partea dreapta� va vota as�a cum spunem noi. Fundat�ia respectiva� are o solicitare, 
cu condit�ia depunerii actelor în întregime o sa� aprobe. Va� rog sa� supunet�i la vot. 

Dl. consilier Benedek: - va� rog sa� la�sa�m intervent�iile de campanie electorala� s�i sa� 
lucra�m. 

Dl. consilier Maior: - supun al vot proiectul de hota�râre în forma init�iala�, fa�ra� 
Societatea Astra. 
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Dl. director Bako: - asta�zi acest material nu face obiectul repartiza�rii, atribuirii 
acestui spat�iu. 

Dl. consilier Maior: - asta�zi vota�m materialul as�a cum este pentru ca� asta�zi nu se 
repartizeaza� la nimeni. 

Dl. director Bako: - lista de priorita�t�i trebuie sa� o aprobat�i. Hota�rârea de asta�zi 
cuprinde 9 articole în care nu se rega�ses�te acest spat�iu ca fiind atribuit cuiva.  

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hota�râre as�a cum este. 
Cine este pentru? -  16 voturi 
Cine este împotriva�? 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri (Cra�ciun F.,  S�tefanovici M., Vlas F., Oproiescu F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 4 abt�ineri. 

Punctul nr. 18 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre  privind acordarea avizului consultativ pentru numirea d-lui 

Iacob Octavian în funct�ia de director la unitatea de înva�t�a�mânt preuniversitar de stat din 
municipiul Tîrgu Mures� – Gimnaziul „Romulus Guga” în urma concursului sust�inut în luna 
martie 2007: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Daca� nu sunt observat�ii supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu  a votat dl. consilier Oproiescu F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 19  voturi pentru. 
Punctul nr. 19 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind modificarea Comisiei de licitat�ie numita� prin Hota�rârea 

Consiliului local municipal nr. 14/25 ianuarie 2007: 
Dl. consilier Maior: - comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 20 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind reglementarea situat�iei juridice a unui teren: 
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 19 voturi  
Cine este împotriva�? – 1 vot (David C.) 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 19 voturi pentru s�i un vot împotriva�. 
Punctul nr. 21 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea organiza�rii licitat�iei publice în vederea 

închirierii spat�iului situat în Piat�a Victoriei, nr. 33: 
Dl. consilier Maior: -  materialul nu este avizat de ca�tre comisia de buget. Celelalte 

comisii au avizat favorabil materialul. 
Trebuie sa� pornim de la un pret� de pornire a licitat�iei s�i doi consilieri care sa� faca� 

parte din comisia de licitat�ie. 
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Dl. consilier Benedek: - noi am luat aceasta� hota�râre în urma� cu 2 ani de zile. Nu 
înt�eleg, mai lua�m înca� o hota�râre? 

D-na secretar Cioban: - daca� citit�i expunerea de motive, tot ce at�i întrebat rezulta� 
de acolo, în sensul ca� atunci când at�i hota�rât s-a atacat în contencios administrativ s�i acum iar 
venit�i unii sa� fie repusa� pe rol. Ne-am judecat s�i a fost suspendata� în contencios-
administrativ. Trebuie sa� punet�i un pret� s�i sa� se reînoiasca� comisia de licitat�ie. 

Dl. consilier S�tefanovici: - în comisia juridica�, un coleg din comisie a spus ca� 
exista� un proces, deci spat�iul este în litigiu. Am cerut informat�ii, sa� ni se spuna� daca� este 
adeva�rat sau nu. Nu am primit informat�ii. De aceea exista� un executiv sa� se intereseze. 

D-na secretar Cioban: - scrie în expunerea de motive ca� nu mai exista� alte situat�ii 
litigioase. Ce sa� se mai aduca�? 

Dl. consilier Pop: - nu ar fi trebuit sa� intervin fiindca� este voba de cazul meu. 
Exista�. În procesul cu Cooperativa Igiena s-a apa�rat consiliul spunând ca� este revendicat de 
familiile Pop s�i Munteanu, cerut în schimb la nis�te despa�gubiri, s�i în procesul meu s-a apa�rat 
consiliul spunând ca� este în litigiu cu Cooperativa Igiena. Dar va� spun sigur ca� este pe rol 
înca� un proces cu acest spat�iu. Am dat numa�rul dosarului. 

D-na secretar Cioban: - la data când dl. Pop era cu procesul pe rol aceasta� hota�râre 
a consiliului era în contencios. Obiectul cererii d-lui Pop  se refera� la o revendicare pe str. 
Ca�la�ras�ilor. Dânsul a cerut acest spat�iu sa� i se dea în compensarea spat�iului care i-a fost 
demolat. Tot as�a pot cere o mie de ceta�t�eni din municipiul Tîrgu-Mures�, dar asta nu înseamna� 
ca� spat�iul este în litigiu,  s�i ca� îl t�inem acolo 20 de ani pâna� se termina� un proces  s�i 
municipiul nu realizeaza� venituri pe acel spat�iu. 

Dl. consilier Oproiescu: - eu spun sa� supunet�i la vot amânarea materialului.  
În ce prives�te veniturile, deocamdata� acolo funct�ioneaza� mai multe activita�t�i s�i lua�m 

chirie. 
Dl. consilier Maior: - supun la vot amânarea materialului. 
Cine este pentru? – 11 voturi 
Cine este împotriva�? – 4 voturi (Torzsok  S., Molnar G., Nemes P.,  Opris�can D.)  
Cine se abt�ine? – 5 abt�ineri (Mozes  L., David  C:, Kolozsvari Z.,  Kirsch A., Fekete 

A.) 
Proiectul de hota�râre s-a amânat. 
Punctul nr. 22 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Caietului de 

sarcini s�i a Comisiei de licitat�ie pentru concesionarea prin licitat�ie publica� a terenului situat în 
str. Barajului, nr. 17: 

Dl. consilier Maior: - daca� sunt observat�ii? 
Dl. consilier Molnar: - fat�a� de acest material am doua� observat�ii, una privind 

fondul s�i una privind forma problemei. Pe acest teren funct�ioneaza� o societate comerciala� 
care s�i-a construit afacerea pe terenul oras�ului, în mare parte cu banii oras�ului s�i a avut timpul 
la dispozit�ie ca sa� reglementeze pozit�ia sa pe acest teren în spiritul hota�rârii init�iale pe baza 
ca�reia s-a init�iat colaborarea. Mai mult, oras�ul a prezentat câteva variante de colaborare cu 
aceasta� firma� s�i procesele verbale dovedesc lipsa de interes a firmei respective. În cazul în 
care aceasta� situat�ie persista� eu propun ca prima�ria sa� se gândeasca� la o activitate buna� 
aduca�toare de profit s�i sa� se faca� o licitat�ie dar în care domeniul de activitate sa� fie mai 
aproape  de nevoile oras�ului.  

