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PROCES – VERBAL 

încheiat cu ocazia S�edint�ei ordinare a Consiliului local municipal Tîgru-Mures�  
din data de 29 ianuarie 2009 

 
 
 
 

S-a prezentat sinteza procesului verbal al s�edint�ei ordinare a Consiliului local  din data 
de 18 decembrie 2008, cu continuare în data de 23 decembrie 2008. 

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor s�i domnilor, stimat�i consilieri, permitet�i-mi sa� 
deschid s�edint�a ordinara� a consiliului local municipal Tîrgu-Mures� din data de asta�zi 29 ianuarie 
2009. 

Conform alegerii fa�cute la s�edint�a trecuta�, pres�edintele s�edint�ei de asta�zi este dl. consilier 
Sita Ioan pe care îl invit sa� preia conducerea s�edint�ei. De asemenea, invit la prezidiu pe dl. primar al 
municipiului Tîrgu-Mures� – dr. Dorin Florea. 

Dl. consilier Sita: - domnelor s�i domnilor, declar deschise lucra�rile s�edint�ei ordinare a 
Consiliului local Tîrgu-Mures� din data de zi 29 ianuarie 2009. 

Din totalul de 23 consilieri locali sunt prezent�i  22 consilieri. Absenteaza�  dl. consilier 
Ichim Marius. 

Ordinea de zi a s�edint�ei de asta�zi cuprinde 57 de puncte din care punctul nr. 9 este retras 
de pe ordinea de zi. De asemenea, sunt depuse 5 materiale în regim de urgent�a�. 

Daca� avet�i observat�ii fat�a� de ordinea de zi propusa�. 
Dl. consilier Benedek: - stimat�i colegi, am fost de acord sa� facem prima�rie de cartier. 

Am constatat ca� bilingvismul lipses�te complet. Conform Legii 215/2001 în localita�t�ile unde 
populat�ia maghiara� este în procent de peste 20%, este obligatoriu sa fie inscript�ii bilingve.  

O alta� problema�  care aduce rus�ine oras�ului, la intrarea în oras� dinspre Voinicieni s�i 
dinspre str. Barajului inscript�iile bilingve sunt vopsite. Va� rog foarte mult sa� remediat�i aceasta� 
problema�. 

Dl. viceprimar Maior: - o sa� verifica�m s�i o sa� lua�m ma�suri. 
Dl. consilier Molnar: - în ultima vreme, cu diverse ocazii, primarul Dorin Florea a 

declarat ca� nu am reprezentat în mod corespunza�tor Consiliul local în relat�ia cu S.C. Compania 
Aquaserv S.A. Des�i este nepla�cut sa� primes�ti o asemenea apreciere, nu ma� deranjeaza� prea mult 
pentru ca� am înva�t�at ca� trebuie mai întâi sa�  te uit�i cine spune s�i apoi ascult�i ce spune.  De altfel cred 
ca� dl. primar nu s-a gândit serios când a  formulat aceste critici, fiindca� as�a cum îl s�tim om civilizat, 
cult s�i bine educat, în cazul în acre ar fi avut orice fel de repros�uri fat�a� de mine, mi-ar fi spus s�i am fi 
discutat despre acest subiect. În cazul în care cele formulate în presa� sunt adeva�rate s�i într-adeva�r 
sunt declarat�iile d-lui primar, cum ca� reprezentantul consiliului local primes�te indemnizat�ie de 20% 
din salariul managerului, în acest caz dl. primar minte. Reprezentantul consiliului local în A.G.A. 
primes�te o indemnizat�ie de s�edint�a� de 400 lei s�i lunar sau maxim 2-3 s�edint�e astfel încât venitul 
anual al reprezentantului Consiliului local municipal Tîrgu-Mures� este în jur de 1000 lei.  

Am luat cuvântul din alt  motiv. Pe ordinea de zi a s�edint�ei de asta�zi figureaza� câteva 
materiale ale AC Compania Aquaserv SA s�i eu am constatat din declarat�iile fa�cute ca� exista� mici 
confuzii. Vreau ca aceste confuzii sa� fie la�murite pentru ca doamnele s�i domnii consilieri sa� decida� 
în cunos�tint�a� de cauza�. În primul rând proprietarul, act�ionar majoritar al SC Compania Aquaserv SA 
este Consiliul local Tîrgu-Mures�. Prin votul reprezentantului, noi cei care reprezenta�m consiliul local 
putem decide tote ma�surile de dezvoltare s�i funct�ioare. Reprezentantul consiliului nu are alt  rol 
decât sa� aprobe în A.G.A. acele materiale care au fost votate punctual s�i exact de ca�tre consiliul 
local. Când am fost propus în aceasta� funct�ie am avut grija� s�i am insistat ca reprezentantul 
consiliului local din Tîrgu-Mures�  sa� aiba� competent�e limitate s�i foarte clar definite ca sa� nu fie 
suspiciuni.  

În ceea ce prives�te asigurarea serviciului de apa� canal, fat�a� de care pe buna� dreptate 
putem avea observat�ii, acest serviciu se desfa�s�oara� pe baza unui contract de delegare a gestunii. 
Acest contract de delegare a gestunii ca orice contract comercial stabiles�te obligat�ii s�i drepturi. În 
calitate de coordonator prima�ria trebuie sa� aiba� grija� ca obligat�iile sa� fie îndeplinite. În cazul în care 
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aceste obligat�ii nu sunt îndeplinite, prima�ria este obligata� sa� formuleze propuneri ca�tre consiliul local 
care este reprezentantul proprietarului s�i fit�i convins�i ca� daca� consiliul local daca� ar fi primit 
asemenea materiale de analiza� s�i propuneri din partea prima�riei, ar fi act�ionat ca atare s�i ar fi dispus 
acele ma�suri necesare. În dosarele noastre sunt mai multe materiale. Materialul cu delegarea 
gestiunii defines�te acele condit�ii în care în viitor se vor desfa�s�ura aceste servicii. Sunt mai mult�i 
domni s�i doamne între cei prezent�i, care au experient�a� în activita�t�i comerciale s�i s�tit�i ca� relat�iile 
dintre furnizori s�i beneficiari sunt stipulate într-un contract. Eu am ruga�mintea ca sa� primesc 
asigurarea ca� acel material care este prezentat pentru analiza� s�i aprobare în consiliul local, are girul 
prima�riei, astfel încât noi care vota�m un material sa� s�tim ca� prima�ria care va trebui apoi sa� 
gestioneze acest serviciu are un cadrul legal corect, bun s�i adecvat condit�iilor actuale. Am 
ruga�mintea sa� avem aceasta� asigurare astfel încât dupa� votare sa� termina�m cu strea conflictuala� care 
creeaza� daune majore populat�iei în numele ca�reia suntem aici. 

Dl. consilier Bakos: - ca react�ie la o informare cu privire la achizit�ionrea unui teren din 
comuna Cristes�ti, recunosc ca� eu am fa�cut parte din comisie, comisia numita� de consiliul local a 
întocmit un proces verbal s�i probabil ca� în cazul în care va fi supus dezbaterii consiliului local atunci 
se poate vota s�i-l putem achizit�iona. Recent am  fost invitat�i la Consiliu judet�ean pentru aceasta� 
problema�. Probabil, daca� nu gres�esc, suntem într-o faza� în care terenul este negociat, inclusiv pret�ul 
s�i trebuie sa� lua�m o hota�râre urgenta�. Daca� informat�iile sunt corecte, cred ca� sunt condit�ii ca sa� 
discuta�m acest subiect la proxima s�edint�a�. 

Dl. consilier Kolozsvari: - noi am hota�rât în una din s�edint�ele anterioare ca sa� începem 
proiectul de dezvoltare a … pentru care primim nis�te bani,  se fac nis�te   cerceta�ri geologice în zona 
respectiva�, daca� terenul recomandat de expert�i corespunde sau nu. Nu am primit informare despre 
acest lucru s�i as� dori ca executivul sa� ne informeze. 

Dl. viceprimar Maior: - referitor la cele spuse de dl. Bakos, s-a votat, s-a fa�cut comisia 
dl. primar a stopat, nu i-am chemat pe domni ca sa�-i pla�tim, hota�rârea este adoptata�, îl achizit�iona�m 
daca� avem bani în bugetul local. 

Referitor la ce a spus dl. Kolozsvari, avet�i informarea în dosare, cu cele doua� terenuri 
unde s-a fa�cut s�i acel studiu de ca�tre A.D.P., s-a fa�cut licitat�ie,  exista� material. 

Dl. Primar Florea: - interesul prima�riei, consiliului s�i a ceta�t�enilor este de a avea servicii 
de calitate. Eu regret ca� nu cunoas�tet�i, s�i daca� at�i cerut un mandat sa� avet�i doar o pozit�ie de 
reprezentare s�i nu de fort�a� în Aquaserv, regret  ca� nu at�i înt�eles mandatul nostru, pentru ca� eu doresc 
la Aquaserv un reprezentant al consiliul care nu este prieten al managerului, ci un om care înainte de 
toate sa� fie prietenul târgumures�enilor. Ma� îngrijoreaza� pentru ca� nici un apel pe care l-a fa�cut 
prima�ria de-a lungul anilor, din 2001 SC Aquaserv SA s-a bucurat de un tratament special. Din 
pa�cate modul de colaborare, modul de dialog au fost extraordinar de defectuoase din partea 
managerului de acolo pentru ca� acest lucru s-a fa�cut doar din culisele politicului. 

Ceea ce ma� surprinde este ca� la ruga�mint�ile noastre repetate, i-am rugat telefonic, la 
scrisori deschise adresate managerului de la Aquaserv vis-à-vis de abundent�a reclamat�iilor fa�cute de 
populat�ia oras�ului. Dl. manager nu numai ca� nu a  ies�it în fat�a ceta�t�enilor sa� explice, dar s-a ascuns în 
fat�a� de la purta�tor la purta�tor de cuvânt. În momentul în care salariile s�i veniturile au ajuns 
îngrijora�tor de mari, am cerut sa� prezinte prima�riei acest lucru pentru ca� era inacceptabil modul în 
care curgeau aceste sesiza�ri. Modul în care nu se explica� ce se întâmpla�  la ora actuala� cu calitatea 
apei, care este un lucru îndoielnic. Nu mai am garant�ia ca� relat�ia institut�ionala� între noi s�i ei este 
corecta� pentru ca� vreau sa� va� spun urma�torul lucru. Dl. Molnar avea aceasta� responsabilitate, este un 
teanc de hârtii care va� sta� la dispozit�ie s�i ma� mir ca� nu l-at�i putut cere în duplicat s�i la consiliul local, 
toate informa�rile, toate amenzile, toata� corespondent�a Prima�riei cu SC Aquaserv SA, numai în 
ultima perioada� de aplicare a banilor europeni, este vorba de ba�taia de joc din stra�zile respective, nu 
am primit nici un ra�spuns. Îl felicit pe dl. Torzsok ca� a fost ala�turi de mine în momentul în care m-
am dus când s-a cerut a doua spargere pentru pozit�ionarea conductelor care a fost defectuoasa�, s-a 
cerut a treia spargere tot pentru acest lucru, nu cred ca�  aceste lucruri nu trebuia sa� fit�i informat�i sau 
cel put�in din partea consiliului local aveat�i obligat�ia sa� ca�utat�i aceste documente s�i sa� fit�i corect�i. Eu 
consider ca� relat�ia noastra� cu SC Compania Aquaserv SA nu a funct�ionat deloc datorita� unui 
tratament specific celor de acolo, iar modul în care a procedat în ultima perioada� de a strecura 
materiale fa�ra� sa� fie supuse atent�iei consiliului local, am încredint�at consilierii sa� abordat�i lucrurile 
cu multa� seriozitate pentru ca� pot creea grav prejudiciu oras�ului. Am fa�cut aceasta� completare 
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obligat pentru ca� v-am auzit într-o emisiune, mi s-a spus ca� at�i prezentat un punct de vedere care nu 
va� onoreaza� în calitatea de reprezentant al consiliului local s�i mai mult, mi s-a pa�rut ca� suntet�i un 
angajat al Aquaservului. 

