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PROCES-VERBAL 
 

încheiat cu ocazia Şedinţei de constituire a Consiliului municipal Tîrgu-Mureş, 
urmare a alegerilor locale din data de  1 iunie 2008 

 
 

 
 

 
Şedinţa este deschisă de Prefectul judeţului Mureş, d-na Felicia Pop, 
 
Doamnelor şi domnilor, 
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 35/2002, pentru 

aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, ale 
art. 30, 31 şi 59 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi Ordinul Prefectului nr. 257 din 12 iunie 2008, a fost convocat Consiliul 
local în şedinţa de constituire, fiind invitat primarul declarat ales. 

Scopul acestei şedinţe, aşa cum prevede legislaţia în materie, este acela de 
constituire a Consiliului local, ceea ce  presupune validarea mandatelor consilierilor 
aleşi, prezentarea validării alegerii primarului, depunerea jurământului de către 
consilieri şi de către primar, alegerea viceprimarilor, precum şi constituirea comisiilor 
de specialitate ale consiliului local. 

Potrivit art. 29 (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, în raport cu populaţia municipiului Tîrgu Mureş, Consiliul local 
municipal Tîrgu Mureş se compune din 23 membri. 

La alegerile din 1 iunie 2008 au fost aleşi 23 consilieri. 
La şedinţă sunt prezenţi  22 consilieri, astfel că şedinţa este legal constituită. 
(Absentează motivat dl. consilier  Vlas Florin).  

În conformitate cu prevederile art. 3, alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
35/2002 şi art. 31, alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, lucrările şedinţei de constituire sunt conduse de cel mai în vârstă 
consilier, asistat de 2 consilieri dintre cei mai tineri. 

Văzând dosarul alegerii Consiliului local, această sarcină de onoare îi 
revine domnului consilier Kolozsvari Zoltan Csaba, care va fi asistat de domnii 
consilieri Roman Ioana Dana şi  Fărcaş Ioan, fiind cei mai tineri consilieri. 

Îl rog pe domnul consilier Kolozsvari Zoltan Csaba (preşedintele de vârstă) 
să preia conducerea şedinţei de constituire. 

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor şi domnilor, vă rog să-mi permiteţi 
să supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi, după cum urmează: 

1. Alegerea comisiei de validare; 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi; 
3. Depunerea jurământului de către consilieri; 
4. Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local; 
5. Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a alegerii primarului . 

Depunerea jurământului de către primar; 
6. Încetarea mandatului viceprimarilor şi alegerea noilor viceprimari; 
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7. Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local municipal. 

Supun  votului dvs. ordinea de zi prezentată. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? – 
Dacă se abţine cineva? –  
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 1 din ordinea de zi 
Alegerea comisiei de validare. 
Dl. consilier Kolozsvari: - la acest punct, în conformitate cu prevederile 

art. 4 şi 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, propun alegerea dintre consilieri a 
unei comisii de validare, pe întreaga durată a mandatului Consiliului. 

Legea aplicabilă prevede ca această comisie să fie formată din 3 – 5 
consilieri. 

Având în vedere faptul că în Consiliul local al municipiului Tîrgu Mureş 
sunt 23 de membri, Comisia de validare propun să fie alcătuită din 5 consilieri, pe 
motivul că dacă cineva lipseşte la o oarecare validare care apare şi pe parcursul 
muncii consiliului, doi nu pot forma o comisie, şi pentru a avea întotdeauna comisia 
legal formată, propun să alegem  cinci colegi în comisia de validare. 

Supun votului dvs. dacă sunteţi de acord să fie formată din cinci membri 
comisia de validare.   

Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? – 
Dacă se  abţine cineva? –  
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
După ce s-a stabilit numărul consilierilor ce vor alcătui Comisia de validare, 

se vor face propuneri nominale individuale. Acestea se fac pe grupurile de consilieri 
constituite, iar numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcţie de 
numărul de mandate obţinute de grupul în cauză. 