În continuare, sust�in ca� firma respectiva� are posibilitatea sa� faca� propuneri 
rezonabile s�i corecte de a relua colaborarea cu oras�ul. Partea de forma�, aici nu este vorba de 
licitat�ie, este vorba de atribuire directa� mascata�, fiindca� as� vrea sa� va�d cine ar putea sa� 
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demareze o investit�ie în doua� luni s�i sa� finalizeze în 6 luni pe un teren ocupat la ora actuala�. 
Eu nu sunt de acord, propun sa� fim deschis�i propunerilor firmei s�i în cazul în care nu se 
înregistreaza� progres, sa� ga�sim o destinat�ie adecvata� terenului. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot amânarea proiectului de hota�râre. 
Cine este pentru? – 13 voturi 
Cine este împotriva�? – 4 voturi (Torzsok  S., Molnar G., Nemes P.,  Opris�can D.) 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri (Kolozsvari Z., Kirsch A., Fekete A.) 
Proiectul de hota�râre a fost amânat. 
Dl. consilier Opris�can: - vreau sa� fac o remarca�. Mult�i consilieri au întrebat de ce 

s-au fa�cut atât de târziu acest material. Legea s-a modificat în iulie sau august 2006 iar 
normele de aplicare au apa�rut în februarie 2007. Mai devreme de la lege pâna� la normele de 
aplicare nu s-a putut organiza nici un fel de licitat�ie noua� decât cele care erau deja demarate 
dupa�  vechea legislat�ie.  Noi am mai fa�cut astfel de amâna�ri de materiale privind aceasta� 
activitate, l-am amânat s�i as�a era 5-6 luni, dupa� care toata� lumea se întreba de ce ne-am 
compla�cut în situat�ia aceasta. Daca� se vrea, cei care sunt în comisia respectiva� sa� discute s�i sa� 
vina� la viitoarea s�edint�a� cu o varianta� clara� finala�, daca� nu se vrea sa� vota�m evacuarea, 
pa�rerea mea este ca� licitat�ie pentru acel teren poate avea loc ca� nu este o concesiune mascata�. 
Eu s�tiu  cel put�in unul care va participa la aceasta� licitat�ie  pe considerentul ca� daca� o va 
câns�tiga va achizit�iona el aceasta� stat�ie de la partea germana� s�i va începe el aceasta� activitate 
în condit�iile în care din punct de vedere al relat�iilor cu consiliul local va fi în regula� ca s�i 
câs�tiga�tor de licitat�ie s�i va convinge neamt�ul sa� nu-s�i demonteze fabrica sa� o mute în alta� 
parte. Exista� aceasta� posibilitate  sa� nu o privim strict ca pe o concesiune mascata�. Poate fi o 
licitat�ie cu participant�i mai mult�i s�i o licitat�ie reala�. Trebuie sa� ne hota�râm daca� vrem sa� 
facem ceva sau vrem sa� sta�m iara�s�i 5-6 luni s�i sa� ne întreba�m de ce nu am fa�cut nimic. 

Dl. consilier Maior: - din punctul meu de vedere nu e o concesiune mascata� iar în 
ce prives�te comisia am fost deschis�i, am spus ca� în urma�toarele 10 zile ne vom întâlni iara�s�i s�i 
daca� nu ajungem la o înt�elgere eu îmi dau demisia din comisia propusa� de dvs. 

Dl. consilier Molnar: - sunt de acord cu dl. Opris�can s�i as� dori sa� nu se  
interpreteze ca o disputa� între mine s�i dumnealui fiindca� sunt la fel de mult interesat ca oras�ul 
sa� beneficieze de venituri. Un lucru este cert. Oras�ul, în calitate de Asfamur a prezentat 
propuneri scrise acestei societa�t�i. În una dintre variante a fost chiar preluarea activita�t�ii, 
evident ca� oras�ul care a investit, care det�ine terenul are drept de preemt�iune, iar societatea 
respectiva� nu ra�spunde s�i amâna�, s�i evita� formularea unei pozit�ii. Noi suntem reprezentant�ii 
oras�ului s�i sust�inem activita�t�ile comerciale, dar nu se poate purta o discut�ie  când stai singur 
s�i vorbes�ti. Comisia din care dl. coleg face parte a prezentat propuneri, a solicitat ra�spuns s�i 
nu cred ca� acesta este cea mai buna� pozit�ie ca sa� te retragi din comisie  când partenerul de 
discut�ie da� dovada� de neseriozitate. Interesul oras�ului cere ca problema sa� fie rezolvata� s�i 
daca� nu cu firma aceasta, atunci într-o alta� varianta�, dar eu as� dori ca s�i din aceasta� pozit�ie sa�-
mi exprim nedumerirea de ce societatea  respectiva�  nu  se comporta� din punct de vedere 
comercial s�i conform regulilor comerciale.  

Dl. consilier Kolozsvari: - este o iegalitate va�dita� as�a cum se foloses�te acel teren 
la ora actuala�. Cine ra�spunde pentru aceasta� ilegalitate? În nici un caz noi, pentru ca� a fost 
semnalata� aceasta� problema� de nenuma�rate ori s�i nu as� dori sa� ajungem iar într-o situat�ie cum 
a  fost la Week-end. As� atent�iona serios executivul sa� vada� responsabilita�t�ile pentru ca� este 
clar  ca� este vorba de o ilegalitate.  

Punctul nr. 23 din ordinea de zi a fost retras. 
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Punctul nr. 24 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea fis�ei de evaluare în vederea vânza�rii ca�tre S.C. 

Roinvest S.R.L. a unor cote de teren situat în Tîrgu Mures�, str. Sârguint�ei, nr. 1: 
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 

Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Vlas F.) 
(Nu a votat dl. consilier S�tefanovici M.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru s�i o abt�inere 
Punctul nr. 25 din ordinea de zi 

Proiect de hota�râre privind actualizarea pret�ului de vânzare a unei suprafet�e de teren 
situat în Tîrgu Mures�, Piat�a Teatrului, nr. 3, ca�tre SCM Igiena Mures�, aprobat prin Hota�rârea 
Consiliului local municipal nr. 399/30.11.2006: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? -  2 abt�ineri (Mozes L., Sita I.) 
(Nu a votat dl. consilier S�tefanovici M.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 26 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea fis�ei de evaluare în vederea vânza�rii ca�tre S.C. 

Maradra S.R.L. a unei suprafet�e de teren situat în Tîrgu Mures�, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 
39: 

Dl. consilier Maior: - comisia juridica� solicita� verificarea dosarului la Judeca�toria 
Tîrgu-Mures� deoarece imobilul este în litigiu. Direct�ia juridica� în urma verifica�rilor a 
constatat faptul ca� obiectul acestui contract este plângere contravent�ionala� iar pa�rt�ile sunt 
Barna Gheorghe în calitate de contestator s�i IPJ Mures� în calitate de intimat. Pe de alta� parte, 
nu intra� în discut�ie terenul în cauza�. 

Dl. consilier  Pop Liviu: - o singura� întrebare doresc sa� pun executivul. Deci, 
numai imobilul intra�. Daca� noi vindem terenul  de sub imobil s�i pierde ceta�t�eanul sau SRL 
care are acum cla�direa rspectiva�, putem sa�-i mai lua�m terenul înapoi? Sau cine va câs�tiga 
cla�direa ra�mâne fa�ra� teren? E mare lucru sa� as�tepta�m? Este un proces pe rol, este clar, am fost 
sesizat�i din timp ca� este proces, s-a dat numa�rul dosarului s�i nu trebuie sa� ne juca�m. Am 
vândut terenul, ra�mânem cu terenul. 

Dl. consilier Opris�can: - dupa� cunos�tint�ele mele nu exista� nici un proces pe rol. 
Cineva care era interesat de acest spat�iu s-a adresat cuiva care a promis sprijin în obt�inerea 
acelui spat�iu. Între timp a fost o lictat�ie organizata� de proprietarul spat�iului  din momentul 
respectiv, omul care se interesa  nu a participat la acea licitat�ie find linis�tit ca� personajul X îl 
rezolva� s�i dupa� ce a fost licitat�ia s�i a câs�tigat Maradra  omul s-a trezit ca� vrea el spat�iu s�i ca� se 
duce în instant�a� sa� conteste. Nu pot�i contesta ceva la care nu ai participat! Deci, nu exista� 
litigiu legat de licitat�ia în urma ca�reia aceasta� societatea a câs�tigat spat�iul. Legat de ce se va 
întâmpla daca� va fi sau nu o revendicare, noi putem sa�-i da�m omului ok cota de participare, 
cu condit�ia ca� daca� cineva prin instant�a� va obt�ine acel drept, sa� s�tie ca� el îs�i pierde dreptul, 
dar omul pentru cota parte de teren are nevoie pentru orice investit�ie care o face sa� 
demonstreze accesarea creditelor, sa� demonstreze ca� este proprietar al cotei pa�rt�i din terenul 
respectiv. Daca� noi îl amâna�m pe ceva fictiv care nu exista� în mod normal, nu facem decât 
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sa�-i punem greuta�t�i unui om care  efoarte bine intent�ionat. Exista� extrasul  CF care e clar, 
data trecuta� nu a apa�rut acolo pentru ca� omul nu vrea sa� s�tie ce credit a accesat el prin 
garantarea acelui spat�iu, pâna� al urma� a dus extrasul CF obligat�iile care le are, totul este în 
regula�. 