Mapa aceasta este s�i la SC Compania Aquaserv SA, cu amenzile, intervent�iile repetate, 
modul în care societa�t�ile sparg, modul defectuos în care au avut loc licitat�iile, etc. institut�iile statului 
care au fost chemate sa� prezinte rapoarte, Curtea de conturi, nu i s-a pus la dispozit�ie, a fost invitat 
pentru un control sumar, iar celelalte institut�ii, Garda Financiara�, au dat curs la nis�te reclamat�ii, 
domnii de acolo la nis�te intervent�ii politice i-au scos afara�. Cred ca� este momentul adeva�rului, s�i cred 
ca� momnetul în care pentru fondurile europene a fost atâta scandal pentru cheltuirea lor, modul în 
care au auzit ca� România nu poate sa�-s�i duca� finant�a�rile din cauza, avet�i exemplul în fat�a� la modul în 
care s-au cheltuit banii europeni cel put�in la stra�zile  amintite unde s-au fa�cut lucra�ri succesive de 
trei ori s�i nici acum nu avem garant�ia ca� le putem include în programul viitor. Daca� vret�i, vom 
discuta un subiect separat, cât prives�te pozit�ia dvs. dat�i-mi voie sa� am rezerve pentru ca� aveat�i 
posibilitatea sa� cunoas�tet�i aceste lucruri. 

Dl. consilier Kolozsvari. – au fost anumite acuze dure la adresa Aquaserv care daca� sunt 
adeva�rate, este un semn de întrebare. Informa�rile noastre nu se suprapun cu acestea, ca urmare, as� 
propune pentru ca acest consiliu sa� s�tie exact problema Aquaservului, sa� facem o ancheta� a 
consiliului,  o s�edint�a� special consacrata� problemei Aquaserv, pentru ca� a arunca anumite invinuiri, 
nu este în interesul populat�iei. Fa�ra� discut�ie sunt gres�eli, dar este o societate organizata� bine. Trebuie 
sa� avem o imagine clara� asupra problemei cu atât mai mult ca� unii dintre noi avem o oarecare 
informare iar alt�ii mai put�in. Propun consiliului sa� faca� o ancheta� foarte serioasa�, sigur va trebui 
doua� sa�pta�mâni pentru lucrul acesta s�i sa� dedica�m o s�edint�a� speciala� problemei Aquaserv. 

Dl. consilier Torzsok: - cred ca� nu e locul s�i momentul sa� da�m atâtea detalii despre  
Aquserv. Doua� comentarii, legat de calitatea apei, Direct�ia de sa�na�tate publica� efectueaza� des 
controale, iar a doua informat�ie, nici un organ de control nu a fost dat afara� de la Aquaserv. 

Dl. Primar Florea: - nu as� fi luat cuvântul daca� nu as� s�ti ca� s�i dvs. vi se ascund o serie de 
lucruri. Corpul de audit al primarului a fost dat afara� de la Aquaserv în monetul în care a mers sa� 
ceara� date.  Raportul curt�ii de conturi vi-l pun la dispozit�ie. 

Domnule Kolozsvari, putem avea o garant�ie suplimentara�, eu zic sa� se discute public 
toate problemele Aquaservului, sa� vada� toata� lumea într-o s�edint�a� publica�, care este cuantumul 
salariilor, nu vreau sa� ascundem aceste lucruri. 

Din acest moment este numit Prefectul de Mures�. Este o institut�ie la care eu t�in foarte 
mult, o institut�ie echilibrata�, echidistanta� s�i care sa� fie un sprijin s�i un garant al respecta�rii 
obligat�iilor ceta�t�enilor. O sa� ruga�m s�i institut�ia sa� ne ajute s�i sa� formuleze un control.  

Dl. consilier Sita: - supun votului dvs. ordinea de zi cu cele 57 de puncte, dar fa�ra� 
punctul nr. 9 care s-a retras, s�i de asemenea supun aproba�rii s�i cele cinci materiale în regim de 
urgent�a�. 

Cine este pentru? – 20 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Kolozsvari Z.) 
(Nu a votat dl. consilier David C.) 
Dl. consilier Vlas: - înainte de a intra în ordinea de zi am ruga�mintea sa� asculta�m 

raportul Polit�iei municipiuui Tîrgu-Mures�. 
Punctul nr. 1 din ordinea de zi 
Informare privind starea infract�ionala� pe anul 2008 Tîrgu Mures� s�i protocolul de alocare 

carburant: 
Dl. consilier Sita: - da�m cuvântul reprezentant�ilor Polit�iei municipiului Tîrgu-Mures�. 
Dl. comisar s�ef Damaschin: - supun atent�iei programul Sigurant�a ceta�t�eanului pe anul 

2009 care a funct�ionat foarte bine anul trecut. Consider ca� pe raza municipiului Tîrgu-Mures� aportul 
pe care l-am avut de la prima�rie cu alocarea carburantului care ne-a permis sa� patrula�m 24 de ore din 
24, ne putem mândri ca� în municipiul nostru nu sunt probleme pe care le au alte municipii de pe raza 
t�a�rii.  

În acest sens, as� dori cu sprijinul dvs. s�i cu interesul direct pe care îl avet�i pentru 
sigurant�a ceta�t�eanului, pe anul 2009 sa� ne fie alocate 150 bonuri valorice de 50 ron pentru 
autoturismele din dotare, lucru care o sa� ne permita� sa� acoperim întreaga zona� teritoriala� a 
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municipiului s�i totodata� sa� formum echipe mixte cu Polit�ia Comunitara� s�i Inspectoratul judet�ean de 
jandarmi. 

Vreau sa� va� prezenta�m exact activitatea desfa�s�urata�. Va� mult�umim s�i avet�i garant�ia din 
partea Polit�iei municipale s�i a Inspectoratului judet�ean de polit�ie ca� municipiul nostru va fi un 
municipiu linis�tit s�i se va putea circula fa�ra� probleme deosebite din punct de vedere infract�ional. 

Informarea a fost însus�ita� de domnii consilieri. 
Dl. consilier Benedek: - domnule comisar, vin în fat�a dvs. cu o problema� care s-a 

întâmplat în urma� cu doua� luni. Un agent al polit�iei m-a oprit în repetate rânduri iar a treia oara� am 
fost testat pentru alcoolemie. Mai mult, dl. agent a chemat s�i televiziunea care nu a dat o imagine 
buna�. Eu am fa�cut o intervent�ie la polit�ie, mi s-a spus ca� o sa� primesc ra�spuns ceea ce nu am primit 
nici azi. 

Eu cer domnului chestor sa� dea o explicat�ie. Daca� aceste lucruri se întâmpla� unui doctor, 
profesor universitar care este persecutat, atunci ce se întâmpla� cu un simplu ceta�t�ean? 

Dl. chestor Ca�bulea: - nu at�i fost testat ca s�i consilier s�i ca profesor universitar, ci ca un 
ceta�t�ean. Nu at�i prezentat documentele de legitimare… 

Dl. consilier Vlas: - în ultimii 3-4 ani s-a simt�it o îmbuna�ta�t�ire a activita�t�ii polit�iei. În 
situat�ia de criza� fenomenele infract�ionale s-ar putea intensifica. V-as� ruga ca împreuna� cu consiliul 
local, avet�i tot spijinul Polit�iei comunitare, sa� depunet�i o activitate sust�inuta� în acest sens. 

Dl. consilier Balint: - o problema� actuala� s�i anume sigurant�a elevilor în s�coli, eu am o 
propunere sa� se întâlneasca� cu directorii unita�t�ilor de înva�t�a�mânt s�i reprentant�ii polit�iei, un fel de 
program pentru a se asigura patrulele înta�rite, mai ales în orele de vârf. 

Dl. consilier Kolozsvari: - sunt adeptul polit�iei pentru ca� ordine, disciplina� s�i sigurant�a� 
trebuie sa� existe. Propun sa� discuta�m acum materialul nr. 4 în regim de urgent�a� fiindca� este tot acest 
subiect. 

Punctul nr. 4 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind  aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu-Mures�  

la realizarea programului „Sigurant�a Ceta�t�eanului – 2009”: 
Dl. consilier Sita: - supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 21 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 21 de voturi. 
(Nu a votat dl. consilier David C.) 
T�in sa� mult�umesc polit�iei pentru activitatea depusa� s�i le dorim succes în 2009. Ar fi bine 

sa� ne înt�elegem sa� prezentat�i s�i dvs. un material sa� putem aplica mai multe camere de supraveghere 
în punctele critice ale oras�ului. 

Punctul nr. 2 din ordinea de zi 
Informare privind activitatea Serviciului public de asistent�a� sociala� în anul 2008: 
Informarea a fost însus�ita� de ca�tre domnii consilieri. 
Punctul nr. 3 din ordinea de zi 
Informare privind activitatea asistent�ilor personali în semestrul II – 2008: 
Informarea a fost însus�ita� de ca�tre domnii consilieri. 
Punctul nr. 4 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind modificarea Hota�rârii Consiliului local municipal nr. 228/18 

decembrie 2008 referitoare la impozitele s�i taxele locale pe anul 2009: 
Dl. consilier Sita: - comisia de buget a solicitat anumite documente care au fost 

prezentate.  
Dl. consilier Kolozsvari: - am solicitat în comisia de buget sa� se faca� anumite completa�ri 

care nu s-au fa�cut. Acestea nu influent�eaza� în fond hota�rârea pentru ca� am fost de acord cu ea, dar  
am solicitat sa� se prezinte care este nivelul anului 2008 fat�a� de care prin lege s-a reglementat 2009. 