Vă rog să faceţi propuneri în acest sens. 
Dl. consilier David: - propun ca din comisia de validare să facă parte 

domnii consilieri Torzsok Sandor şi Peti Andras. 
Dl. consilier  Maior: - propun pe domnii consilieri Oprişcan Doru şi Sita 

Ioan. 
Dl. consilier Ichim – propun pe dl. consilier Mora Victor. 
Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. cele cinci propuneri care s-au 

făcut pentru comisia de validare: Torzsok Sandor, Peti Andrei, Oprişcan Doru, Sita 
Ioan şi Mora Victor. 

Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? – 
Dacă se abţine cineva? –  
Propunerile au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 
Întrucât aţi fost de acord cu propunerile făcute, propun ca la punctul 1 să 

adoptăm Hotărârea nr. 1/18 iunie 2008 a Consiliului local, privind alegerea Comisiei 
de validare. 

Se supune validării Hotărârea nr. 1/18 iunie 2008. 
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Cine este pentru? – 22  voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? – 
Dacă se abţine cineva? –  
Comisia de validare este aleasă  pe întreaga durată a mandatului Consiliului 

local. 
Rog comisia de validare să se întrunească şi să prezinte validarea 

mandatelor consilierilor. 
Dl. secretar Cioban: - îi rog pe domnii consilieri care au fost aleşi în 

comisia de validare să se retragă în sala alăturată pentru a verifica legalitatea alegerii  
şi a propune validarea consilierilor aleşi. 

 
Se ia o pauză pentru a fi examinată de către comisia de validare legalitatea 

alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de vârstă şi se 
fac propuneri de validare sau invalidare a mandatelor. 

 
P A U Z Ă 
 
Punctul nr. 2 din ordinea de zi 
Validarea mandatelor consilierilor aleşi 
Se încheie un proces verbal. 
Dl. consilier Torzsok: - astăzi 18 iunie 2008, Comisia de validare aleasă în 

şedinţa de constituire a consiliului local din data de 18 iunie 2008 a examinat în 
conformitate cu prevederile art. 30 şi următoarele din Legea nr. 215/2001 republicată, 
legalitatea  alegerilor consilierilor. Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile 
legale şi că nu sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună 
validarea tuturor mandatelor consilierilor aleşi, respectiv un număr de 23 consilieri, 
conform tabelului anexat, drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal. 

Dau citire tabelului cu privire la consilierii validaţi: 
1.Bakos Levente Attila 
2.Balint Ştefan  
3.Benedek Istvan 
4.Buda Stelian Bogdan 
5.Csegzi Sandor  
6.David Csaba 
7.Fărcaş Ioan 
8.Georgescu Maria Ana  
9.Gujan Herman Cosmin Lucian 
10.Ichim Ionel Marius 
11.Kolozsvari Zoltan Csaba 
12.Maior Sergiu Claudiu 
13.Molnar Gabor Jozsef 
14.Mora Victor  Aron 
15.Mozes Levente Sandor 
16.Oprişcan Doru Mihai 
17.Peti Andrei  
18.Roman Ioana Dana 
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19.Sita Ioan 
20.Todoran Liviu Emil Nicu 
21.Torzsok Sandor  
22.Urcan Gheorghe 
23.Vlas Florin 
Dl. consilier Kolozsvari: - supun aprobării dumneavoastră Hotărârea nr. 

2/18 iunie 2008 a Consiliului local, privind validarea mandatelor consilierilor, care se 
va comunica de îndată consilierilor care au absentat motivat. 

Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? – 
Dacă se abţine cineva? –  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 3 din ordinea de zi 
Depunerea jurământului de către consilieri; 
Dl. consilier Kolozsvari: - în conformitate cu legea, urmează depunerea 

Jurământului de către consilieri. Este prezentă la şedinţă d-na judecător Sălcudean 
Codruţa. 

D-na secretar Cioban: - îi rog pe domnii consilierii valdaţi prin hotărârea 
anterioară, ca pe rând, după ce voi citi Jurământul să vină să jure pe Biblie şi pe 
Constituţia României. 

Domnii consilierii  depun jurământul. 
Jurământ 
“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea  

ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Tîrgu-
Mureş. Aşa să îmi ajute Dumnezeu”. 