Daca� exista�  un alt proces s�i va câs�tiga cineva acel spat�iu putem face  ment�iunea ca 
în cazul în care terenul este cu adeva�rat litigios s�i cineva îl obt�ine, el s�i va pierde acel drept de 
proprietate. 

 D-na secretar Cioban: - fac apel la seriozitate, pentru ca� acolo un director  al 
Direct�iei juridice semneaza� ca� acest teren nu este în litigiu. Obiectul  acestei hota�râri este 
terenul aferent acestui spat�iu, nicidecum tot felul de litigii pe care le poarta� unii s�i alt�ii prin 
oras�. Un director al Direct�iei juridice ra�spunde pentru semna�tura pe care a pus-o acolo. Sa� 
presupunem ca� aprobat�i aceasta� hota�râre s�i se încheie contractul de vânzare-cumpa�rare cu 
privire la acest teren. Trebuie sa� va� informez ca� terenul nici ma�car nu are lega�tura� cu solul, 
decât din punct de vedere strict formal, pentru ca� spat�iul la care se refera� este la etajul I; el 
este o cota� parte din teren dintr-un imobil construit pe 3-4 nivele; numai la modul formal, dar 
noi, autoritatea publica� locala� nu putem da autorizat�ie la cineva care nu are un titlu asupra 
terenului. Daca� dvs. nu vet�i hota�râ, nici el nu va primi niciodata� autorizat�ie  pâna� când 
situat�ia juridica� a terenului nu se rezolva�, cel put�in din punct de vedere formal. Pentru a de 
bloca aceasta� discut�ie, v-as� propune sa� introducem un alt articol în aceasta� hota�râre în care sa� 
preciza�m ca� contrcatul de vânzare-cumpa�rare se va încheia cu proprietarul imobilului care va 
depune extras CF la la data încheiereii contractului. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot material, cu completa�rile aduse de d-na Cioban. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Pop Liviu) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri  (David C., Mailat V.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu  17  voturi pentru, 1 vot împotriva� s�i 2 abt�ineri. 

Punctul nr. 27 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind vânzarea unei suprafet�e de teren situat în Tîrgu Mures�, 

str. Nicolae Grigorescu, nr. 25/A, ca�tre S.C. Mistericom S.R.L.: 
Dl. consilier Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv. Comisia de 

urbanism propune 80 euro/mp iar comisia juridica� propune  ca pret�ul sa� fie cel propus de 
agent�iile imobiliare. Agent�iile imobiliare au propus un pret� între 90 s�i 100 euro. 

Dl. consilier Vlas: - eu, în general sunt de partea celor care construiesc, dar acum 
întreb care este explicat�ia daca� noi încasa�m 3000 dolari pe an  pentru acel teren, s�i îl vindem 
cu 5000 s�i l-am pierdut cu totul?  

Dl. consilier Opris�can: - noi, aceste discut�ii le-am mai avut. De foarte mult�i ani se 
pla�tesc 3 000 dolari pe an aferent acestui teren. Cineva  a pla�tit mult mai mult decât ar fi fost 
în mod normal acum 3 ani sau 4 ani. Oricum, se încaseaza� ceva peste 10.000, nu 5.000, daca� 
noi încasa�m 3.000 acum, este vorba de 3 ani s�i ceva, iar conform hota�rârii noastre, în mod 
normal, la stabilirea redevent�ei valoarea terenului la zi împa�rt�it la 5 ani, deci diferent�a dintre 
5 ani cât ar fi fost, sau de 5 ori pret�ul pe care îl lua�m pe an, cum ar fi fost normal s�i 3 ani s�i 
juma�tate cât rezulta� din calcul, este acoperita� de sumele pla�tite  ani de zile de firma respectiva� 
pe acel teren mult mai mari fat�a� de pret�ul piet�ei. Faptul ca� acesta este pret�ul piet�ei la aceasta� 
ora� s�i nu aberat�ia care o pla�tes�te de ani de zile, eu cred ca� este Ok sa� aproba�m vânzarea. 

Dl. consilier Maior: - eu am propunere, pentru ca� în hota�rârea de consiliu trebuie 
sa� scriem pe metru pa�trat, din ce ni s-a prezentat este între 70 s�i 100 euro metru pa�trat, propun 
sa� fie 80 euro/mp ca s�i în comisia de urbanism. 

Supun votului proiectul de hota�râre – 80 euro/mp. 
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Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri (Kolozsvari Z.,  S�tefanovici  M., Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru s�i 3 abt�ineri. 
Punctul nr. 28 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Blaga Lucian Ion a unei 

suprafet�e de teren apart�inând municipiului Tîrgu Mures�, în vederea extinderii spat�iului 
comercial: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri (Molnar G., David C., Kirsch A.) 
(Nu a votat dl. consilier Benedek I.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 3 abt�ineri. 
Punctul nr. 29 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre S.C. Sziferon S.R.L. a unei 

suprafet�e de teren apart�inând municipiului Tîrgu Mures�, în vederea extinderii spat�iului 
comercial: 

DL. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? – 1 vot  (Molnar G.) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (David C., Nemes P.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru, 1 vot împotriva�  s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 30 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Staicov Corneliu s�i sot�ia 

Staicov Eleonora 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 Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Molnar G., David C.) 
(Nu a votat dl. consilier Nemes P.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 31 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Morar Vasile s�i sot�ia Morar 

Ana a unei suprafet�e de teren apart�inând municipiului Tîrgu Mures�, în vederea extinderii 
spat�iului commercial: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri (Molnar G., David  C., Nemes P.) 
(Nu a votat dl. consilier Dane K.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 3 abt�ineri. 
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P A U Z A� 
 
Dl. consilier Maior: - s-a redactat hota�rârea de consiliu prin care se aproba� 150 

milioane lei pentru premierea echipei de baschet apart�inând BC Mures� Tîrgu-Mures�, din 
rezerva bugetara�.  

Supun la vot acest proiect de hota�râre. 
Cine este pentru? – 18 voturi   
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
(Nu au votat d-nii consilieri Dane K. s�i Mozes L.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi. 

Dl. consilier Kirsch: - mai întâi vreau sa� rog executivul prima�riei  ca sa�pta�mâna 
viitoare sa� organizeze acest moment festiv privind premierea echipei de baschet s�i tot�i 
consilierii sa� fie anunt�at�i din timp ca sa� participe la acest eveniment. 

Dl. consilier Opris�can: - e bine sa� fim prezent�i tot�i consilierii la evenimentul 
respectiv, dar ar fi trebuit sa� fim prezent�i s�i la meciurile echipei de baschet. Eu de doua� ori 
am stat acolo ca� nu am reus�it sa� cumpa�r bilete. Ar fi fost bine sa� fim invitat�i s�i la meciuri, nu 
numai când le da�m bani. 

Dl. consilier Kirsch: - dl. Opris�can are dreptate, la începutul campionatului 
personal am înmânat fieca�rui consilier câte o invitat�ie, dar nu s-a fa�cut prezent�a s�i pâna� la 
urma� au fost uitate aceste invitat�ii permanente. Eu o sa� transmit aceasta� cerere a dvs. 