D-na director Kiss:– este anexat la sfârs�itul materialului. 
Dl. consilier Sita: - supun votului dvs. proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru?- 20 voturi  
Cine este împotriva�? 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri 
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Hota�rârea a fost adoptata� cu 20  de voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 5 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind instituirea taxei speciale „taxa pentru activita�t�i culturale s�i 

sportive” pe anul 2009: 
Dl. consilier Sita: - comisia pentru comert� spune ca� este nevoie de fundamentare 

economica� pentru stabilirea procentului. Comisia juridica� propune o completare a art. 4 astfel: 
fondul încasat pe parcursul primului semestru, pâna� la 30 iulie, sa� fie repartizat pe baza aproba�rii de 
ca�tre consiliul local.  Celelalte comisii au fost de acord cu materialul. 

Dl. consilier Kolozsvari: – acest material a fost analizat în comisie, este rat�ional ca din 
impozitul pe care trebuie sa�-l pla�tim, de ce sa� nu vira�m o parte pentru aceste activita�t�i. Am atras 
atent�ia ca� aceasta�  hota�râre este fa�ra� sens, nu se poate aplica, nu sunt întocmite ca hota�râre, forma de 
aplicare, am discutat s�i cu Finant�ele. Cei 20% care ne stau la dispozit�ie din impozitul pe profit sa� 
da�m unde dorim, conform legii nu putem obliga unde sa� fie repartizat�i. Noi putem adresa sub forma� 
de ruga�minte ca�tre societa�t�i ca sa� dea cu acest scop s�i cred ca� majoritatea vor fi de acord. Practic, 
hota�rârea nu are sens. Poate avea sens doar sub forma ca� se instituie un fond special în care se 
vireaza� aceste sponsoriza�ri s�i  trebuie gândita� metodologia cum se face, pentu ca� daca� ele au intrat la 
finant�e s�i noi am indicat ca� o anumita� cota� se repatizeaza� pentru asta, finant�ele ar trebui sa� vireze s�i 
nu  e nici un fel de problema� sa� vireze Prima�riei. Este foarte important ca atunci când facem un 
proiect de hota�râre sa� ne gândim s�i la modalittea de aplicare. Eu am fost cel care data trecuta� am fost 
împotriva hota�rârii, acum sunt pentru acest ucru, dar trebuie gândit cum anume se poate aplica. 

D-na secretar Cioban: s�i eu am consultat organele Direct�iei judet�ene a finant�elor publice 
s�i ni s -a promis ca� o sa� ne dea nis�te norme care  se aplica� în t�ara� de asemenea gen, eu ma� angajez ca� 
aduc o informare sau chiar propunere de norme pentru data viitoare. Dupa� cum vedet�i, termenul de 
aplicare  a aceste hota�râri este mai îndepa�rtat. Din toate punctele de vedere adunarea acestor date  
vet�i aproba nis�te norme sau pe baza� de informare, daca� ni se spune tehnic cum se face, vom decide 
cum va fi bine. 

Dl. primar Florea: - noi avem nevoie de hota�râre chiar daca� e de principiu, pentru ca� noi 
vrem sa� da�m o t�inta� oras�ului. Consiliul local a hota�rât acest lucru care este deasupra la orice fel de 
suspiciuni. În scurt timp voi gândi împreuna� cu finant�ele modalitatea prin care firmele vor deveni  
mult mai iubitoare oras�ului. 

Dl. consilier Peti: - sunt total de acord s�i sprijin ideea descentraliza�rii  ca banii strâns�i în 
oras� sa� ra�mâna� aici s�i autorita�t�ile locale sa� dispuna� de aces�ti bani. Intervent�ia mea se refera� la 
init�iativa câtorva ceta�t�eni care m-au contactat s�i care sprijina� activita�t�ile sociale în loc de activita�t�ile 
culturale s�i sportive, de exemplu, case de ba�trâni, probleme care nu se pot rezolva la nivelul 
municipiului  s�i m-au rugat sa� transmit  doleant�ele lor ca aceasta� hota�râre sa� fie completata� cu 
activita�t�i culturale, sportive s�i sociale. 

Dl. consilier Sita: - supun la vot materialul cu completa�rile de rigoare. 
Cine este pentru? – 22 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 modificarea Actului constitutiv al Fundat�iei Social-Umanitare 

„Novum-Forum” din municipiul Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - comisia de urbanism a solicitat prezentarea raportului de activitate a 

fundat�iei, raport care este prezentat în dosare. 
Trebuie sa� facem 8 nominaliza�ri din rândul consilierilor. 
Dl. viceprimar Maior: - propun pe domnii consilieri Buda Bogdan, Todoran Liviu, 

Farcas Ioan s�i  Urcan Gheorghe.  
Dl. consilier David: – propun sa� fie membrii comisiei de cultura� – dl. Balint s�i dl. 

Csegzi, mai propun pe dl. Peti Andrei s�i pe dl. Mozes Levente. 
Dl. viceprimar Maior: - propun pe d-na Ioana  Roman. 
Dl. consilier Sita: - supun la vot art. 1. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este pentru? –  
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Cine este împotriva�? - 
Art. 1 a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
La art. 2 va� rog sa� facet�i propuneri pentru secretar. 
Pentru funct�ia de secretar a fost propusa� d-na consilier Georgescu Maria. 
În funct�ia de administrator a fost propus dl. consilier Sita  Ioan. 
Pentru funct�ia de trezorier/casier  a fost propus dl. consilier Vlas Florin. 
Cenzori: Benedek Istvan, Florea Constantin s�i Gujan Lucian. 
Dl. consilier Bakos: - vota�m nis�te funct�ii, nu s�tiu daca� nu sunt prea multe având în 

vedere ca� nu este o fundat�ie as�a de mare s�i ar fi bine sa� prezinte o informare cu activitatea din ultimii 
4 ani. 

Dl. consilier Sita: - este informarea în dosare. 
Supun la vot proiectul de hota�râre în întregime. 
Cine este pentru? – 22 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 casa�rii s�i valorifica�rii mijloacelor fixe devenite 

disponibile apart�inând Serviciului public Administrat�ia Piet�elor Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - materialul are viza favorabila� a comisiilor de specialitate. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 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 finant�area din bugetul local a indemnizat�iei în valuta� pentru o 

delegat�ie din partea Prima�riei municipiului Tîrgu Mures�, cu ocazia deplasa�rii la Patras/Grecia: 
Dl. consilier Sita: - materialul are viza favorabila� a comisiilor de specialitate. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 9 a fost retras de pe ordinea de zi. 
Punctul nr. 10 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind darea în folosint�a� gratuita� ca�tre Agent�ia Nat�ionala� pentru 

Locuint�e a unei suprafet�e de teren pentru realizarea investit�iei „Locuint�e sociale pentru rromi” în 
municipiul Tîrgu Mures�, str. Remetea, f.n.: 

Dl. consilier Sita: - materialul are viza favorabila� a comisiilor de specialitate. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 11 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea suporta�rii din bugetul local a contravalorii lucra�rii 

de realizare a utilita�t�ilor s�i amenaja�rilor exterioare la obiectivul „Locuint�e sociale pentru rromi” în 
municipiul Tîrgu Mures�, str. Remetea, f.n.: 

Dl. consilier Sita: - materialul are viza favorabila� a comisiilor de specialitate. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 12 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Listei de utilaje independente s�i lucra�rile de 

investit�ii din domeniul public propus a se realiza în anul 2009 din sursele proprii ale S.C. Compania 
Aquaserv S.A. Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier Sita: - materialul are viza favorabila� a comisiilor de specialitate. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 13 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Actului constitutiv modificat al S.C. Compania 

Aquaserv S.A. s�i a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apa� s�i de 
canalizare: 

Dl. consilier Sita: - sunt doua� proiecte de hota�râri la acest material. Comisia juridica� nu a 
semnat materialul. Raportul celorlalte comisii de specialitate este pozitiv. 

Daca� sunt observat�ii la acest material? 
Dl. consilier Todoran: - am studiat atent acest punct s�i mi-am notat câteva idei 

importante. Consider ca� trebuie respinsa�  modificarea  actului constitutiv al SC Compania Aquaserv 
SA din motive clare s�i permitet�i-mi sa� le nominalizez. 

Primul punct care-l contest  este cap. 6 alin. 8.5 cu subpuncte: a, b, d, e s�i h care au marea 
vina� de a nu respecta  H.G. nr. 855 din 2008 privind actul constitutiv cadru  s�i Legea nr. 51/2006. 
Apoi, un fapt regretabil, acea societate unde A.G.A. este consiliul local  a avut 80% din capitalul 
social s�i 51% din voturi prin aprobarea modifica�rilor care se fac s�i subordonarea la A.D.I. ar trebui 
sa� aiba� 2,4%, ceea ce este de-a dreptul hilar, s�i ca urmare a jura�mântului pe care l-am depus trebuie 
sa� slujim consiliul local s�i interesele oras�ului. Un lucru regretabil este articolul care se refera� la 
atribut�iile Aduna�rii Generale a Act�ionarilor s�i care prevede la art. 3 subpunctul c, alege s�i revoca� 
membrii consiliului de administrat�ie, alegerea membrilor consiliului va fi fa�cuta�  exclusiv din lista 
de persoane  propuse de asociat�ie, iar revocarea poate fi fa�cuta� numai la propunerea asociat�iei. 

Vreau sa� precizez ca� noi consiliul local nu trebuie sa� ne opunem unei dezvolta�ri s�i a 
dorint�ei noastre de a aduce bani europeni, dar niciodata� nu avem dreptul ca sa� înstra�ina�m  un bun al 
oras�ului.  Daca� dorit�i sa� dezvolt mai mult aceasta� tema�, atât din Legea 51/2006 cât s�i din Hota�rârea 
de Guvern, putem sa� le dezvolta�m, dar este cât se poate de clar ca� trebuie sa� respingem categoric 
acest punct de modificare a actului constitutiv. Noi credem ca� aceasta� asociat�ie are posibilitatea  s�i 
sunt de acord  sa� ofere un aviz consultativ  s�i nici într-un caz un aviz exclusiv sau prealabil. Actul de 
decizie trebuie sa� ra�mâna� la nivelul consiliului local.  

