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RAPORT DE ACTIVITATE 
 al consilierului local Peti Andrei, pe anul 2008  

 
În temeiul prevederilor art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu privire la 
administraţia publică locală, aduc la cunoştinţa publicului larg, activitatea desfăşurată în 
calitate de consilier în Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş, în perioada 01 iunie 
– 31 decembrie 2008. 
 
Comisia de specialitate din cadrul Consiliului Local Tîrgu-Mureş, în care îmi desfăşor 
activitatea este Comisia pentru administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de 
minorităţi şi culte, în care îndeplinesc funcţia de preşedinte. Comisia Juridică analizează 
şi avizează, în primul rând, proiectele de hotărâre care privesc administraţia publică 
locală, protecţia socială, domeniul juridic, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, problemele minorităţilor şi cultelor.  
 
Pe lângă Comisia de specialitate de bază, cea Juridică, am fost ales în calitatea de 
membru şi îmi desfăşor activitatea în mai multe comisii speciale, după cum urmează: 

1) Comisia de licitare a spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, aflate în 
administrarea S.C. Locativ S.A.; 

2) Comisia de licitaţie publică a cabinetului stomatologic situat în str. Cisnădiei nr.1; 
3) Comisia pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii în baza Legii 

nr. 550 din anul 2002; 
4) Comisia pentru vânzarea imobilelor aflate în domeniul privat al municipiului 

Tîrgu-Mureş; 
5) Comisia pentru achiziţionarea unor imobile situate în municipiul Tîrgu-Mureş; 
6) Comisia de negociere pentru închirierea unor spaţii în vederea înfiinţării de 

puncte de lucru ale Primăriei în cartierele municipiului Tîrgu-Mureş;   
7) Comisia de negociere pentru achiziţionarea unui teren în suprafaţă de circa 1,5 ha, 

necesar extinderii Cimitirului Municipal Livezeni; 
8) Comisia de întocmire a Caietului de sarcini pentru alegerea unui Plan de Afaceri 

privind stabilirea strategiei de dezvoltare a S.C. Asfamur S.R.L., respectiv 
alegerea noului administrator; 

9) Consiliul Director al asocierii cu „Baschet Club Mureş”; 
10) Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C Energomur S.A.; 
11) Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Locativ S.A.; 
12) Comisia de validare a mandatelor Consiliului Local municipal. 

 
Am fost ales în calitatea de supleant în Comisia de licitaţie pentru delegarea gestiunii 
serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din Tîrgu-Mureş.    
 
În perioada cuprinsă între 01 iunie – 31 decembrie 2008 au fost organizate un număr de 7 
şedinţe ordinare ale Consiliului Local municipal Tîrgu-Mureş, fiind prezent de fiecare 
dată, nelipsind nici un minut de la lucrările şedinţelor Consiliului Local. Şedinţele 
ordinare ale Consiliului Local al municipiului Tîrgu-Mureş s-au desfăşurat după cum 
urmează: 18-23 decembrie 2008, 13 noiembrie 2008, 30 octombrie 2008, 25 septembrie 
2008, 4 septembrie 2008, 31 iulie 2008, 18 iunie 2008. 
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Am avut audienţe permanente, la care au avut acces toţi cetăţenii, ocazie când m-au 
căutat cetăţeni ai urbei, indiferent de naţionalitate, religie sau alte criterii. Audienţele au 
fost organizate fie la iniţiativa cetăţenilor, fie la iniţiativa subsemnatului. 
 
În perioada de activitate prezentată am iniţiat următoarele completări ale unor 
proiecte de hotărâri existente: 
 
Iulie 2008: 
 
Art. 2 la HCL nr. 48 din 31.07.2008 (Proiect HCL nr. 50 din 31.07.2008) privind 
aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – piaţa Victoriei nr. 14” pentru 
extinderea centrului comercial Mureş Mall: am solicitat amenajarea de piste şi locuri de 
parcare pentru biciclete – propunere aprobată. 
 
Septembrie 2008: 
 
Proiect HCL nr. 11 din 04.09.2008 privind reglementarea funcţionării teraselor de 
alimentaţie publică de pe raza Municipiului Tîrgu-Mureş, prin completarea HCL nr. 87 / 
2008, pentru ca hotărârea să includă în aria de reglementare şi evenimentele şi concertele 
în aer liber cu aceleaşi limite ale nivelului de zgomot, dar cu sancţiuni mai aspre; a doua 
propunere, restricţionarea circulaţiei motocicletelor pe timpul nopţii, după ora 22 în zona 
centrului; a treia propunere, în cazul tuturor autovehiculelor, elaborarea unor proceduri 
eficiente de analiză şi compararea datelor nivelului de zgomot din specificaţiile tehnice 
ale acestora cu nivelul de zgomot emis real– propunere respinsă.  
 