Dl. consilier S�tefanovici: - la meciuri am stat unul lânga� cela�lalt. Eu fac parte din 
conducere s�i putea sa�-mi spuna� sa�-i dau o invitat�ie. 

Dl. consilier Kirsch: - domnule Pas�can, va� rog pentru sa�pta�mâna viitoare sa� 
organiza�m acea activitate de premiere s�i sa� fie anunt�at�i din timp tot�i consilierii. 

 
 A.G.A. -  S.C. Transport  Local  S.A. 
 
Dl. consilier Kirsch: - am primit cu tot�ii mapa cu materialele de la S.C. Transport 

Local S.A. Este un punct – Analiza s�i aprobarea situat�iilor financiare pe anul 2006, Bilant�ul 
contabil, Contul de profit s�i pierdere respectiv anexele acestora, Raportul de gestiune s�i 
raportul cenzorilor. 

Dl. consilier Kolozsvari: - ar fi bine sa� proceda�m s�i în acest caz cum am procedat 
cu S.C. Asfamur S.R.L. având în vedere ca� este vorba de o situat�ie financiara� anuala� în 
special la o unitate unde aloca�m subvent�ii, este necesar ca acest material sa� fie studiat ca sa� 
nu fim învinuit�i ca� banii se dau fa�ra� control. 

În al doilea rând, era vorba ca� trebuie sa� existe o modalitate clara�  de repartizare a 
acestor subvent�ii s�i care tot cu aceasta� ocazie va trebui sa� fie discutata�. 

Propunerea mea este ca cele doua� materiale privind bilant�urile sa� fie discutate în 
s�edint�a din aprilie, pentru ca� este termen pentru depunerea bilant�ului. 

Dl. consilier Maior: - vis-à-vis de societatea Tudor Trans s-a rezolvat problema, 
nu se mai pune problema vis-à-vis de aceasta� societate. Eu am o propunere, dupa� Pas�te sa� se 
mai faca� o extraordinara� daca� se strâng atâtea materiale. 

Dl. consilier Vlas: - sigur ca� o balant�a� analitica� s�i un cont de profit s�i pierdere nu 
se poate analiza, chiar daca� eu am propus sa� discuta�m dupa� pauza�. Sunt bani publici s�i trebuie 
sa� vedem chiar ce facem cu ei în  continuare. S-ar putea sa� venim cu nis�te propuneri ca sa� 
ajuta�m conducerea s�i consiliul de administrat�ie de la Transport Local, ca veniturile care se fac 
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în perioada urma�toare s�i ce  a ra�mas în rezerva�,  ce planifica�m s�i ce gândim pentru transport 
în perioada urma�toare. 

Dl. consilier Fekete: - nu conteaza� ca� discuta�m asta�zi acest material, peste doua� 
sa�pta�mân sau peste o luna� de zile, sa� nu facem afirmat�ii neadeva�rate. Atâta se poate deschide 
contul de profit, nu este vorba de nici o subvent�ie. Este vorba de product�ie vânduta� pe care 
noi o da�m pentru pensionari, neva�za�tori, etc. pentru Transport Local nu da�m nici o subvent�ie. 

Dl. consilier Kirsch: - cenzorii interni printr-o fraza� afirma� ca� bilant�ul reflecta� 
situat�ia financiara� s�i respecta� prevederile statutare s�i normele de contabilitate acceptate. 
Propun discutarea acestor materiale la s�edint�a urma�toare. 

Supun la vot daca� suntet�i de acord cu amânarea  s�edint�ei A.G.A. 
Cine este pentru?- 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
S�edint�a AGA Transport Local a fost amânata� cu unanimitate de voturi. 

Punctul nr. 32 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Sa�lcudean Ileana a unei 

suprafet�e de teren apart�inând municipiului Tîrgu Mures�, în vederea extinderii spat�iului 
comercial: 

Dl. consilier Maior:  -   - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri (Benedek  I., David C., Kolozsvari Z., Maior C.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 4 abt�ineri. 
Punctul nr. 33 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Bosa Beniamin s�i sot�ia Bosa 

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

Dl. consilier Maior: -  raportul comisiilor de specialitate este pozitiv, dar numai cu 
respectarea aliniamentului. Suprafat�a este de 21,8 metri.  

D-na secretar Cioban: - a cerut 35 s�i pentru ca� s-a cerut respectarea 
aliniamentului, s-a sca�zut din suprafat�a de 35 metri.  

Dl. consilier Maior: - supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri (Molnar  G., Mozes L.,  David C., Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 4 abt�ineri. 
Punctul nr. 34 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 Maior: - comisia de buget nu a avizat materialul, celelalte 4 comisii 
nu au avut observat�ii. 

Dl consilier Benedek: - nu am fost de acord deoarece se ocupa� un teren destul de 
important. Pe viitor aceste  afaceri care sunt la subsolul blocurilor nu vor fi acceptate de 
Uniunea Europeana� s�i nu s�tiu daca� e bine sa� da�m 30 mp. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hota�râre. 
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Cine este pentru? – 7 voturi (Torzsok S., Pop Liviu, S�tefanovici M., Sita I., 
Opris�can D., Pop Mircea, Fekete A.) 

Cine este împotriva�? – 2 voturi (Mailat V., Maior C.) 
Cine se abt�ine? – 10 abt�ineri 
(Nu a votat dl. consilier Oproiescu F.) 
Proiect de hota�râre a fost respins. 

Punctul nr. 35 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Ta�mas� Iosif 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 Maior: - - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Se solicita� 
12,75 metri. 

Dl. consilier Vlas:  - eu am mai spus s�i data trecuta�. Noi trebuie sa� definitiva�m 
pentru totdeauna ce facem cu spat�iile din parca�ri s�i fat�a blocurilor. Da�m atâtea spat�ii în 
concesiune pe 49 de ani, apoi îi da�m alee, mai intervine s�i la structura de rezistent�a�. Ori nu 
da�m la nimeni, nu ne batem joc de oras�ul acesta. În 7 Noiembrie arata� groaznic acele sca�ri la 
parterul blocurilor, fa�cute pe trotuar. 

Dl. consilier Maior: - supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 6 voturi (Torzsok S., Mozes L., S�tefanovici M., Maior 

Opris�can D., Fekete A.) 
Cine este împotriva�? – 2 voturi (Cra�ciun F., Pop M.) 
Cine se abt�ine? – 11 abt�ineri 
(Nu a votat dl. consilier Oproiescu F.) 
Proiectul de hota�râre a fost respins. 
Dl. consilier S�tefanovici: - dl. Vlas  a fa�cut o propunere. Eu zic sa� stabilim ca� 

începând de asta�zi nu mai da�m la nimeni, sau în ce condit�ii da�m în concesiune. S�i eu sunt de 
acord. 

Dl. consilier Maior: - daca� dorit�i sa� intre un astfel de material, pentru urma�toarea 
s�edint�a� va� rog sa�-l promovat�i. 

Punctul nr. 36 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Toma Aurel s�i Toma Ana 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 Maior: -  raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 6 voturi (Pop Liviu, S�tefanovici M., Mailat V., Sita I., Opris�can 

D., Pop Mircea). 
Cine este împotriva�? – 3 voturi (Torzsok  S., Kolozsvari  Z.., Maior C.) 
Cine se abt�ine? – 10 abt�ineri 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 37 din ordinea de zi s-a amânat. 
Punctul nr. 38 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru investit�ia 

„Extindere s�i modernizare Casa de Oaspet�i”: 
Dl. consilier Maior: -  daca� sunt observat�ii la acest material? 
Dl. consilier Benedek: - noi în comisia am primit o explicat�ie, dar apoi am aflat ca� 

lucrurile nu sunt clare s�i regret ca� nu s-au dat acele explicat�ii. Nu este vorba numai de cla�dire. 
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Este vorba de buca�ta�rie, echipamente, etc. de ce nu at�i prezentat as�a? În forma aceasta, am 
fa�cut o socoteala� s�i metrul pa�trat revine la  600 euro. E cam mult. 