Dl. consilier Sita: - ce propunet�i? 
Dl. consilier Todoran: - propun sa� supunet�i la vot varianta de respingere a modifica�rii 

Actului constitutiv al SC Aquaserv SA s�i vom reveni cu alte lucruri într-o s�edint�a� viitoare.  
Dl. consilier Sita: -  deci, varianta II cu actul constitutiv. 
Dl. consilier Todoran: - sa� respingem modificarea  actului constitutiv. 
Dl. consilier Kolozsvari: - nu întâmpla�tor am propus sa� discuta�m problemele legate de 

SC Compania  Aquaserv SA într-o s�edint�a� speciala� s�i în cadrul comisiilor sa� discuta�m ama�nunt�it. Dl. 
consilier Todoran a semnalat câteva probleme. Este foarte greu de discutat în plen sub forma aceasta. 
Am solicitat ca aceste probleme ale SC Compania  Aquaserv SA  sa� le discuta�m separat, ca 
proprietate a noastra� este una dintre cele mai mari societa�t�i, merita� atent�ia noastra� s�i as�a cum a spus 
dl. primar, cu sprijinul Prefecturii sa� facem o verificare, o ancheta�, pentru ca� a lua nis�te hota�râri aici 
în necunos�tint�a� de cauza�, este mai mult decât periculos. Atunci când este vorba ca� va  trebui sa� 
primim anul acesta nis�te fonduri aproape 100 milioane euro, nu ne putem juca cu lucrul acesta. 

Propun ca punctele 13 s�i 14 referitoare la SC Aquaserv SA  sa� fie discutate separat. 
Dl. consilier Sita: - ordinea  de zi a fost votata�. 
Dl. consilier Kolozsvari: - dvs. at�i spus ca� ordinea de zi poate fi modificata� la 

propunerea consilierilor. Daca� au apa�rut anumite probleme, sa� facem o s�edint�a� speciala� destinata�  
problemelor Aquaserv;  scoaterea de pe ordinea de zi a acestor doua� puncte  s�i în doua� sa�pta�mâni 
convocarea  unei s�edint�e speciale cu tema Aquaserv, dar prega�tita� serios în comisii. 
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Dl. primar Florea: - acest material a fost promovat de SC Compania Aquaserv SA  
pentru a fi luat la cunos�tint�a� s�i a se analiza s�i a vota. Ni s-a prezentat ca o urgent�a� s�i am cerut sa� luat�i 
în discut�ie serios aceasta� problema�. Concluzia care se pune: pur s�i simplu nici în al doisprezecelea 
ceas nu a înt�eles ca�, consiliul local este dator sa� fie partener, este cel care conduce SC Compania 
Aquaserv SA, nu i se impun materiale.  Acest material i s-a impus domnului Molnar, dupa� care l-am 
rugat  în mod explicit sa� participe la întocmirea materialelor fa�cute de Aquaserv, materialele sa� fie 
avizate suplimentar de Consiliul local s�i sa� nu se mai întâmple ca data trecuta� ca� se prezinta� s�i se 
voteaza� automat. Iata� un material care ma� bucur sa�-l discutat�i, propun sa� nu-l amânat�i, ci sa�-l 
amendat�i în cunos�tint�a� de cauza�. Aceste lucruri, ceea ce se stipuleaza� în A.D.I. este un lucru de 
neconceput din punctul meu de vedere, ca pe us�a din spate Tîrgu-Mures�ul sa� piarda�. Am avertizat în 
urma� cu doi ani de zile aceste lucruri.  Exista� o institut�ie care  din punctul meu de vedere de-a lungul 
timpului  a încercat de asemenea maniera� sa�-s�i promoveze materialele, cunos�teau aceste lucruri. 

Domnule Molnar, dvs. avet�i responsabilitate mare, avet�i mandatul consiliului local nu 
numai sa� trecet�i pe acolo, ci sa� participat�i la întocmirea materialelor, avizarea de ca�tre Consiliul 
local, sa� avizat�i ca� sunt multe probleme asupra ca�rora trebuie aplecat serios. Eu asta am constatat s�i 
vreau sa� fie începutul unei lucra�ri s�i a unui respect reciproc a institut�iilor fat�a� de Consiliul local. S�i 
Aquaserv s�i Energomur trebuie sa� înt�eleaga� ca� avem reprezentant�i care trebuie sa� participe la 
întocmirea materialelor, dar din moment ce a primit girul oamenilor de acolo s�i a omului nostru, 
dat�i-mi voie sa� spun ca� este o îns�iruire de superficialita�t�i. 

Dl. consilier Molnar: - eu am repetat ca� aceste materiale în afara� de cerint�ele  impuse de 
UE s�i alte foruri, trebuie sa� întruneasca� acceptul nostru s�i punctul de vedere al Prima�riei. Nu este 
permis ca asemenea material sa� fie responsabilitatea unui om , oricât de specialist este. Am cerut s�i 
sust�in întotdeauna ca� aceste materiale, indiferent cine va fi reprezentantul Consiliului local, sa� 
parcurga� toate etapele necesare. De altfel, acest material a fost întocmit de A.D.I. s�i au fost o 
mult�ime de observat�ii pe care le-am avut cu tot�ii fat�a� de acele materiale. Eu cred ca� este bine ca 
materialele sa� treaca� prin comisii ca aceste observat�ii sa� fie discutate, faptul ca� nu exista� acele 
observat�ii anexate, înseamna� ca� materialele nu au parcurs acele etape care sunt necesare  s�i eu nu pot 
decât sa� sust�in ca discut�iile sa� fie acolo unde este locul lor,  în comisiile de specialitate  s�i apoi 
concluziile sa� fie prezentate de acea persoana�  care este desemnata�. 

Dl. consilier Sita: - întreb domnii consilieri daca� suntet�i de acord sa� da�m cuvântul 
domnului deputat Opris�can. 

Dl. Opris�can: - vreau sa� atent�ionez ca� nu se poate respinge materialul. A.G.A. Aquaserv 
este convocata� pe data de 20 februarie. Daca� nu dat�i nici un fel de mandat, la prima convocare va fi 
nestatutara� s�i cât�i sunt prezent�i vor lua hota�râri cu majoritatea celor prezent�i. Noi trebuie sa� nu  
scoatem, daca� se voteaza� pro sau împotriva modifica�rilor respective, la punctul 2, de asemenea, 
trebuie sa�  i se dea un mandat reprezentantulu AGA. Nu se pot scoate cele doua� hota�râri. 

Dl. consilier Molnar: - în cazul în care mandatul reprezentantului nostru va fi sa� nu 
voteze acest material în A.G.A., atunci acest material nu va fi votat. Nu exista� pericolul sa� se voteze 
împotriva voint�ei noastre. Daca� noi spunem ca� nu suntem de acord sub aceasta� forma�, reprezentantul 
nostru nu va fi de acord s�i nu va trece materialul împotriva voint�ei noastre.  

Dl. Opris�can: era vorba sa� se retraga� materialele 13 s�i 14 din ordinea de zi. Daca� se 
retrage nu mai exista� mandat. 

Dl. consilier Kolozsvari: - am impresia ca� nu am fost crect înt�eles. Am spus ca� deoarece 
sunt foarte multe observat�ii, pertinente, care trebue discutate, un mandat trebuie dat cu toata� 
seriozitatea pentru ca� este vorba de bani mult�i aici. Este vorba de acei bani europeni aproape 100 de 
milioane. Am spus sa� nu discuta�m atât de mut fiindca� marea majoritate nu cunoas�te detaliile s�i sa� 
facem o s�edint�a� speciala� peste doua� spta�mâni, înainte sa� fie elucidate aceste lucruri în comisii, sa� 
propunem modifica�rile, amendamentele clare  la acest material, cu care apoi în 20 februarie 
mandatarul va puta sa� se prezinte. 

Dl. consilier Sita: - conform regulamentului, supun la vot materialul as�a cum este în 
mape s�i în etapa II se voteaza� mandatarea. 

Cine este pentru?  - 10 voturi 
Cine este împotriva�? – 9 voturi 
Cine se abt�ine? – 3 abt�ineri 
Proiectul de hota�râre este respins. 
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Dl. consilier Torzsok: - vreau sa� o întreb pe d-na secretar ce cvorum este necesar. 
D-na secretar Cioban – este necesar doua� treimi. Hota�rârea cuprinde mult mai mult 

decât aprobarea unei  persoane, cuprinde contractul de delegare de gestiune s�i trebuia un cvorum de 
doua� treimi. 

Punctul nr. 14 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. – dl. Molnar Gabor 

Jozsef,  sa� aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a s�edint�ei A.G.A. a S.C. 
Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Dl. consilier Maior: - la acest material exista� varianta II s�i eu propun pe dl. consilier 

Todoran Liviu. Referitor la ordinea de zi a s�edint�ei A.G.A. Aquaserv din data de 20 februarie, 
propun urma�toarele: 

a) Aprobarea bugetului de venituri s�i cheltuieli pe anul 2008, propun amânarea, pentru 
ca� Bugetul de Stat nu a fost votat.  

b)  Aprobarea listei de utilaje, sunt de acord sa�-l aproba�m; 
c) Aprobarea listei de utilaje s�i lucra�ri de investit�ii, propun amânarea;   
d) Aprobarea amenda�rii Actului Constitutiv  se amâna�.  
e) Aprobrea contracta�rii unei linii de credit, sunt de acord. 
Dl. consilier Sita: - la varianta II a proiectului de hota�râre îl propunet�i pe dl. consiler 

Todoran Liviu.  
Dl. consilier David: -  propun ca în continuare sa� fie dl. Molnar pentru ca� totdeauna a 

reprezentat cum am votat noi în consiliul. Nu cred ca� a fost vreun caz când dl. Molnar a reprezentat 
A.G.A. împotriva voint�ei consiliului local.  

Dl. consilier Sita: - fiind vorba despre doua� propuneri, rog secretariatul sa� întocmeasca� 
buletine de vot. 

Între timp discuta�m materialele urma�toare.  
Punctul nr. 15 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea bugetului de venituri s�i cheltuieli pentru anul 2009 

al S.C. Energomur S.A.: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.  
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?  - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 16 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 acestuia, aplicabil în anul fiscal 2009: 

Dl. consilier Sita: -  raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.  
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 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 modificarea contractului de delegare de gestiune din 28 

februarie 2006 încheiat cu S.C. Energomur S.A.: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.  
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?   - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 18 din ordinea de zi 



 10 
 

Proiect de hota�râre privind aprobarea trecerii din domeniul  public în domeniul privat al 
Consiliului local a punctului termic situat în Tîrgu Mures�, str. Aurel Filimon, nr. 15: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.  
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?  - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 19 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea scoaterii din funct�iune în vederea casa�rii s�i 

valorifica�rii mijloacelor fixe devenite disponibile prin modernizarea sistemului de producere a 
energiei termice la centralele termice: Liceul economic, S�coala generala� nr. 2 Liberta�t�ii s�i Tudor 
Vladimirescu, nr. 2: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.  
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 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 aprobarea scoaterii din funct�iune în vederea casa�rii s�i 

valorifica�rii mijloacelor fixe devenite disponibile (ret�ele termice) prin modernizarea sistemului de 
transport s�i distribut�ie a energiei termice la Centrala termica� Liceul economic: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.  
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?  - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi 
Punctul nr. 21 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea sista�rii funct�iona�rii Centralei termice Republicii: 
Dl. consilier Sita: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv. Comisia de buget 

s�i comisa juridica� solicita� amânarea materialului pâna� a prezentarea unui studiu. 
Dl. consilier Kolozsvari: - noi am cerut amânarea materialului pentru ca� nu s-a prezentat 

solut�ia pentru cei care sunt racordat�i la aceasta� centrala� s�i în acord cu Energomur am spus ca� este 
timp, pentru ca� sistarea s-ar face din mai sau aprilie s�i sa� amâna�m acest proiect pentru s�edint�a 
viitoare s�i sa� ni se prezinte alternativele  s�i solut�iile cum asigura�m înca�lzirea la acele familii care 
sunt conectate la aceasta� centrala�.  