După depunerea jurământului de către majoritatea consilierilor validaţi, 
preşedintele de vârstă declară consiliul legal constituit. În acest scop se adoptă 
Hotărârea nr. 3/18 iunie 2008 a Consiliului local. 

Domnul consilier Vlas Florin va depune jurământul la proxima şedinţă a 
Consiliului local. 

Punctul nr. 5 din ordinea de zi  
Prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a alegerii primarului 

Depunerea jurământului de către primar 
 Urmează prezentarea hotărârii judecătoreşti de validare a alegerii 

primarului şi depunerea jurământului de către primar. 
D-na judecător Sălcudean: - Încheierea civilă nr. 507 din Camera de 

consiliu din data de 18 iunie 2008 a Judecătoriei Tîrgu-Mureş: 
Deliberând asupra cererii privind validarea mandatului de primar  al 

municipiului Tîrgu-Mureş, instanţa dispune: 
Validează  mandatul de primar al municipiului Tîrgu-Mureş al d-lui Florea 

Dorin, candidat al Partidului Democrat-Liberal. Hotărârea este definitivă. 
Dl. primar Dorin Florea depune Jurământul. 
Punctul nr.  4 din ordinea de zi 
Alegerea preşedintelui de şedinţă 
Dl. consilier Kolozsvari: - întrucât consiliul local a fost legal constituit, vă 

rog să propuneţi alegerea unui preşedinte pentru şedinţa de astăzi. 
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Dl. consilier Csegzi: - propun ca preşedinte al şedinţei de astăzi pe dl. 
consilier Kolozsvari Zoltan. 

Dl. consilier Kolozsvari: - supun aprobării propunerea făcută. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? – 
Dacă se abţine cineva? –  
În unanimitate  a fost ales preşedinte al şedinţei de astăzi  dl. Kolozsvari 

Zoltan.. 
Se adoptă Hotărârea nr. 4/18 iunie 2008.  

Punctul nr. 6 din ordinea de zi 
Încetarea mandatului viceprimarilor şi alegerea noilor viceprimari. 
Dl. consilier Kolozsvari: - începând de azi încetează mandatul celor doi 

viceprimari în funcţie şi va trebui să alegem noi viceprimari. După lege şi după 
structura oraşului avem dreptul la doi viceprimari. 

Vă rog să faceţi propuneri. 
Dl. consilier David: -  propun pentru funcţia de viceprimar pe dl. Csegzi 

Sandor. 
Dl. consilier Mora: - propun  pe dl. Ichim Marius. 
Dl. consilier Todoran: - propun pe dl. Maior Sergiu Claudiu. 
Dl. consilier Kolozsvari: - având în vedere că sunt trei propuneri, v-aş ruga 

să întocmiţi buletine de vot pe care să treceţi numele celor trei candidaţi propuşi. 
Se întocmesc buletinele de vot. 
Pe buletinele de vot s-a trecut numele persoanelor propuse. Vă rog să 

procedaţi la votare, scriind Da sau Nu. 
D-na secretar Cioban: - s-au întocmit 22 buletine de vot, conform prezenţei 

la şedinţă a consilierilor. Votul favorabil este Da, iar unde nu doriţi să fie ales scrieţi 
Nu, fără barări sau alte chestiuni, ca să nu avem probleme de nulitate. 

 
P a u z ă 
 
Dl. consilier Torzsok: - Proces-verbal încheiat cu ocazia numărării voturilor 

pentru alegerea viceprimarilor. 
Comisia de validare întrunită în data de 18 iunie 2008 constată următoarele 

rezultate: 
dl. Csegzi Sandor  - 22 voturi 
dl. Ichim Ionel Marius – 11 voturi 
dl. Maior Claudiu – 10 voturi 
În urma acestui rezultat, dl. Csegzi Sandor este ales viceprimar. 
D-na secretar Cioban: - în urma acestui rezultat sunt două posibilităţi: fie 

să opriţi votul acum şi să vă mai gândiţi, să alegeţi al doilea viceprimar la şedinţa 
viitoare, fie să continuăm procedura  între ceilalţi doi clasaţi cu 11 şi 10 voturi. 