Dl. consilier Maior: - dupa� ce s-a prezentat materialul s-a va�zut ca� nu este 600 euro 
ca� e normal, doar ca� nu at�i prezentat la s�edint�a trecuta� ca� at�i mai achizit�ionat ceva. 

Dl. consilier S�tefanovici: - va� dau un exemplu, la Bucures�ti pret�ul unei vile cu 10 
camere este 195.000 euro. 

Dl. consilier Maior:  - la Casa de oaspet�i au modernizat buca�ta�ria s�i tot ce t�ine de 
spat�ii, au mai achit�ionat ceva. 

Dl. consilier Oproiescu: - daca� e vorba de ce am va�zut eu în presa�, la Tîrgu-Mures�, 
vis-à-vis de faptul ca� nu suntem în stare  sa� facem un material bun, ca pret�uri s�i moderniza�ri, 
nici ma�car ca s�i autorizat�ie, noua� nu ne da�m autorizat�ie, pe alt�ii îi lua�m de urechi  daca� 
construiesc fa�ra� autorizat�ie. Noi  construim s�i nu suntem în stare sa� ne da�m noua� autorizat�ie 
de construire.  

Dl. consilier Maior: – este semnata� autorizarea. Daca� oamenii nu se gra�besc sa� faca� 
pâna� în vara�, dupa� aceea degeaba îl fac. Daca� nu fac, îi spunem ca� nu se organizeaza�. 

Dl. consilier S�tefanovici: - domnule pres�edinte, s�i când s-au alocat bani pentru 
piscina� am spus, cu acei bani alocat�i pentru renovare construiam una noua�. Chiar s�i dl. primar 
a recunoscut asta. 

La Sângeorgiu s-a construit piscina în 3 sau 4 luni. Sa� ni se prezinte cât costa� exact 
aceasta� modernizare a Casei de oaspet�i. 

Dl. consilier Benedek: - eu propun sa� amâna�m acest material pentru s�edint�a 
viitoare. Sa� fie chemat�i pres�edint�ii de s�edint�a�, secretarii s�i cine vrea sa� participe acolo, sa� 
vedem despre ce este vorba, pentru ca� mi se pare suma prea mare. 

Dl. consilier Maior:- domnule Cîrcu, pâna� la s�edint�a viitoare sa� invitat�i pres�edint�ii, 
secretarii de comisii s�i cine mai este interesat, sa� s�tie exact care e situat�ia acolo. 

Dl. consilier Oproiescu: - daca� noi amâna�m acum materialul, construct�ia s�i banii 
care s-au dat, pe ce baza� s-au dat? Cum s-au fa�cut pla�t�ile? 

Dl. consilier Maior: - nu s-au fa�cut pla�t�ile. 
Dl. consilier Vlas: - eu as� ruga sa� se analizeze mai bine lucrurile acestea în comisii. 

comisia de urbanism respinge s�i comisia de buget respinge. Restul comisiilor spun “de acord 
cu comisia de buget”.  

Dl. consilier Maior: - supun votului dvs. amânarea proiectului de hota�râre. 
Cine este pentru? – 19 voturi 
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?- 1 abt�inere (Opris�can D.) 
Proiect de hota�râre  a fost amânat. 
Punctul nr. 39 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre S.C. Euroglobal S.R.L. a 

unei suprafet�e de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, str. Plutelor, nr. 2, în 
vederea construirii unei terase – spat�iu comercial: 

Dl. consilier Maior: - comisia de urbanism s�i-a dat avizul, celelalte comisii au dat 
aviz negativ. 

Dl. consilier David: - atrag atent�ia asupra faptului ca� daca� noi începem sa� 
concesiona�m nis�te terenuri sub luciul de apa�, expunerea de motive care se face aici nu este 
adeva�rata�. Regulamentul nostru care se refera� la concesionare de teren cu cota� parte de 
extindere se refera� pe uscat, nu pe apa�. Asta înseamna� ca� mâine va� cer concesionare sub 
luciul de apa�, chiar în mijlocul Weeked-ului îmi fac o casa� s�i dedesubt se poate merge cu 
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vaporul; creem un precedent. Am aprobat un amplasament unde de fapt era singurul vapor-
restaurant. Acum vrem ca toata� marginea sa� fie concesionata� sub nivelul apei? 

Dl. consilier S�tefanovici: - s�i eu sunt de acord cu stoparea construct�iilor în 
Weekend, mai ales pe luciul apei. Daca� am aprobat pentru cineva, am aprobat pentru faptul 
ca� a fost o tradit�ie. Ajunge unul singur. 

Dl. consilier Mozes: - nu unul avem, ci doua�. 
Dl. consilier Sita: - este total neigienic sa� acoperim luciul apei. Acolo se aduna� 

frunzis�uri, mizerii, mucegaiuri. Pe luciul apei sa� nu se mai dea extindere. 
Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 3 voturi (Mozes L., Cra�ciun F., Opris�can D.) 
Cine este împotriva�? – 12 voturi 
Cine se abt�ine? – 4 abt�ineri  (Torzsok S., Dane K., Vlas F., Oproiescu F.) 
Proiectul de hota�râre a fost respins. 
Punctul nr. 40 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Szekely Zoltan a unei 

suprafet�e de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, str. Plutelor, nr. 2, în 
vederea amenaja�rii grupului sanitar la construct�ia existenta�: 

Dl. consilier Maior: -  raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Dl. consilier Vlas:- este peste limita preva�zuta� în regulament. În explicat�ie spune ca� 

este un teren suplimentar, în suprafat�a� de 3,6 mp. 
Dl. consilier Maior: - 3,6 fat�a� de concesiune. 
Dl. consilier Vlas:  - nu conteaza� cât e, daca� noi avem un regulament s�i am acordat 

teren în funct�ie, procentual fat�a� de spat�iul ocupat s�i acesta este suplimentar, iara�s�i creem un 
precedent. Da�m unuia s�i vor veni tot�i. 

Dl. consilier Cîrcu: - este situat�ia unei cabane  existente, mai vechi s�i noi îi 
obliga�m acum pe tot�i sa�-s�i faca� toaleta�  

Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Vlas F., Cra�ciun F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 41 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre A.S. Telecom a unei 

suprafet�e de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, str. Plutelor, nr. 2, în 
vederea reamenaja�rii construct�iei existente – spat�iu comercial: 

Dl. consilier Maior: -  raportul comisiilor de specialitate este pozitiv, cu ment�iunea 
“exclusiv terenul de sub construct�ie”. 

Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat cu ment�iunea fa�cuta�. 
Cine este pentru? – 20 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 concesionarea directa� ca�tre Sindicatul Matricon a unei 

suprafet�e de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mures�, str. Plutelor, nr. 2, în 
vederea reamenaja�rii construct�iei existente – spat�iu commercial: 

Dl. consilier Maior: - - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv, cu 
ment�iunea “ teren sub construct�ie”. 
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Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 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 înlocuirea vicepres�edintelui Comisiei de circulat�ie a 

municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Maior: - trebuie sa� nominaliza�m un viceprimar. 
A fost domnul Barczi în comisia de circulat�ie s�i acum va intra dl. viceprimar Bakos 

Levente. 
Supun la vot proiectul de hota�râre cu propunerea fa�cuta�. 
Cine este pentru?- 20 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 44 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind modificarea s�i completarea Hota�rârii Consiliului local 

municipal nr. 174/31.07.2003 referitoare la transportul în regim de taxi pe raza municipiului 
Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier Maior: - comisia de comert� propune ca modificarea art. 26 lit. j în 
sensul ca� amenda preva�zuta� la acest punct se va aplica persoanei conduca�torului auto ga�sit  la 
locul faptei în momentul controlului, nu firmei de taximetrie de care apart�ine. 