Dl. consilier Sita: – supun la vot amânarea materialului pâna� la la�murirea situat�iei. 
Cine este pentru? – 20 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (Mozes L., Bakos L.) 
Proiectul de hota�râre s-a  amânat. 
Punctul nr. 22 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea sista�rii funct�iona�rii Centralei termice Liceul 

economic: 
Dl. consilier Sita: - raportul a doua� comisii de specialitate este pozitiv, comisia de 

comert� s�i comisia juridica� s�i comisia de urbanism solicita� amânarea materialului pâna� la prezentarea 
unui studiu comparativ cu solut�ia de alimentare cu energie termica�.  

Dl. consilier Maior: - s-a depus toata� documentat�ia. 
Dl. consilier Torzsok:  - materialul îl  va�d acum pentru prima data�. S-a pornit cu 

modenizarea centralei, la un moment dat s-a sistat aceasta� investit�ie s�i se dores�te a construi trei 
centrale de bloc. Eu am cerut sa� se analizeze din punct de vedere tehnico-economic  cele doua� 
solut�ii, care este mai rentabila�. Nu cred ca� într-o pagina� unde prea mult cifre nu va�d, se da� ra�spuns la 
acest subiect. 
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Propun amânarea s�i reîntoarcere în comisii. 
Dl consilier Sita: - supun votulu dvs. amânarea materialului. 
Cine este pentru? – 15 voturi 
Cine este împotriva�? – 6 voturi 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere 
Proiect de hota�râre s-a amânat. 
Punctul nr. 23 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind unele ma�suri în reglementarea formalita�t�ilor de solicitare a 

concesiona�rii pentru terenurile apart�inând domeniului public s�i privat al municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - daca� sunt observat�ii? 
Dl. consilier Balint: - acest material ar  fi un punct de referint�a� s�i pentru celelalte 

mteriale de asemenea anvergura�. Apare o problema� de dotare a birourilor de urbanism s�i arhitectura�. 
La art. 1 care la propunerea d-nei secretar va fi reformulat s�i sunt de acord cu aceasta, se impune 
dotarea acestor birouri cu aparatura� necesara�, respectiv lapptopuri, respectiv în anumite situat�ii, 
proiectare videoproiector în cadrul s�edint�elor. Consider ca� documentat�ia care urmeaza� a fi depusa� în 
asemenea situat�ie, poate fi pa�strata� s�i arhivate sub forma aceasta electronica� s�i ca atare este un punct 
de referint�a� s�i pentru viitor. De asemenea, tot aceasta� documentat�ie va putea servi pe viitor, a fi 
utilizata� privind o analiza� s�i o elaborare a ha�rt�ii ors�ului privind  toate terenurile concesionate. 

Dl. consilier Kolozsvari: – în comisia de buget am avut o discut�ie cu d-na arhitect s�ef s�i 
ne-am înt�eles ca� sunt diferite reglementa�ri fa�cute de noi s�i dânsa sau serviciul respectiv cuprinde 
într-o singura� forma�, numai ca� ceea ce ne-am înt�eles cu d-na arhitect s�ef trebuie dat în lucru ca sa� fie 
un regulament unitar care t�ine seama de toate aspectele. 

Dl. consilier Sita: - supun la vot proiectul de hota�râre cu completarea d-nei secretar. 
Cine este pentru? – 13 voturi 
Cine este împotriva�? – 2 voturi 
Cine se abt�ine?-  6 abt�ineri 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 24 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea listelor de priorita�t�i pentru atribuirea de locuint�e din 

fondul locativ de stat, locuint�e sociale, locuint�e pentru chirias�i s�i evacuabili din locuint�ele 
retrocedate s�i locuint�e pentru pensionari, destinate închirierii, pentru anul 2009: 

Dl. consilier Sita: - comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 25 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�e precum s�i aprobarea „Listei de priorita�t�i” pe anul 2009, pentru 
atribuirea de spat�ii cu alta� destinat�ie decât aceea de locuint�a�: 

Dl. consilier Sita: -  comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 26 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 repartizarea spat�iilor din str. Gheorghe Doja, nr. 9 disponibile 
unor servicii publice s�i organizat�ii neguvernamentale: 

Dl. consilier Sita: -  comisiile de specialitate au avizat favorabil materialul. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate)  
Cine este împotriva�? - 
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Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 27 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea efectua�rii unui schimb de terenuri între dl. S�tefan 

Eugen, d-na S�tefan Corina, dl. Mures�an Gheorghe Radu s�i Municipiul Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - raportul a trei comisii este negativ, iar comisiile de comert� s�i cea de 

cultura�  sunt de acord. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 13 voturi 
Cine este împotriva�? – 7 voturi 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Dl. consilier Vlas: - referitor la materialul 26 eu am nela�muriri, chiar daca� s-a votat. 

Acolo scrie clar prelungirea unor contracte, iar daca�  ne uita�m în hota�râre, se ia act de încetarea unui 
contract. Ori prelungim, ori înceta�m. Sunt doua� lucruri diferite. Sunt doua� proiecte. 

D-na secretar Cioban: -  ca sa� nu fie dubii, revenim la hota�râre s�i le votat�i pe articole.  
Dl. director Bako: -  sunt doua� materiale, la prelungiri de contracte este vorba de doua� 

proiecte discutate în comisii s�i prezentate în plen.  
Punctul nr. 28 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind extinderea Cimitirului municipal Livezeni prin achizit�ionarea 

unei suprafet�e de teren adiacente cimitirului: 
Dl. consilier Sita: - sunt doua� variante de proiect de hota�râre. 
D-na secretar Cioban: - varianta a doua cuprinde un articol nou, respectiv art. 3 în care 

scrie: “încheierea contractului de vânzare cumpa�rare se va efectua numai dupa� identificarea unei 
surse suplimentare de venit”. 

Dl. consilier Sita: - supun la vot proiecul de hota�râre cu aceasta� completare a d-nei 
secretar. 

Dl. consilier Kolozsvari: – este foarte clar ca� aceasta� extindere  trebuie fa�cuta�, am 
considerat însa�, în comisia de buget finant�e, ca� pret�ul stabilit negociat pâna� la ora actuala�, în 
condit�iile actuale de pret�uri de terenuri s�i oprirea aproape totala� a tranzact�iilor imobiliare, pret�ul este 
prea ridicat. Am spus ca� suntem de acord cu materialul, dar pret�ul trebuie renegociat. Comisia a 
considerat ca� pret�ul este mare în condit�ile actuale. Acum un ar fi fost un pret� bun. 

Dl. primar Florea: - votat�i în principiu. 
Dl. consilier Kolozsvari: - dl. primar are dreptate, noi nu am spus ca�-l respingem sau îl 

amâna�m, am spus ca� suntem de acord în principiu, dar pret�ul trebuie renegociat. La urma urmei pot 
sa� spun ca� în asemenea scopuri se poate reduce la expropriere s�i stabiles�te instant�a pret�ul. Nu dorim 
sa� avem iar discut�ii cu Curtea de conturi cum am avut de atâta ori. 

Dl. primar Florea: – eu zic ca� nu gres�it�i daca� suntet�i de acord în principiu, t�inând cont 
de sursele de finant�are s�i mandatat�i comisia care poarta� negocierile pentru a negocia s�i a informa 
pret�ul corect.  

Dl. consilier  Kolozsvari: - pret�ul se va prezenta pentru aprobare dupa� renegociere. 
Dl. consiier Balint - la stabilirea pret�ului sa� avet�i în vedere s�i valoarea terenului în ceea 

ce prives�te nivelul pânzei freatice. Eu s�tiu ca� acea zona� este pentru cimitir. 
Dl. consilier Sita: - la negociere am redus la pret�ul la juma�tate. Comisia are obligat�ia de 

a se întâlni cu ceta�t�eanul respectiv sa� renegociem. 
Când se ga�sesc surse, la pret� s-a mai revenit, urmeaza� sa� fie rediscutat s�i prezentat peste 

doua� luni de zile. 
Supun la vot materialul fa�ra� pret�, adica� cu propuneea de a fi renegociat. 
Dl. viceprimar Maior: - supunet�i materiaul as�a cum este. Nu e fa�ra� pret�, e un teren 

negociat acum trei luni de zile. 
Dl. consilier Kolozsvari: - eu am spus clar, comisia de buget este de acord cu acest 

lucru, trebuie introdus un articol prin care spunem ca� pret�ul se renegociaza� s�i pentru aprobare se 
prezinta� consiliului. 

Dl. consilier Sita: - supun la vot materialul cu observat�ia de a renegocia pret�ul. 
Dl. consilier Vlas: - ra�mâne varianta  II cu modificarea propusa� de dl. Kolozsvari. 
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Dl. consilier Sita: propun o pauza� s�i apoi relua�m votul la materialul 28. 
 
P A U Z A� 
 
Dl. consilier Torzsok: - dau citire procesului verbal de numa�rare a voturilor pentru 

desemnare unui mandatar, la punctul nr. 14 din ordinea de zi. 
Proces-verbal încheiat azi 29 ianuarie 2009 cu ocazia numa�ra�rii voturilor pentru alegerea 

mandatarului în A.G.A.  S.C. Aquaserv S.A. Comisia a procedat la numa�rarea voturilor, ocazie cu 
care s-a încheiat prezentul proces verbal, ocazie cu care se constata� 21 voturi în urna�. 

Rezultatul este urma�torul: Molnar Gabor – 9 voturi 
                                          Todoran Liviu – 12 voturi 
D-na secretar Cioban: - Legea 215/2001 stabiles�te o singura� except�ie în ceea ce prives�te 

votul de doua� treimi, respectiv hota�rârile referitoare la patrimoniu. Aceasta� hota�râre are în vedere o 
mandatare a unei persoane ca sa� reprezinte interesele oras�ului într-o societate comerciala�. În aceasta� 
situat�ie 12 voturi sunt suficiente pentru adoptarea hota�rârii. 