Eu propun ca dl. preşedinte de şedinţă să vă consulte în această privinţă. 
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot cine doreşte să continuăm astăzi 

procedura de vot. 
Dl. consilier Oprişcan: - eu am o rugăminte. Dacă vom face un tur doi 

astăzi sau la şedinţa viitoare pentru alegerea celui de-al doilea viceprimar, eu cred că 
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este bine să argumentăm fiecare dintre părţi, de ce da sau de ce nu. Şi la 
nominalizările care s-au  făcut, au fost făcute  în urma unor negocieri mai mult sau 
mai puţin clare şi poate că aveam ceva de spus. Nu am vrut să stric eu ritmul şedinţei 
şi să-mi spun punctul de vedere privind nominalizările  de-abia după acest vot. Dacă 
totuşi a fost această disfuncţionalitate şi al doilea viceprimar nu s-a reuşit să se aleagă 
din primul tur, haideţi să vedem argumente de ce să continuăm acum cel de-al doilea 
tur, sau dacă o pauză până la următoarea şedinţă de consiliu pentru alegerea celui de-
al doilea viceprimar nu este  binevenită.  

Să nu uităm că în urmă cu mai puţin de o jumătate de oră toţi am depus un 
jurământ privind binele cetăţenilor municipiului Tîrgu-Mureş. Nu mi se pare normal 
indiferent de ce alianţe s-au făcut în acest consiliu, ca un consilier care şi-a dat 
examenul nominal  în această campanie electorală şi a obţinut 1500 de voturi să fie 
viceprimar al municipiului Tîrgu-Mureş. Dacă această alianţă UDMR – PNL care cel 
puţin teoretic deţine majoritatea în cosiliul local cu 12 voturi, doreşte să nominalizeze 
şi al doilea viceprimar nu avem nimic împotrivă. Noi am susţinut candidatul nostru şi 
o să-l susţinem în continuare, dar nu un personaj care şi-a dat examen nominal în 
această campanie electorală. Eu am discutat cu cei de la P.N.L. şi am spus să voteze 
celălalt candidat care nu a avut un barometru personal. Putem merge cu al doilea 
viceprimar de la UDMR, dar în condiţiile în care o persoană ia 1500 de voturi, în care 
formaţiunea politică ia 5,7 procente.  S-a cerut un vot etic de către dl. consilier Ichim 
în campania electorală. Ce vot este acela când îl alegem viceprimar cu 1500 de voturi 
ale cetăţenilor oraşului? Tîrgu-Mureşul nu îl vrea  pe Ichim şi a demonstrat că nu îl 
vrea. Consilier, ok.  

Dl. consilier David: - eu cred că nu aşa trebuie pusă problema fiindcă toţi 
cei care am ajuns consilieri am avut nişte votanţi în spate şi nu putem pleca de la 
prezumţia de vinovăţie că cineva nu şi-ar face treaba bine sau că a jurat fals. Această 
discuţie nu trebuie să aibă loc fiindcă din partea dvs. dacă ar fi propus cineva care nu 
are experienţă în consiliu şi dvs. aveaţi încredere în el, eu nu contest acest lucru. 
Părerea mea este că noi aşa trebuie să privim lucrurile că fiecare avem aici un mandat 
şi vrem să ne facem treaba cu conştinciozitate. 

Dl. consilier Mora: - îmi pare rău de discursul d-lui consilier, dar nu era 
momentul astăzi să avem asemenea discursuri la suflet. Noi ştim cine suntem, ştim ce 
putem şi cum vrem să mincim.  Cred că este mai important să vedem ce spune 
procedura şi să ne îndeplinim mandatul, iar procedura spune clar că în caz de balotaj 
sau în cazul în care nu se poate alege unui dintre viceprimari, în cadrul aceleiaşi 
şedinţe a consiliului se procedează la al doilea tur. 

Dl. consilier Oprişcan: - un argument în plus: suntem 22 de consilieri. Ce 
se întâmplă dacă va fi 11 la 11? 