Introducerea unui nou articol prin care se va institui amenda� între 5.000 – 10.000 lei 
aplicata� firmei  de taximetrie, dispecerului, daca� se constata� ca� este în lega�tura� pentru 
taximetris�tii care au autorizat�ii de taxi  emise de alte autorita�t�i locale.  

Ajungem sa� râda� lumea de noi pentru ca� nu o sa� putem merge  la dispecerat s�i sa� 
verifica�m pe cineva care vine din afara� ca� face taximetrie. Lua�m o hota�râre pe care nu o 
putem pune  în aplicare. 

Supun la vot proiectu de hota�râre cu cele doua� amendamente. 
Cine este pentru? – 18 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Pop L., Mailat V.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
A plecat dl. consilier Kolozsvari Zoltan – prezent�i 19 consilieri locali. 
Punctul nr. 45 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind modificarea s�i completarea Hota�rârii Consiliului local 

municipal nr. 35/26.02.2004 referitoare la înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista� 
obligativitatea înmatricula�rii: 

Dl. consilier Maior: - cu studierea posibilita�t�ilor de ta�blit�e  bilingve, comisiile de 
specialitate s�i-au dat acordul pentu  acest material. 

Dl. consilier Fekete: - în comisia juridica� au am pus o întrebare la care am primit 
un referat în baza ca�ruia aceste ta�blit�e nu sunt certificate de înmatriculare, deci legea  prevede 
anumite lucruri pe care trebuie sa� le cont�ina�, dar nu toate.  

Nu este nici o interdict�ie ca atât în acea ta�blit�a� care se propue sa� apara� s�i denumirea 
de Marosvasarhely, dimensiunile sa� ra�mâna� a fel, dimensiunile exterioare ale ta�blit�ei sunt 
date prin ordin al ministerului, numai sa� se treaca� cu aceleas�i caracteere s�i Marosvasarhely, 
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iar cei de la tehnic o sa� faca� propunerea, în milimetri cât sa� fie literele. La fel, la certificat, în 
partea dreapta� este loc pentru a introduce s�i în limba maghiara� textul. 

Dl. consilier Maior:  cu amendamentele propuse de dl. Fekete, supun aproba�rii dvs. 
proiectul de hota�râre. 

Cine este pentru? – 16 voturi   
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri (Cra�ciun F., Vlas F., Oproiescu F.) 

Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i 3 abt�ineri. 
Punctul nr. 46 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind reactualizarea tarifelor de deratizare, dezinsect�ie s�i 

dezinfect�ie: 
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Dl. consilier David: - o întreb pe d-na secretar pe ce baza� reactualiza�m s�i cum 

stabilim cuantumul de actualizare? 
D-na secretar Cioban: - cum stabilim cuantumul de actualizare eu nu va� pot spune 

ca� nu s�tiu, dar dvs. s�tit�i ca� s-a încheiat un contract de concesiune  care trebuia sa� fie revizuit 
anual iar în ceea ce prives�te  calculul nu va� pot da explicat�ii. În comisii trebuie sa� primit�i 
explicat�ii pentru cuantum. 

D-na Kagan Ildiko: - în contractul de concesiune nu a fost stabilit clar ca� se 
reactualizeaza� cu inflat�ia; este trecut “cu variat�ai pret�uriulor de cost”. Noi am luat indicele de 
inflat�ie pentru presta�ri servicii din septembrie 2005 pâna� în martie 2007. 

Dl. consilier Maior: - supun la vot acest proiect de hota�râre. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (David C., Vlas F.)  
Hota�rârea a fost adoptata� cu  17 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
A plecat dl. consilier Opris�can Doru – prezent�i 18 consilieri locali. 
Punctul nr. 47 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind instituirea unei taxe de habitat s�i stabilirea duratei 

contractului de concesiune: 
Dl. consilier Maior: - în comisiile de specialitate au fost atât voturi pentru cât s�i 

împotriva�. Comisia juridica� solicita� eliminarea art. 1. 
Dl. consilier Fekete: - noi am pus câteva întreba�ri s�i anume, daca� în timpul anului 

putem stabili aceasta� taxa� sau nu. Pe de alta� parte,  cea mai mare nedumerire era,  daca� 
introducem aceasta� taxa�, constul acestei deratiza�ri îl rezolva�m, punem taxa� iar ceta�t�eanul fie 
ca� îi place sau nu o sa� pla�teasca�. Eu nu am ga�sit ra�spuns cum o sa� fie eficienta� deratizarea. 
Daca� a pa�tit sau nu este un lucru, dar pe ce baza� o sa�-l fort�a�m pe om sa� lase în curtea lui acele 
persoane. Daca� nu reus�im acest lucru, ca� vor fi dat�i afara� cei care vor sa� faca� aceste lucra�ri, 
atunci nu va�d prin aceasta� metoda� cum am rezolvat noi. Banii îi încasa�m, dar prin aceasta� 
taxa� nu rezolva�m s�i deratizarea propriu-zisa�. 

Dl. consilier Vlas: - în anul 2007 nu pot fi de acord cu pozit�ia d-lui Fekete s�i 
trebuie sa� lua�m ma�suri chiar daca� se vor întâmpla unele fenomene s�i unele situat�ii în care nu 
vor 10 persoane, în cinci ani de zile va fi numai unul, iar peste 10 ani niciunul. Nu putem la�sa 
sa� nu facem deratizare peste tot. Unei legi a Consiliului local pe teritoriul municipiului ar 
trebui sa� se supuna� orice locuitor. Altfel este ineficienta� s�i arunca�m bani degeaba. Este un 
mod de a-l fort�a put�in. Daca� 2 sau 3 persoane nu sunt de acord, nu ne oprim la asta. 

Dl. consilier Maior: - eu am o întrebare. aici scrie “cu posibilitatea prelungirii 
succesive pe perioade de un an de  zile dar nu mai mult de 2010”. Sa�-i ra�spundet�i d-lui Fekete 
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s�i sa�-mi spunet�i daca� ei mai vin în consiliul local la sfârs�it de an sau se prelunges�te din an în 
an. 

D-na Kagan: - conform articolului, se prelunges�te din an în an.  
Dl. viceprimar Csegzi: - prin hota�râre de consiliu local fiecare persoana� fizica� s�i 

juridica� are obligativitatea de a face aceasta� lucrare. S-au întâmpinat probleme de genul ca� nu 
poate sa� pla�teasca� la fat�a locului o persoana�, cât de mica� este suma respectiva�. Sunt situat�ii 
când nu pot sau nu vor sa� pla�teasca�. Daca� prin aceasta� taxa� oricum se pla�tes�te acea lucrare 
sau acel serviciu, atunci altfel se comporta� omul în momentul în care vine echipa. Pe de alta� 
parte, se prelunges�te procedura foarte mult, ca� trebuie sa� faca� acea chitant�a�, se complica� 
procedura în sine. 

Dl. consilier S�tefanovici: - s�i eu sunt de acord ca� deratizarea trebuie sa� se faca�, dar 
vreau sa� ma� refer la modul cum stabilim noi taxele. Am întrebat în comisie cât este taxa 
pentru deratizare la casele particulare s�i mi s-a spus ca� a fost 15 lei. În expunerea de motive 
spune: “datorita� refuzului multor proprietari de a pla�ti contravaloarea acestor lucra�ri, o mai 
buna� eficient�a� este imposibil de realizat s�i în consecint�a� propunem instituirea unei taxe 
speciale denumita� taxa� de habitat”. Se ajunge de la 15 lei la 9 lei. locatarii de la blocuri au 
pla�tit 15 lei, cei de la case nu au pla�tit. Sa� vedet�i cum stabilim noi taxe, acum spunem ca� este 
bine s�i 9 lei, iar poimâine spunem ca� este bine s�i 4 lei. 