Dl. consilier Sita: - supun la vot punctul nr. 14 în ansamblu. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Reluare punctul nr. 28 din ordinea de zi. 
 Dl. consilier Sita: - supun votului dvs. materialul nr. 28 în varianta I prezentata�. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? –2 abt�ineri 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Punctul nr. 29 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind achizit�ionarea suplimentara� de teren necesar extinderii 

Cimitirului municipal Livezeni: 
Dl. consilier Sita: - supun votului dvs. materialul nr. 29 în varianta II prezentata�. 
Cine este pentru? – 20 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? –2 abt�ineri 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 20 de voturi pentru s�i 2 abt�ineri. 
Dl. consilier Torzsok: - punctul nr. 14 din ordinea de zi nu l-am votat în întregime. Dl. 

Maior a avut o observat�ie la acest material.  
Pentru s�edint�a AGA Aquaserv din februarie, propun  sa� la�sa�m pe ordinea de zi. Daca� nu 

reus�im sa� ca�dem de acord, sigur ca� nu se discuta�, dar daca� nu la�sa�m pe ordinea de zi înseamna� ca� 
mai fac o convocare peste doua� luni. Formal, sa� la�sat�i acolo. 

D-na secretar Cioban: - punctul 14 se refera� la mandatarea d-lui Todoran Liviu s�i dl. 
Maior a propus sa� se scoata� din aceasta� ordine de zi , în ceea ce prives�te mandatarea, punctele a, c s�i 
d s�i sa� ra�mâna� numai punctele b s�i e. De asta v-am rugat sa� votat�i ca acel mandatar sa� s�tie ce sust�ine 
în cadrul s�edint�ei din 20 februarie, toate punctele sau numai punctele propuse de dl. Maior. 

Dl. consilier Torzsok: - înseamna� ca� în s�edint�a care vom dezbate s�i sper sa� ajungem la 
un numitor comun asupra bugetului, sa� primesca� dl. Todoran mandatul sa� discute în AGA. 

D-na secretar Cioban: - în 20 februarie este sedint�a AGA Aquaserv. Ordinea de zi are 6 
puncte. Din aceste puncte dl. Maior a propus sa� fie scoase câteva puncte. Va trebui sa� aprobat�i 
întreaga ordine de zi ca dl. Todoran sa� aiba� mandat, fie ordinea de zi simplificata�. 

Dl. viceprimar Maior: - supunet�i la vot ca din ordinea de zi a A.G.A. din 20 februarie 
2009 sa� se amâne punctele a, c s�i d s�i sa� ra�mâna� b s�i e. 

Dl. consilier Torzsok: - nu se amâna�, ci nu primes�te mandat pentru acele materiale. 
Dl. consilier Sita: - supun la vot propunerea fa�cuta� de dl. consilier Maior. 
Cine este pentru? – 16 voturi 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? - 
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Propunerea a fost aprobata� cu 16 voturi pentru.  
Punctul nr. 30 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat  al 

Municipiului Tîrgu Mures� a terenului situat în Tîrgu Mures�, str. Remetea, nr. 99 precum s�i aprobarea 
vânza�rii acestuia ca�tre S.C. Alm Grup S.A.: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot proiectul 
de hota�râre prezentat. 

Cine este pentru? –  
Cine este împotriva�? – 22 voturi 
Cine se abt�ine? - 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 31 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat  al 

Municipiului Tîrgu Mures� a terenului situat în Tîrgu Mures�, str. Livezeni, nr. 7 precum s�i aprobarea 
vânza�rii acestuia ca�tre S.C. Sandoz S.R.L.: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot 
respingerea materialului. 

Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? - 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 32 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat  al 

Municipiului Tîrgu Mures� a unei suprafet�e de teren aferent Centrului Comercial Mures� Mall, situat 
în Tîrgu Mures�, Piat�a Victoriei, nr. 14 precum s�i aprobarea vânza�rii acestuia ca�tre S.C. Matrix 
Investments S.A.: 

Dl. consilier Sita: - comisia de buget  solicita� ment�inerea pret�ului avizat anterior. 
Comisia juridica� solicita� ment�inerea pret�ului de 300 euro. 

Dl. viceprimar Maior: - referitor la material, eu am cerut la s�edint�a trecuta�  sa� fie scos 
de pe ordinea de zi pentru ca� dâns�ii nu au venit cu nici o oferta� vis-a-vis de pret�ul terenului  când am 
cerut noi 100 de euro. Pâna� la urma� domnii au fost de acord, au ma�rit la 120. Propun sa� facem o 
comisie s�i poate ca�dem de acord între 300 s�i 100 euro cât era, dupa� care revenim în consiliu. 

Dl viceprimar Csegzi: - dar exista� comisia care a negociat anterior. 
Dl. viceprimar Maior: - comisia care a negociat sa� revina� cu propunerea în consiliul 

local  
Dl. consilier Sita: - supun la vot amânarea  pentru renegocierea pret�ului s�i mandatarea 

comisiei. 
Cine este pentru? – 22 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Proiectul de hota�râre s-a amânat. 
Punctul nr. 33 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat  al 

Municipiului Tîrgu Mures� a terenului situat în Tîrgu Mures�, str. Mures�ului, nr. 6 precum s�i 
aprobarea vânza�rii acestuia ca�tre S.C. Silva Construction S.R.L.: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot 
respingerea materialului 

Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? - 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 34 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

municipiului Tîrgu Mures� a unei suprafet�e de teren s�i aprobarea fis�ei de evaluare în vederea vânza�rii 
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s�i vânzarea ca�tre S.C. Priceton Mures� S.R.L. a cotei de 949/2500 din terenul situat în Tîrgu Mures�, 
str. Gheorghe Doja, nr. 242: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot 
respingerea materialului. 

Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? - 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 35 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind reanalizarea pret�ului de vânzare a atelierului s�i a magaziei 

împreuna� cu terenul aferent în suprafat�a� de 176 mp situat în Tîrgu Mures�, Piat�a Trandafirilor, nr. 20 
cu acces din str. Poligrafiei: 

Dl. consilier Sita: - comisia de buget solicita� ment�inerea pret�ului apobat anterior. 
Comisia juridica� s�i comisia de cultura� propune posibilitatea amenaja�rii unei parca�ri. 

Dl. viceprimar Maior: - daca� va� amintit�i, s-a votat la suprafat�a de 176 mp. S-au fa�cut 3 
licitat�ii la rând s�i nu s-a prezentat nimeni. Atunci a intrat din nou în consiliu ca sa� mergem pe prima 
varianta� de pret�. Eu zic ca� propunerea cu parcarea nu prea sta� în picioare s�i atunci începem 
negocierea de la pret�ul propus în materialul as�a cum este, s�i vedem cine se prezinta� s�i cât da� în plus. 
Deci, prin licitat�ie publica�. Propun sa� se aprobe materialul as�a cum este prezentat acum, prin licitat�ie 
publica�. Nu s-a prezentat nimeni la trei licitat�ii s�i parcare nu ai cum sa� faci pentru ca� juma�tate de 
acolo este domeniu privat. 

Dl. consilier Sita: - în concluzie, supun la vot materialul cu licitat�ie publica� pentru acest 
teren. 

Cine este pentru? –13 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Proiectul de hota�râre a fost respins. 
Dl. Primar Florea: - hota�rât�i-va� daca� vret�i sa� mai cumpa�ra�m ceva în oras�. Daca� nici nu 

vindem ceva, o sa� le amâna�m la nesfârs�it. Am… Ministerul Apa�ra�rii s�i Ministerul Transporturilor s�i 
va� ara�t cu câta� rapiditate vor veni anumite lucruri la Tîrgu-Mures�. Dar pentru aceste lucruri 
patrimoniale va trebui sa� facem ceva pentru ca� o sa� ceara� ministerele ceva. Ori hota�râm ca� nu avem 
nevoie s�i atunci  va� asumat�i responsabilitatea nominal, ori negociat�i corect, facet�i evalua�ri corecte de 
pret�uri, dar  atitudinea asta de  a face ca oras�ul Tîrgu-Mures� sa� fie ocolit de toata� lumea, acest 
comportament duplicitar nu o sa� mearga�. Va�d  materialele amânate de foarte multe ori. Spunet�i clar 
motivul pentru care amânat�i, daca� nu e bine întocmit sau vret�i altfel de prezentare; dar pentru noi, 
explicat�iile pe care le da�m unor societa�t�i este bine sa� le spunem s�i motivul. 

Dl. consilier Kolozsvari: - dat fiind ca� materialul a fost respins în comisia de buget, de 
altfel toate materialele  care privesc vânzare de terenuri, în afara� de cele care preva�d terenul de sub 
cla�dire, au fost respinse. Motivul a fost ca� în condit�iile actuale imobiliare nu suntem de acord sa� 
vindem nimic pâna� când nu avem bugetul; nu s�tim pe ce vrem sa� cheltuim. Vom vedea ce politica� 
bugetara� accepta� consiliul s�i apoi putem discuta. 

Dl. primar Florea: - scriet�i acolo! 
Dl. consilier Kolozsvari: - am scris în procesul verbal. 
Dl. primar Florea: - at�i scris  ca� se respinge de comisii. Explicat�i de ce. 
Dl. consilier Kolozsvari: - este un proces verbal care trebuie va�zut. Acesta a fost motivul 

pentru care am hota�rât în unanimitate ca� nu se vinde nici un teren pâna� nu se clarifica� problemele 
bugetare. 

Dl. primar Florea: – voi da un comunicat prin care consiliul local, pâna� la adoptarea 
bugetului a luat aceasta� decizie. 

Punctul nr. 36 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea fis�ei de evaluare în vederea vânza�rii s�i vânzarea 

ca�re S.C. Irokar Company S.R.L. a unei suprafet�e de teren situate în Tîrgu Mures�, str. Livezeni, nr. 
4: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot 
respingerea materialului 
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Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? - 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 37 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea fis�ei de evaluare în vederea vânza�rii s�i vânzarea 

ca�tre Simionescu Mircea a cotei de 24/117 teren aferent apartamentului nr. 1 s�i a cotei de 36/175 
teren aferent apartamentului nr. 2 – situate în Tîrgu Mures�, str. Aurel Filimon, nr. 4: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Dl. consilier David: - sa� nu scriet�i aferent daca� e terenul  de sub cla�dire. 
Dl. consilier Sita: – supun la vot proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 38 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei necesare organiza�rii licitat�iei publice 

deschise pentru selectarea unui administrator unic pentru spat�iile situate în Pasajul subteran din Piat�a 
Victoriei, nr. 14: 

Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv cu except�ia  comisiei 
juridice care propune licitat�ie începând de la 9 euro pe metru pa�trat. 

Dl. consilier Kolozsvari: - rog sa� se prezinte procesul verbal al comisiei de buget. 
Comisia de buget a avut o serie de observat�ii pertinente. Rog ca aceste observat�ii sa� fie puse  s�i sa� se 
voteze  ca atare. Este un proces verbal cu observat�ii, este un referat de la doamna Grama care am 
considerat ca� are anumite erori s�i toate acestea sunt trecute în procesul verbal. Daca� nu exista� 
procesul verbal, amânat�i materialul. 