Dl. consilier Kolozsvari: - vom vedea. Aceasta este procedura şi respectăm 
procedura.  

Dl. consilier Oprişcan: – procedura dă posibilitatea fie să alegi în 
continuare – un viceprimar fiind ales – fie să amâni pentru următoarea şedinţă. 

Vă rog să supuneţi al vot dacă se amână sau nu se amână. 
Dl. primar Florea: - mă aşteptam să sfidaţi în continuare, o parte dintre 

dvs., pe cetăţenii oraşului. Târgumureşenii au votat pentru armonie, respect, 
profesionalism.  Regret că faceţi jocurile în continuare a celui care spunea că iubeşte 
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Tîrgu-Mureşul, m-aş fi bucurat să fi fost aici alături de noi. Vă rog să vă puneţi 
întrebarea foarte serios că aceşti doi viceprimari vor lucra cu mine. Dacă faţă de dl. 
Csegzi m-am pronunţat public şi a fost deasupra la orice fel de înţelegeri politice, 
asupra celuilalt viceprimar, şi punctul meu de vedere este să amânaţi până la şedinţa 
viitoare. Ar fi un exemplu de maturitate pe care l-aţi da în faţa electoratului. Cred că 
asta aşteaptă şi târgumureşenii, iar prentru mine înseamnă un semnal că nu se 
continuă aceaşi patru ani ceea ce aţi făcut o mare parte dintre dvs. blocând o serie de 
proiecte ale oraşului. De acest lucru vreau să ţineţi cont, este cât se poate de 
important şi vă asigur că ştiu să coduc în continuare oraşul, dar am plecat de la 
discuţia că vom colabora, vor fi de făcut multe lucruri în consiliu cu două treimi şi nu 
aranjamente de culise. Dacă consideraţi să respingeţi o colaborare serioasă în 
consiliul local, exact ce vor cetăţenii oraşului, români şi maghiari, şi mergeţi o parte 
dintre dvs. pe o variantă de maniera respectivă, şi eu vă solicit să amânaţi  două sau 
trei săptămâni. 

Dl. consilier Kolozsvari: - urmează să stabilim prin vot ce facem, dar ceea 
ce aţi spus, cu foarte multe lucruri nu pot fi de acord, pentru că aţi spus exact aceleaşi 
lucruri care ni le reproşaţi nouă. Dacă vreţi să lucrăm  împreună şi dvs, trebuie să 
lucraţi şi pentru cei 75% din populaţie care nu v-a votat. Dacă dvs. nu vă menţineţi 
aprecierile, nici eu nu mi le menţin.  

Supun votului dvs. dacă doriţi să continuăm votul sau suspendăm acest vot. 
Dl. consilier David:- procedural, solicit cinci minute de pauză. 
 
P a u z ă 
 
Dl. consilier Kolozsvari: - legea spune clar că în caz de balotaj votarea se 

continuă în turul doi în aceeaşi şedinţă. Ca atare supun votului dvs. dacă doriţi 
continuarea votării. 

Dl. consilier Oprişcan: - ne retragem candidatul pentru turul 2. 
D-na secetar Cioban: - dacă s-a retras candidatul pentru turul 2, nu mai 

există turul doi dar nu avem nici al doilea viceprimar. Pe cale de consecinţă va fi o 
altă şedinţă în care se va alege al doilea viceprimar. 

Dl. consilier Mora: - legea spune astfel: în caz de balotaj se continuă în 
aceeaşi şedinţă al doilea tur. Dacă unul dintre viceprimari s-a retras se continuă al 
doilea tur pentru că tot balotaj a fost. 

D-na secretar Cioban. – domnule Mora, balotaj înseamnă egalitate de 
voturi. Aici nu a fost egalitate, a fost 11 la 10.  

Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. dacă sunteţi de acord să 
continuăm votul. 