D-na Kagan: - ca sa� va� dau o explicat�ie, la blocuri deratizare se pla�tea numai 
pentru subsoluri. Dezinsect�ia se fa�cea la subsol s�i în casa sca�rii. Am luat totalul 
apartamentelor s�i caselor din oras�, am fa�cut calculul cât ne-ar costa s�i am fa�cut o taxa� medie. 
De aici vine diferent�a. La subsoluri aveam pentru deratizare 5 lei, la case particulare am luat 
tot o medie.  

Ca ra�spuns la ce a întrebat dl. Maior, consiliul a cerut ca la evaluarea Sanepidului  
care este institut�ia abilitata� sa� verifice aceste lucra�ri, sa� se prelungeasca� anual. 

Dl. consilier Sita: - am fa�cut parte din comisia de licitat�ie s�i as�a ret�in ca� i-am 
obligat ca anual sa� vina� sa� ne prezinte raportul. 

A motivat ca� se scumpesc foarte mult substant�ele s�i ca� nu e tot una cu ce substant�a� 
se face. Ei sa� vina� sa� ne arate prospectele acelor substant�e s�i vedem ce se întâmpla�. Pâna� luna 
viitoare sa� vina� sa� ne dea un raport. 

Tot anul trecut am ridicat problema ca sa� obliga�m ceta�t�eanul sa� permita� accesul. 
Daca� nu, sa� instituim o amenda� la cel care nu permite accesul. 

Dl. consilier Maior: - acum lua�m aceasta� taxa� s�i el va dori sa� i se faca� deratizarea 
fiindca� oricum da� banul. 

Dl. consilier Sita: – este diferent�a� foarte mare cum îs�i intret�in unii oameni curtea s�i 
cel care nu s�i-o întret�ine deloc. 

Sunt curt�i adeva�rate depozite: cauciucuri vechi, lemne, etc.  
Dl. consilier David: - într-adeva�r Consiliul local poate hota�rî aceasta� act�iune de 

deratizare. Pe terenul prima�riei s-a fa�cut o licitat�ie, care firma� poate sa� faca�. 
Pe terenul meu nu ma� poate obliga ca sa� lucrez cu aceeas�i firma�.  Consiliul local 

poate stabili ca� în perioada 1 aprilie – 15 aprilie este obligatorie deratizarea.  
D-na Kagan: - anul trecut a apa�rut Legea 101 care spune clar ca� firma care câs�tiga� 

concesiunea are exclusivitate pe teritoriul administrativ. 
Dl. consilier David: - pe domeniul public.  
Pa�rerea mea este ca� nu suntem consecvent�i, introducem din ce în ce mai multe taxe 

speciale. Când v-am propus sa� nu mergem cu o firma� de parcare s�i sa� pla�teasca� toata� lumea  
numai 15 000 lei pe an pentru dreptul de a parca oricine, nu at�i fost de acord. Acum eu cred 
ca� ar trebui sa� mai punet�i o taxa� ca� pe str. Tus�nad acum se pun pis�coturile. Daca� noi acum 
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pla�tim atâtea taxe în oas�, are obligat�ia Prima�ria sa� faca� deratizarea, fa�ra� sa� mai puna� o taxa� 
speciala�. Eu sunt împotriva�. 

Dl. consilier Maior: – supun la vot materialul as�a cum este cu un amendament: la 
sfârs�itul fieca�rui an firma vine s�i prezinta� un raport la consiliul local s�i noi vom vota daca� 
suntem de acord sa� mai faca� s�i anul viitor. 

Cine este pentru? – 13 voturi 
Cine este împotriva�? -  2 voturi (David C., Fekete A.) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (S�tefanovici M., Oproiescu F.) 
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotriva� s�i 2 abt�ineri. 

Punctul nr. 48 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea unor scutiri de la plata taxelor speciale pe anul 

2006, stabilite prin Hota�rârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures� nr. 3 din 25 ianuarie 
2007 (S.C. Compania Aquaserv S.A.): 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (David C.) 
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 49 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea unor scutiri de la plata taxelor speciale pe anul 

2007, stabilite prin Hota�rârea Consiliului local municipal Tîrgu Mures� nr. 3 din 25 ianuarie 
2007 (S.C. Energomur S.A.): 

Dl. consilier Maior: -  raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi  
Cine este împotriva�? – 1 vot (David C.) 
Cine se abt�ine? –  
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i un vot  împotriva�. 
Punctul nr. 50 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea organiza�rii concursului „Natura pentru viat�a�”: 
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? –  
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 51 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea unor amplasamente în vederea amenaja�rii de 

parca�ri pe domeniul public s�i privat al municipiului Tîrgu Mures� în zonele de cartiere: 
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 15 voturi  
Cine este împotriva�? - 
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Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (David C., Fekete A.) 
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.) 
Proiectul de hota�rârea a fost respins.. 
Punctul nr. 52 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind însus�irea propunerii de trecere din proprietatea Statului 

Român s�i administrarea Ministerului Apa�ra�rii Nat�ionale în domeniul public al municipiului 
Tîrgu Mures� a unui teren situat în Tîrgu Mures�, str. Liberta�t�ii: 

Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Benedek I.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru s�i o abt�inere 
Punctul nr. 53 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind interzicerea circulat�iei pe trotuarele din centrul oras�ului 

a vehiculelor pe doua� rot�i (biciclete s�i patine cu rotile) s�i instalarea unor semne indicatoare cu 
privire la traseul ocolitor: 

Dl. consilier Maior: - la acest material au fost  observat�ii, doua� comisii de 
specialitate nu l-au avizat. 

Comisia de urbanism solicita� scoaterea de la art. 3 – “role”, care nu sunt vehicole. 
Dl. consilier Oproiescu: - eu s�tiu ca� pe trotuar nu este voie sa� circuli cu bicicleta. 

Ce vota�m noi aici? 
Vreau sa� va� rog domnule Maior, când avet�i s�edint�a comisiei de circulat�ie sa� avet�i în 

vedere ca� as� dori sa� particip, am va�zut ca� sunt nis�te cereri de la motociclis�ti, biciclis�ti, s�i as� 
vrea sa� le discuta�m în comisie. 

Dl. consilier Vlas: - nu  mi se pare corcta� formularea. Pot�i sa� fi bicilist s�i sa� fi fa�ra� 
bicicleta� pe trotuar. Bine ca� nu spunem “interzicerea conduca�torului auto de a circula pe 
trotuare”.  Nu este formulata� bine. 

Dl. consilier Maior: - supun proiectul de hota�râre cu formularea propusa� de dl. 
Vlas – “cu biciclete”. 

Cine este pentru? - 13 voturi 
Cine este împotriva�?- 2 voturi (Mozes L., Kirsch A.) 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri (Torzsok S., Molnar G., Nemes P.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotriva� s�i 3 abt�ineri. 
Asta înseamna� ca� pe trotuare nu este voie sa� se plimbe cu bicicleta s�i poate sa�-i 

amendeze.  
Punctul nr. 54 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu – 

str. Tudor Vladimirescu, nr. 69” în vederea construirii unei cla�diri de locuint�e cu spat�ii 
comerciale la parter – beneficiar S.C. Ruxmar Trade S.R.L.: 

Dl. consilier Maior: - daca� sunt observat�ii? 
Dl. consilier Fekete: - în Minuta� scrie ca� punctul 51 trebuie votat cu doua� treimi 

din numa�rul consilierilor în funct�ie. Au fost 15 voturi s�i vreau ca d-na secretar sa� ne spuna� 
daca� s-a adoptat. 