Dl. primar Florea: - am  spus în mai sau aprilie anul trecut sa� luat�i o decizie, pasajul va 
ra�mâne neadministrat, nu se vor încasa bani, vor fi alegeri, nu se va lua înconsiderare s�i va ra�mâne 
pâna� la anul viitor. În aceasta� perioada� executivul a pierdut sute de milioane. 

Nu s�tiu care e problema cu procesul verbal. A bloca înca� o luna�, va fi licitat�ie, vor licita s�i 
se vor bate, piat�a rezolva� problema. Daca� se mai amâna� înca� o luna� de zile, mai apare o tura� sau 
doua� de contestat�ii, ne trezim ca� a trecut aproape un an de zile în care normal s�i firesc eu trebuie sa� 
ma� îndrept sa� recuperez aces�ti bani. De un an de zile se tot amâna�. 

Dl. consilier Kolozsvari: - nu am spus sa� se amâne. Spunet�i executivului sa� lucreze 
ordonat. 

Dl. primar Florea: - eu nu am treaba� cu serviciul dvs. at�i luat o hota�râre, avet�i Serviciul 
relat�ii cu consilierii; spunet�i în linii mari cu cprinde acel proces verbal. 

D-na secretar Cioban: – pâna� se aduce procesul verbal, propun sa� discutat�i punctul nr. 
39. 

Punctul nr. 39 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a caietului de sarcini, a 

comisiei de licitat�ie s�i membrii înlocuitori pentru concesionarea terenului în suprafat�a� de 139 mp, 
apart�inând domeniului public al municipiului Tîrgu Mures�, în scopul construirii unui spat�iu 
comercial: 

Dl. consilier Sita: - trebuie sa� facem propuneri pentru 2 membri plini s�i doi supleant�i în 
comisia de licitat�ie. 

Supun la vot daca� suntet�i de acord cu organizarea licitat�iei. 
Cine este pentru pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? – 2 voturi 
Cine se abt�ine? –  
Cu 17 voturi pentru s�i 2 voturi împotriva� s-a hota�rât organizarea licitat�iei. 
Va� rog sa� facet�i propuneri pentru doi consilieri în comisie. 
Au fost propus�i domnii consilieri Peti Andrei s�i Todoran Liviu. 
Supleant�i: Roman Ioana  Bakos Levente. 
Supun la vot cele patru propuneri care s-au fa�cut. 
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Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 40 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Grebenis�an S�tefan a unei suprafet�e 

de teren apart�inând Municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot 

respingerea materialului. 
Cine este pentru?  - 22 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 41 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Icla�nzan Alexandru s�i sot�ia 

Icla�nzan Emanuela Simina a unei suprafet�e de teren apart�inând Municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot 

respingerea materialului. 
Cine este pentru?  - 22 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 42 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Cra�ciun Ioan s�i sot�ia Cra�ciun 

Elena a unei suprafet�e de teren apart�inând Municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este negativ. Supun la vot 

respingerea materialului. 
Cine este pentru?  - 22 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Proiectul de hota�râre este respins. 
Punctul nr. 43 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Vas Irina a unei suprafet�e de teren 

apart�inând Municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun la vot proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 22 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 concesionarea directa� ca�tre S.C. Eriline S.R.L. a unei 

suprafet�e de teren apart�inând Municipiului Tîrgu Mures�: 
Dl. consilier Sita: - trei comisii au fost de acord cu materialul. Supun al vot proiectul de 

hota�râre. 
Cine este pentru? – 18 voturi 
Cine este împotriva�? – 2 voturi 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Peti A.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 18 voturi pentru, 2 voturi împotriva� s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 45 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre S.C. Deovex S.R.L. a unei 

suprafet�e de teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures�, str. Plutelor, nr. 2: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Dl. consiler David: - pe ce perioada� se da�? 
D-na secretar Cioban: - 10 ani. Toata� lumea are pe 10 ani. 
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Dl. consilier Benedek: - 5 ani maxim. 
Dl. primar Forea: – dat�i pe o perioada�, dar în momentul în care prima�ria are nevoie, 

automat se suspenda�. 
Dl. consilier Sita: - trebuie sa� stabilim. În general am dat pe 10 ani. Sa� supunem la vot. 
Dl. consilier David: - am avut un proces pe care l-am pierdut. La ce se refera� sentint�a? 
D-na secretar Cioban: - a fost un proces în 1998. Este o hota�râre judeca�toreasca� 

definitiva� care prevede obligarea Prima�riei sa� dea autorizat�ie de construire acestui domn.  
Dl. consilier David: - daca� nu are teren concesionat, nu poate face dovada proprieta�t�ii. A 

obligat prima�ria sa�-i de autorizat�ie de construire. Dar autorizat�ie se da� daca� faci dovada ca� es�ti 
proprietarul terenului, ori ca� închiriezi, ori concesionezi. Nu are nici una din ele. 

D-na secretar Cioban: - o hota�râre judeca�toreasca� indiferent ca� e buna� sau proasta�, dar e 
definitiva� s�i irevocabila�. 

Dl. consilier David: – trebuia sa� o atacat�i. 
D-na secretar Cioban: - cum sa� se poata�? E din 1998. Suntem în 2009. 
Dl. consilier Buda: - hota�rârea e definitiva� s�i irevocabila� s�i prima�ria nu mai poate sa� 

da�râme. Propun sa� se faca� concesiune. 
Dl. consilier Sita: - supun la vot mai întâi varianta din mape, concesiune pe 10 ani s�i 

daca� nu trece, propun pe 5 ani. 
Supun la vot concesionarea pe 10 ani. 
Cine este pentru? - 11 respins 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Materialul în aceasta� varianta� a fost respins. 
Supun la vot proiectul de hota�râre cu concesiune pe 5 ani. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? -  
Cine se abt�ine?-  
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 46 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Tripon Ana a unei suprafet�e de 

teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures�, str. Plutelor, nr. 2: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 47 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind concesionarea directa� ca�tre Universitatea Petru Maior a unei 

suprafet�e de teren aflat în proprietatea Municipiului Tîrgu Mures� str. Plutelor, nr. 2: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 48 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea constituirii s�i a component�ei Comisiei tehnice de 

amenajare a teritoriului s�i urbanism: 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Supun votului dvs. proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
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Punctul nr. 49 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea amplasa�rii antenelor stat�iilor de emisie recept�ie, pe 

teritoriul Municipiului Tîrgu Mures�. 
Dl. consilier Sita: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. 
Dl. primar Florea: - am vorbit cu dl. ministru al telecomunicat�iior. M-a chemat la 

Bucuresti sa�pta�mâna viitoare s�i mi-a s�i propus o delegat�ie în care exact acest subiect îl abordeaza�. 
Noi primarii am fa�cut o serie de obiect�ii. Se pare ca� va fi reglementat ori printr-o ordonant�a� ori de 
alta� maniera�. As�a ca� daca� dorit�i sa�-l amânat�i, vom fi mai des�tept�i dupa� hota�rârea de guvern.  

Dl. consilier Sita: - sa� ni se prezinte din punctul de vedere al specialistului. 
Supun votului dvs. amânarea proiectului de hota�râre. 
Cine este pentru? –  16 voturi  
Cine este împotriva�? – 1 vot (Molnar G.) 
Cine se abt�ine? – 2 abt�ineri (David C., Peti A.) 
Proiectul  de hota�râre s-a amânat. 
Punctul nr. 50 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea „Regulamentului referitor la amplasarea s�i 

autorizarea firmelor s�i reclamelor în Municipiul Tîrgu Mures�”: 
Dl. consilier Sita: - regulamentul a fost refa�cut conform solicita�rilor comisiei de comert�. 
Dl. consilier Bakos: - comisia de comert� a propus o serie de modifica�ri. Trebuie sa� fac o 

apreciere generala�, este un regulament bun s�i îi felicit pe cei care au contribuit la acest lucru. Am 
doua� propuneri de modificare.   În proiectul de hota�râre se invoca� doar H.C.L. nr. 214/2001. Eu stiu 
de alte hota�râri care aduc anumite reglementa�ri. Ca urmare, art. 2 trebuie sa� se încheie cu sintagma 
“… respectiv toate reglementa�rile adoptate de consiliul local care contravin prevederilor prezentului 
regulament”. În reglementarea domeniului public exista� alte hota�râri care vin în contradict�ie cu 
regulamentul. 

O alta� observat�ie, „vehiculele special echipate pentru publicitate nu vor circula în convoi 
mai mare de doua� mas�ini s�i cu o  viteza� mai mare decât juma�tate din viteza admisibila� pe tronsonul 
de strada�, dar nu mai put�in de 20 km pe ora�”. 

Acest regulament trebuie sa� prijine acele afis�e, acele materiale promot�ionale cu specific 
local. Sa� nu facem un  semi New York din Tîrgu-Mures�. Am formulat o idee: „Autorita�t�ile 
administrat�iei publice locale sust�in acele materiale de pe locurile publice de afis�aj s�i reclama� care 
sunt în concordant�a� sau promoveaza�  valorile culturale locale s�i specificul local”. 

Dl. consilier Sita: - supun la vot proiectul de hota�râre cu completa�rile fa�cute de dl. 
Bakos. 

Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 51 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei de fundamentare aferenta� etapei I 

pentru „Plan Urbanistic Zonal – str. Baladei, zona centrala� pentru S�coala generala�, nr. 4” – 
beneficiar municipiul Tîrgu Mures�: 

Dl. consilier Sita: - rapoartele comisiilor de specialitate sunt pozitive. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 52 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire 

documentat�ie „Plan Urbanistic Zonal – locuint�a� unifamiliala�, str. Arges�ului, nr. 22” – beneficiar 
Misara�s� Flaviu: 

Dl. consilier Sita: - rapoartele comisiilor de specialitate sunt pozitive. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
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Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 53 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea avizului de oportunitate pentru întocmire 

documentat�ie „Plan Urbanistic Zonal – vila� locuint�e colective – str. Cornes�ti, nr. 82E” – beneficiar 
S.C. WORLD Imobiliare S.R.L.: 

Dl. consilier Sita: - rapoartele comisiilor de specialitate sunt pozitive. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 54 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 

Viile 1 Mai, nr. 51/A” studiu de amplasament pentru construire locuint�a� cu 2 apartamente, 
proprietari: Urban Zoltan, Urban Edith, urban Rudolf, Urban Martha Eniko, Gergely Ibolya: 

Dl. consilier Sita: - rapoartele comisiilor de specialitate sunt pozitive. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 55 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea rectifica�rii documentat�iei „Plan Urbanistic de 

Detaliu – zona str. Constantin Hagi Stoian, fn” – studiu de amplasament pentru construire locuint�a� 
unifamiliala� proprietari Keresztes Erzsebet s�i Keresztes Zsolt Andras: 

Dl. consilier Sita: - rapoartele comisiilor de specialitate sunt pozitive. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 56 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 

Pomilor, fn” pentru lotizare teren în vederea amplasa�rii locuint�e unifamiliale, proprietari Dasca�l 
Tudor, Dasca�l Adriana s�i Bojte Adelka Aranka: 

Dl. consilier Sita: - rapoartele comisiilor de specialitate sunt pozitive. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 57 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aprobarea documentat�iei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 

Livezeni, fn” studiu de amplasament pentru construire locuint�e unifamiliale, proprietari Pop 
Gheorghe, Pop Victoria, Pop Remus, Ra�dut� Viorel, Ra�dut� Emilia, Ioja Petru s�i Ioja Katalin: 

Dl. consilier Sita: - rapoartele comisiilor de specialitate sunt pozitive. 
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
  
Materiale în regim de urgent�a� 
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Punctul nr. 1 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind modificarea duratei de concesionare a terenurilor situate în 

Tîrgu-Mures�, zona valea Rece: 
D-na secretar Cioban: - dvs. at�i aprobat mai multe concesiuni în Valea Rece. Unele 

concesiuni sunt pe 10 ani iar alte hota�râri sunt pe 49 de ani. 
Unii sunt nemult�umit�i fat�a� de alt�ii care au pe 49 de ani. Am propus acest  proiect de 

hota�râre ca  sa�-i trata�m pe rromi la fel. Toata� lumea sa� aiba� pe 49 de ani. 
Dl. consilier Sita: - supun la vot proiectul de hota�râre. 
Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? –  
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru. 
Punctul nr. 2 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind aprobarea demara�rii procedurilor legale în vederea 

achizit�iona�rii de servicii termice constatând în montarea s�i exploatarea  de echipamente de furnizare 
energie termica� pentru Grup S�colar Industrial „Avram Iancu”: 

Dl. consilier Sita: - supun votului dvs. proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 17 voturi  
Cine este împotriva�? – 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 17 voturi pentru. 
Punctul nr. 3 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind modul de asigurare a finant�a�rii  din bugetul local pentru unele 

categorii de persoane: 
Dl. consilier Bakos: - aceste categorii beneficiaza� deja. Care este noutatea? 
Dl. consilier Benedek: -  ......dupa� ce vireaza� banii, în termen de cinci zile Siletina sa� 

trimita� mai departe. 
Dl. primar Florea: - trebuie clarificata�. 
Dl. consilier Sita: – supun la vot proiectul de hota�râre cu specificat�ia ca banii sa� fie virat�i 

în termen de 5 zile.    
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? –  
Cine se abt�ine? 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 5 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind desemnarea Comisiei de renegociere a clauzelor proiectului  

contractului de administrare a fondului forestier, proprietatea municipiului Tîrgu-Mures�: 
Dl. consilier Sita: - este vorba despre comisia  de negociere a clauzelor contractului 

Presta�ri servicii silvice. Se face comisie s�i se propun doi consilieri. 
Dl. viceprimar Csegzi: - propun sa� fie cei doi viceprimari. 
Dl. consilier Sita: - mai trebuie o persoana�. 
Dl. viceprimar Maior: propun pe dl. consilier Fa�rcas� Ioan. Deci sa� fie dl. Csegzi, dl. 

Maior s�i dl. Fa�rcas�. 
Dl. consilier Sita: mai trebuie un consilier  supleant. 
Dl. viceprimar Csegzi: - propun pe dl. Bakos Levente. 
Dl. consilier Sita: - supun la vot proiectul de hota�râre cu propunerile care s-au fa�cut. 
Cine este pentru? – 22 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier David: - am înt�eles ca� s-a depus o petit�ie de ca�tre Partidul Nat�ional Liberal. 

Vreau sa� s�tiu la ce se refera� informarea aceasta. Ni s-a spus doar ca� s-a respins, ce? Vreau sa� s�tiu la 
s�edint�a urma�toare cât e de legala� aceasta. 
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Dl. primar Florea: - au apa�rut Normele Metodologice conturate privind trecerea 
spitalelor de  interes local, judet�ean, etc. Pa�rerea mea este ca� dl. Benedek s�i nu numai medici, sa� 
participa�m sâmba�ta� la o reuniune la  Consiliul Judet�ean. Mi-ar pa�rea bine sa� se ia o decizie în 
cunos�tint�a� de cauza� pentru ca� exista� o graba� mare de a se adopta s�i pe plan judet�ean o serie de lucruri 
s�i mi-ar place sa� fie o dezbatere. 

D-na consilier Roman: - punctul nr. 38 din ordinea de zi, cu licitat�ia pentru pasaj, s-a 
la�sat pâna� când se aduce procesul verbal. Ce facem cu acest material? 

Dl. viceprimar Csegzi: - asta�zi la prânz a venit o scrisoare de la d-na ambasador al 
României în Slovenia, ca� ar fi un interes sa� începem o discut�ie pentru un oras� înfra�t�it. Daca� suntet�i 
de acord sa� pornim negocierile. 

Dl. consilier Molnar: - referitor la punctul nr. 38, Comisia de buget a avut observat�ii 
care s-au referit la câteva elemente patrimoniale. În primul rând am cosiderat ca� referatul întocmit de 
Grama este nepotrivit; în al doilea rând s-a propus ca modalita�t�ile de plata� sa� fie impuse  în caietul 
de sarcini pentru licitat�ie s�i nu sa� fie stabilite dupa� câs�tigarea licitat�iei. Daca� suntem serios�i, atunci în 
caietul de sarcini  trebuie sa� fie stipulate s�i condit�iile de plata�. Daca� vret�i ca dupa� ce câs�tiga� licitat�ia 
sa� fie stipulate, as�a sa� facet�i. 

Comisia de buget are aceasta� solicitare ca în caietul de sarcini pentru licitat�ie sa� fie 
stipulate condit�iile de plata�, ce dorim: sa� fie trimestrial, lunar, juma�tate de an, ce se întâmpla� daca� nu 
pla�tes�te la timp.  

La punctul 30 am solicitat preciza�ri. Noi am cerut ca negocierea sa� se faca� cel put�in la 
nivelul inflat�iei anuale. Noi s�tim cu tot�ii s�i am tra�it nefericita întârziere cu Matrix. Am solicitat ca 
termenele de realizare sa� fie trecute mai exact. Începerea execut�iei în termen de 30 de zile de la data 
elibera�rii Autorizat�iei de construire, dar nu mai tîrziu de 4 luni de la câs�tigarea licitat�iei.  

Finalizarea investit�iei – 3 luni de la eliberarea Autorizat�iei de construire, dar nu mai 
târziu de 9 luni de la data câs�tiga�rii licitat�iei. 

La 5.2.5. am insistat ca în cazul în care termenele nu sunt realizate, atunci sa� fie posibila� 
rezilierea unilaterala� a contractului, fiindca� eu s�tiu ca� atunci când au venit pentru Matrix s�i am 
întrebat de ce se întârzie,  mi s-a spus ca� s-a întârziat fiindca� nu au primit Autorizat�ie de construire 
pentru ca� era ceva în neregula� cu gardul, ori eu ca ceta�t�ean nu am nimic cu aceste lucruri. Daca� 
cineva se angeajeaza� sa� faca�, sa� se documenteze înainte s�i sa� faca� la termenul calendristic. Eu va� 
întreb d-na Grama, cum putet�i dvs. sa� propunet�i scutirea de taxe timp de 6-10 ani? Mi-e rus�ine, 
domnule primar. 

Dl. primar Florea: - clarificat�i cu d-na Grama. At�i discutat în comisie. 
D-ra Grama Maria: - aceasta� propunere a fost formulata� vis-à-vis de investit�iile pe care 

noi le solicita�m în ceea ce prives�te pasajul ca sa� fie funct�ional.  
Dl. primar Florea: - ce înseamna� finalizarea pasajului? 
D-ra Grama: – scara� rulanta�, banda� pentru handicapat�i. 
Raportat la nivelul acestor investit�ii,  a fost o propunere, nu e obligatoriu sa� fie acceptata�. 

Plata redevent�ei, a taxei pe care ne-ar datora-o noua�  pentru ca� le da�m în administrare pasajul. 
Administrare înseamna� ca� ei preiau toate obligat�iile pe care le are proprietarul. 

Dl. Primar Florea: - de unde s�tie dl. Molnar ca� e Matrix? 
Dl. consilier Molnar: - fiindca� la Matrix s-a întârziat foarte mult s�i as� dori ca în acest caz 

sa� nu se întârzie. De aceea am formulat acele propuneri. În ce prives�te referatul întocmit de d-ra 
Grama, este vorba ca� la o luna� dupa� ce am decis ceva, sa� nu mai faca� investitorul scara� rulanta�, sa� 
rezolve printr-o metoda� oarecare accesul persoanelor. Atunci de ce …. noi la scara� rulanta�? Noi nu 
putem sa� cerem? 

Se dores�te ca 6-10 ani sa� nu pla�teasca�. Investit�ia este sa� zicem în jur de 150.000 euro. În 
hârtiile care au  fost prezentate, 150 mii euro se recupereaza� în 2-3 ani. Daca� d-na Grama nu a venit 
la comisie, noi am formulat nis�te observat�ii s�i sa� fie cuprinse în material. 

Dl. consilier Sita: - propun sa�-l amâna�m pentru s�edint�a urma�toare s�i sa�-l discuta�m în 
comisii. 

Dl. primar Florea: - rog reprezentant�ii prima�riei  când sunt astfel de probleme, comisia 
sa� fie convocata� din timp, sa� nu discuta�m în plen. Sa� convocat�i comisia în afara s�edint�ei. Ce s-a 
propus scoatet�i afara�. 

Pentru s�edint�a viitoare probabil vet�i fi ocupat�i cu bugetul. 
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Dl. consilier Sita: - va� rog sa� facet�i propuneri pentru pres�edinte de s�edint�a�. 
Dl. consilier Benedek: - propun pe dl. consilier Torzsok Sandor. 
Dl. consilier Sita: - daca� nu mai sunt alte propuneri, supun a vot propunerea d-lui 

Benedek. 
Cine este pentru? – 21 voturi  
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
În unanimitate a fost ales dl. consilier Torzsok Sandor  pres�edinte al s�edint�ei viitoare. 
 
Nemaifiind alte discut�ii la ordinea de zi, lucra�rile s�edint�ei ordinare a Consiliului local 

municipal Tîrgu-Mures� se încheie. 
 
 
   
dr. Sita Ioan – pres�edinte de s�edint�a� _________________________ 
jrs. Cioban Maria – Secretarul municipiului Tîrgu-Mures� ________ 
 
  