Dl. consilier Peti: - cu tot respectul pentru toate personalităţile prezente 
totuşi suntem prezenţi aici câţiva jurişti. Legea este foarte clară. În şedinţa de validare 
a  consilierilor se aleg ambii viceprimari. Dacă acest lucru nu se reuşeşte din primul 
tur, adică ambii candidaţi nu obţin majoritatea consilierilor în funcţie, se organizează 
al doilea tur de scrutin, indiferent dacă a rămas un singur candidat sau doi sau mai 
mulţi. Totuşi legea scrie că primii doi candidaţi care au obţinut cel mai mare număr 
de voturi intră în al doilea tur de scrutin.  
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Dl. consilier Oprişcan: - legea spune că se intră în turul doi doar dacă sunt 
doi candidaţi. Dacă este unul singur legea nu face menţiune.  

D-na secretar Cioban:  dl. Peti  a spus clar că se organizează al doilea tur 
de scrutin între primii care au cel mai mare număr de voturi. Legea nu dă soluţie 
pentru ceea se s-a întâmplat aici, în sensul de a trece pe buletinul de vot o singură 
persoană prin retragerea celui de-al doilea, fiindcă nu s-ar întruni elementele 
prevăzute de lege, al doilea tur de scrutin între două persoane care nu au întrunit 
majoritatea voturilor din consiliu. Această hotărâre care s-ar lua prin înscrierea pe 
buletinul de vot a unei singure persoane, ar fi ilegală şi nu aş putea să o semnez. Şi eu 
am o părere ca jurist, dar este aici dl. jurist Ferenczi  de la Prefectură care a fost 
totdeauna cu controlul legalităţii, şi eu aş spune să-i daţi cuvântul să-şi spună părerea. 

Dl. Ferenczi: - va trebui să plecăm de a textul de lege care prevede că 
alegerea viceprimarului se face cu votul majorităţii consilierilor în funcţie. 
Municipiul, la ora actuală are 22 de consilieri în funcţie, fapt care ne duce la 
concluzia că pentru alegerea viceprimarului ar fi necesare 12 voturi. A avut loc 
votarea prin vot secret. A fost ales un viceprimar  cu votul majorităţii şi nu s-a ales al 
doilea viceprimar neîntrunind voturile necesare potrivit legii. Legea nu a prevăzut o 
situaţie de retragere din turul 2 la alegerea viceprimarului şi atunci va trebui judecat 
textul de lege în sensul că cei care au votat şi au avut posibilitatea să voteze pentru 
unul din cei doi ar trebui să voteze la fel într-un alt tur în care ar fi un singur candidat. 
În acest caz, cea mai bună soluţie ar fi amânarea. Plecând de la ideea că domniile 
voastre aţi votat în cunoştinţă de cauză.  

Dl. consilier Peti: - prin paralelism cu legea pentru alegerea autorităţilor 
administraţiei publice locale unde spune că o dată făcută  o propunere aceea nu se 
poate retrage şi în cazul în care respectivul candidat a decedat, tot se continuă. Şi la 
Tîrgu-Mureş s-a retras un candidat de la funcţia de primar şi tot s-a continuat, a 
primit voturi. Din punct de vedere juridic este clară treaba. Poate doamna Prefect îşi 
poate exprima opinia.  

Dl. consilier Oprişcan: - la alegerea autorităţilor locale, dacă în turul doi nu 
a întrunit nici unul majoritatea şi au intrat în turul doi, oricare din cei doi se pot 
retrage, intră următorul, etc. aici nu există următorul, deci nu există tur doi. 

D-na Prefect Pop: - turul doi nu înseamnă neapărat o competiţie, ci turul 
doi înseamnă candidatul să obţină jumătate plus unul, adică 12 voturi. În ce priveşte 
calitatea mea de economist, trebuie să recunosc că şi dl. primar este medic şi nu ne 
încurcă să facem o administraţie de bună calitate.  

Eu am rolul de a reprezenta Guvernul în teritoriu şi de a apăra legea. Acesta 
este punctul de vedere, candidatul care se retrage este opţiunea lui să se retragă, 
condiţia este ca cel de-al doilea candidat să obţină majoritatea, respectiv 12 voturi.  