D-na secretar Cioban: - nu s-a adoptat.  
Dl. consilier Maior: - supun aproba�rii dvs. proiectul de hota�râre de la nr. 54. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
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Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Kirsch A.) 
Hota�rârea a fost adoptata�  17  voturi pentru s�i 1 abt�inere. 
A plecat dl. consilier Nemes Pal – sunt prezent�i 17 consilieri locali. 
Punctul nr. 55 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu – 

Piat�a Ma�ra�s�es�ti, nr. 24” în vederea amplasa�rii obiectivului Stat�ie de Distribut�ie Carburant�i 
pentru SNP Petrom S.A. – Filiala S.C. Peco S.A.: 

Dl. consilier Maior: - comisia de buget are observat�ii la acest material. 
Dl. consilier David: - din desen rezulta� ca� este vorba despre stat�ia existenta�. 

Atunci, în titlu de ce scrie “în vederea amplasa�rii obiectivului”? Nu este vorba de amplasare, 
ci modernizare sau reconstruct�ie.  

Dl. consilier Fekete: - vreau sa� reamintesc d-lui David ca� nu este chiar as�a. În urma� 
cu 4-5 ani  când s-a modernizat aceasta� stat�ie, eram preocupat�i cum sa� facem sa� ra�mâna� acolo 
zona� verde. Erau patru pompe iar acum se propune sa� fie 8 pompe s�i zona verde o sa� dispara�. 
Acolo va fi o stat�ie peco mai mare. 

Dl. consilier Mozes: - eu propun sa� ra�mâna� pe aceeas�i suprafat�a� care este s�i acum, 
deci fa�ra� ma�rirea suprafet�ei. 

Dl. consilier Vlas: - este o zona� centrala� a oras�ului s�i ne intereseaza� pe tot�i cum 
arata�. În principiu sunt de acord, a fost stat�ie peco s�i poate sa� fie stat�ie peco, însa� nu este tot 
una cum e. La asemenea construct�ie într-o zona� cum este acum, trebuia sa� ni se prezinte la 
milimetru, ce se vrea s�i cum se vrea, ca sa� decidem din punct de vedere al mediului, polua�rii, 
spat�iului verde, etc.  

Reprezentant Petrom: - cea ce spune dl. consilier nu este adeva�rat, sunt  tot patru 
pompe s�i se va face o reconstruct�ie a stat�iei dupa� modelul stat�iilor OMV. Pe acelas�i 
amplasament, nu se va modifica nimic, doar construct�ia: cabina s�i copertina, semnalistica. Nu 
se va ocupa nimic în plus fat�a� de ceea ce este acum. 

Dl. consilier Maior: - noi mai avem o s�edint�a� extraordinara� peste doua� sa�pta�mâni. 
Reprezentant Petrom: - certificatul de urbanism este obt�inut din luna iulie 2006. 

De un an ni se cer tot felul de acte pe care le-am prezentat la prima�rie. Nu va�d sensul pentru 
care sa� fie amânat. Am spus, nu se modifica� nimic. 

Dl. consilier S�tefanovici: - s�i eu sunt impotriva amâna�rii materialului, Petrom îs�i 
retehnologizeaza� toate stat�iile. Daca� suntem pentru acest material, suntem s�i acum s�i peste o 
luna� de zile.    

Dl. consilier Fekete: - am aici o documentat�ie la materialul original care nu arata� 
as�a cum este peco la ora actuala�. În momentul actual nu  sunt patru stat�ii. Materialul acesta 
este depus de dvs.  

Dl. consilier  Maior: - supun votului amânarea proiectului de hota�râre. 
Cine este pentru? - 14 
Cine este împotriva�? – 1 vot (Dane K.) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Molnar G., Mozes L.) 
Proiectul de hota�râre  a fost amânat cu 14  voturi pentru, 1 vot împotriva� s�i 2 

abt�ineri. 
Punctul nr. 56 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu – 

str. Trebely, nr. 28” studiu de amplasament locuint�a� individuala� Gheorghis�or Hajnalka: 
Dl. consilier Maior: - raportul  comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
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Cine este pentru? – 16 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (David C.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 16 voturi pentru s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 57 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind modificarea Organigramei s�i Statului de funct�ii al 

Serviciului Public Administrat�ia domeniului public: 
Dl. consilier Maior: - comisia de buget nu a semnat acest material nefiind 

prezentat.  
Supun la vot proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
 

Materiale în regim de urgent�a� 
 
Punctul nr. 2 – regim urgent�a� 
Informare privind deplasarea la Viena  - Austria a unei delegat�ii  pentru a participa 

la un program de perfect�ionare profesionala�, în perioada 5 – 9 martie 2007:  
Informarea  a fost însus�ita� de ca�tre d-nii consilieri. 
Punctul nr. 3 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind modificarea H.C.L. nr. 89 din 13 martie 2007, cu 

referire la finant�area din bugetul local  a indemnizat�iei  în valuta� pentru o delegat�ie din partea 
autorita�t�ii publice locale Tîrgu-Mures� cu ocazia deplasa�rii la Viena/Austria, în perioada 26-29 
martie 2007: 

Dl. consilier Maior: - am înt�eles ca� în locul d-lui Opris�can, va face parte din 
delegat�ie dl. consilier Moraru Octavian. 

Supun la vot proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 4 – 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 autorita�t�ii publice locale Tîrgu-Mures�, cu ocazia deplasa�rii la 
Wels/Austria, în perioada 15-17 aprilie 2007: 

Dl. consilier Maior: - sunt numite câteva persoane care sa� faca� parte din aceasta� 
delegat�ie.  Daca� e cineva are nu dores�te sa� mearga�, sa� ne spuna�. 

Dl. consilier Benedek: - eu nu pot sa� particip la aceasta� delegat�ie, ma� intereseaza� 
aceasta� vizita�, dar t�in sa� putem delega pe cineva din partea noastra�, daca� suntet�i de acord. 

 
Dl. consilier Maior: - dl. Benedek  îs�i rezerva� dreptul de a delega pe cineva. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine?-  
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 5 – 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 autorita�t�ii publice locale Tîrgu-Mures�, cu ocazia deplasa�rii la 
Praga – Cehia,  în perioada 10-14 aprilie 2007: 

Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Va� rog sa� facet�i propuneri pentru pres�edinte de s�edint�a�. 
Dl. consilier Benedek: – propun ca pres�edinte al s�edint�ei viitoare pe dl. consilier 

Fekete Attila. 
Dl. consilier Maior: - supun votului dvs. propunerea fa�cuta�. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Fekete A.) 
Dl. Fekete Attila a fost ales ca pres�edinte al s�edint�ei viitoare. 
Dl. viceprimar Csegzi: - în mape avet�i o informare legat de Casa de Cultura� 

“Mihai Eminescu”. Va� rog sa� o studiat�i s�i la s�edint�a viitoare sa� putem avea o discut�ie asupra 
acestei informa�ri. 

Dl. consilier Benedek: – rog executivul sa� vina� în fat�a consiliului cu o propunere 
pertinenta�. Nu putem ajunge acolo ca� ne trezim ca� suntem dat�i în judecata�, dupa� ce ca� este 
prost administrat tot complexul. De multa� vreme trebuiau fa�cute schimba�ri acolo.  Rog 
executivul sa� vina� cu propunere concreta� în fat�a consiliului. 

În al doilea rând, vreau sa� va� urez tuturor Sa�rba�tori fericite cu ocazia  Sa�rba�torilor 
Pascale. 

 
Nemaifiind alte discut�ii la ordinea de zi, lucra�rile s�edint�ei ordinare a Consiliului 

local municipal Tîrgu-Mures� se încheie. 
 
 
 
 
 
Dl. consilier  Maior Claudiu – pres�edinte de s�edint�a� _______________ 
Jrs.  Cioban Maria – Secretarul municipiului Tîrgu-Mures� _________ 
 
 
 
 
 
 
 
  