Dl. consilier Mora: – vreau să reiterez faptul că spiritul votului pentru 
viceprimar şi pe ceea ce se bazează votul pentru viceprimar este o majoritate a 
consilierilor, nu este  să departajăm doi viceprimari, cel care obţine majoritatea. Dacă 
unul din candidaţi s-a retras, eu solicit să continuăm procedura, avem o candidatură 
care e valabilă, o supunem la vot şi dacă întruneşte majoritatea, este declarat 
viceprimar.  

Dl. consilier Kolozsvari: - eu cred că s-au spus toate argumentele posibile. 
Supun votului dvs. continuarea votării în turul 2.       
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Cine este pentru? – 12 voturi 
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Fărcaş I., Roman I.) 
Cine se abţine?  - 
(Nu au votat d-nii consilieri Oprişcan D., Maior C., Buda B., Georgescu M., 

Gujan L., Sita I., Todoran L., Urcan  Gh.,  Vlas F.) 
Cu 12 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă s-a hotărât continuarea procedurii 

de vot. 
D-na secretar Cioban: – în aceste condiţii, se vor întocmi buletinele de vot 

cu un singur nume – dl. Ichim Ionel Marius. 
 
 P a u z ă 
 
D-na  secretar Cioban: - vom relua procedura de vot aşa cum aţi propus 

dvs., adică un singur candidat pe buletin şi aceeaşi procedură, în cabina de vot în 
ordine alfabetică. 

Dl. consilier Torzsok: - Proces verbal încheiat azi 18.06.2008 cu ocazia 
numărării voturilor în al doilea tur de scrutin pentru alegerea celui de-al doilea 
viceprimar. 

Sau depus 14 buletine de  vot. Din numărul de 14 au rezultat următoarele: 
Voturi pentru – 12  
Voturi împotrivă – 1 
Voturi anulate – 1 
Dl. consilier Kolozsvari: - înseamnă că al doilea viceprimar a fost ales în 

persoana d-lui Ichim Marius. 
Faţă de această situaţie, s-a aprobat Hotărârea nr. 6/18 iunie 2008, privind 

încetarea mandatului viceprimarilor şi alegerea noilor viceprimari. 
Punctul nr. 7 din ordinea de zi  
Aprobarea numărului şi componenţei comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local municipal. 
Dl. consilier Kolozsvari: - în vechea formulă noi am avut cinci comisii – 

comisia de buget, comisia de urbanism, comisia de comerţ, comisia de cultură şi 
comisia juridică. 

Propun să menţinem aceleaşi cinci comisii care credem că au funcţionat 
corespunzător. Dacă cineva are altă părere.  

Supun votului dvs. cele cinci comisii, aşa cum ele au funcţionat şi în 
legislatura trecută. 

Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Deoarece sunt 23 de consilieri, în legislatura precedentă am  avut în 4 

comisii câte cinci colegi, iar la comisia juridică 3 membri. Propun să păstrăm aceleaşi 
numere ca şi membrii în comisii. 

Dl. consilier Sita: - având în vedere conlucrarea bună  din comisii în 
legislatura trecută, propun ca vechii membrii să rămână în comisii cum am fost, iar 
cei noi, în funcţie de profesia fiecăruia  să fie repartizaţi pe comisii de specialitate. 
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Dl. consilier Kolozsvari: - dl. Sita a propus ca membrii vechi din consiliu 
să fie păstraţi în comisii aşa cum au fost până acum, dacă nu sunt alte opţiuni 
speciale. 

Supun la vot această propunere. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier Gujan: - propun pentru comisia de buget pe dl. consilier 

Oprişcan Doru. 
Dl. consilier Ichim: – propun pe dl. consilier Mora Victor pentru comisia 

de buget-finanţe. 
Dl. consilier Mora: - propun pe dl. consilier Ichim Marius pentru comisia 

juridică. 
Dl. consilier Oprişcan: - propun pe dl. consilier Todoran Liviu pentru 

comisia de buget şi pe dl. Fărcaş Ioan  la comisia de urbanism; pentru comisia de 
servicii publice şi comerţ propune pe dl. Urcan Gheorghe şi pe dl. consilier Buda 
Bogdan. 

Pentru comisia de cultură propunem pe d-na conf. Georgescu Maria şi pe d-
na Ioana Roman. 

Pentru comisia juridică pe dl. Gujan Lucian. 
Dl. consilier David: - propun pe dl. Csegzi Sandor la comisia de cultură şi 

pe dl. Peti Andrei pentru comisia juridică. 
Dl. consilier Kolozsvari: - la comisia de buget s-a depăşit numărul de 5, s-

au făcut 6 propuneri: Benedek Istvan, Molnar Gabor, Oprişcan Doru, Kolozsvari 
Zoltan, Mora Aron şi  Todoran Liviu. 

Întreb dacă cineva se retrage sau dacă este opţiunea de a trece la comisia de 
comerţ  unde sunt numai 4 membri. 

Dl. consilier Oprişcan: - propunem pe dl. consilier Todoran Liviu la 
comisia de comerţ.  

Dl. consilier Kolozsvari: - deoarece sunt complete toate comisiile, supun 
votului dvs. componenţa comisiilor de specialitate. 

Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Preşedinţii şi secretarii de comisii îi vom alege la prima şedinţă. 
Supun votului dvs. această propunere. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
Componenţa comisiilor de specialitate este următoarea: 
Comisia de buget-finanţe: 
Benedek Istvan 
Kolozsvari Zoltan 
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Molnar Gabor 
Oprişcan Doru 
Mora Victor Aron 
Comisia de urbanism 
Torzsok Sandor 
David Csaba 
Maior Claudiu 
Mozes Levente 
Fărcaş Ioan 
Comisia de comerţ 
Vlas Florin 
Bakos Levente 
Urcan Gheorghe 
Buda Bogdan 
Todoran Liviu 
Comisia de cultură 
Sita Ioan 
Balint Stefan 
Georgescu Maria 
Roman Ioana 
Csegzi Sandor 
Comisia juridică 
Ichim Marius 
Gujan Lucian 
Peti Andrei 
 
Ordinea de zi a şedinţei de astăzi a fost epuizată. 
În continuare, vă rog să faceţi propuneri pentru alegerea unui preşedinte de 

şedinţă pentru prima şedinţă ordinară. 
Dl. consilier Maior: - propun ca preşedinte al şedinţei viitoare pe dl. 

consilier Sita Ioan. 
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot 

propunerea făcută. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
În unanimitate a fost ales dl. consilier Sita Ioan preşedinte al şedinţei 

viitoare. 
Dl. consilier David: - din partea fracţiunii U.D.M.R. vă mulţumesc că am 

reuşit să ne adunăm şi să constituim consiliul local, cu această ocazie îl felicit pe dl. 
primar pentru un nou mandat, felicit pe toţi consilierii care am reuşit să câştigăm 
încrederea locuitorilor Tîrgu-Mureşului. Din partea noastră vă putem asigura că o să 
aveţi o poziţie constructivă. 

Sunt anumite probleme specifice unei anumite minorităţi sau alteia, eu vă 
cer cumpătare, înţelegere, chibzuinţă, să votăm în aşa fel ca climatul din Tîrgu-Mureş 
să fie unul de lucru, de bună prietenie. 
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Dl. consilier Csegzi: -  dincolo de declaraţiile politice, daţi-mi voie să vă 
mulţumesc pentru unanimitate de voturi, aveam nevoie de această încredere din 
partea dvs., sper că dincolo de înţelegererile politice este un vot pentru munca depusă 
şi pentru modul  de colaborare din perioada anterioară. Eu cred că următorii 4 ani ne 
pun în faţa unor decizii comune, nu văd unde nu am putea găsi numitor comun în 
proiectele oraşului pentru următorii ani. Doresc suucces tuturor. 

 
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei de constituire a 

Consiliului local se încheie. 
 
 
 
dr. ing. Kolozsvari Zoltan – preşedinte de şedinţă ______________ 
 
jrs. Cioban Maria – Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş _______ 
 
 