HCL nr. 89 din 04.09.2008 (Proiect HCL nr. 28 din 04.09.2008) privind aprobarea 
delegării gestiunii serviciului public de administrare a parcărilor publice cu plată din 
Municipiul Tîrgu-Mureş şi a documentaţiilor necesare organizării licitaţiei, am fost 
împotriva rezervării de locuri de parcare pentru consilieri în faţa Primăriei, pentru că nu 
mi s-a părut corect faţă de cetăţeni, care plătesc aceeaşi taxă pentru parcare – aprobat.    
 
HCL nr. 113 din 04.09.2008 (Proiect HCL nr. 3 din 25.09.2008) privind aprobarea 
contractării unui împrumut obligatar în valoare de 80 milioane RON în vederea realizării 
unor obiective de investiţii de interes local, cu menţiunea ca suma maximă să fie definită 
în funcţie de nevoile reale ale comunităţii privind proiectele în curs de derulare şi studiile 
de fezabilitate aprobate de Consiliul Local, iar licitaţia să se desfăşoare cu respectarea 
legislaţiei achiziţiilor publice – propunere aprobată. 
 
Art.3 la HCL 132 din 25.09.2008 (Proiect HCL nr. 27 din 25.09.2008) privind unele 
măsuri în domeniul circulaţiei rutiere în municipiul Tîrgu-Mureş, completat cu 
interzicerea claxonatului pe raza municipiului Tîrgu-Mureş, inclusiv la evenimente 
personale (nunţi, etc.) şi alte manifestări publice şi private – propunere aprobată.    
 
Octombrie 2008: 
 
Proiect HCL nr. 8 din 30.10.2008 cu privire la aprobarea încheierii unui contract de 
închiriere a unui spaţiu,  în vederea înfiinţării de puncte de lucru ale Primăriei în cartierul 
Tudor Vladimirescu, cu solicitarea de a respecta legislaţia în materia achiziţiilor publice 
şi reducerea preţului de închiriere la nivelul celor practicate pe piaţă –propunere respinsă. 
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Proiect HCL nr.14 din 30.10.2008 privind majorarea preţului de facturare a energiei 
termice furnizată în sistem centralizat către populaţie în municipiul Tîrgu–Mureş, nu am 
avizat proiectul – iniţiativă respinsă.  
HCL nr. 166/30.10.2008 (proiect HCL nr. 35 din 30.10.2008) privind aprobarea lucrărilor 
de amenajare a zonei Calea Sighişoarei – str. Ion Buteanu – str. Godeanu – str. Petru 
Dobra – str. Koós Ferenc: am iniţiat organizarea unei dezbateri publice, respectiv am 
solicitat elaborarea unui plan fără tăieri de arbori şi fără sacrificarea spaţiilor verzi – 
propunere aprobată.  
Proiect HCL nr. 36 privind aprobarea lucrărilor de amenajare a zonei str. Ciucaş – str. 
Lămâiţei – str. Dâmbul Pietros: am iniţiat organizarea unei dezbateri publice, respectiv 
am solicitat elaborarea unui plan fără tăieri de arbori şi fără sacrificarea spaţiilor verzi – 
propunere respinsă.  
HCL nr. 167/30.10.2008 (proiect HCL nr. 37 din 30.10.2008) privind aprobarea lucrărilor 
de amenajare a zonei str. Braşovului – str. Tudor Vladimirescu – str. Păltiniş – str. 
Busuiocului – str. Bucinului: am iniţiat organizarea unei dezbateri publice, respectiv am 
solicitat elaborarea unui plan fără tăieri de arbori şi fără sacrificarea spaţiilor verzi – 
propunere aprobată.  
HCL nr. 169/30.10.2008 (proiect HCL nr. 39 din 30.10.2008) privind aprobarea studiului 
de fezabilitate pentru „Supralărgirea străzii Insulei din mun. Tîrgu-Mureş”: am solicitat 
amenajarea unor piste pentru biciclişti, la toate investiţiile noi în infrastructura de 
drumuri noi din municipiul Tîrgu-Mureş – propunere aprobată.  
Proiect HCL în regim de urgenţă nr. 4 din 30.10.2008 cu privire la aprobarea încheierii 
unui contract de închiriere a unui spaţiu în vederea înfiinţării de puncte de lucru ale 
Primăriei în cartierul 7 Noiembrie: am solicitat respectarea legislaţiei în materia 
achiziţiilor publice şi reducerea preţului de închiriere la nivelul celor practicate pe piaţă, 
şi renunţarea la clauza contractuală privitoare la posibilitatea creşterii trimestriale a 
preţului chiriei – propunere respinsă.  
Promovarea multiculturalităţii şi multilingvismului: am propus ca serviciul de resort 
să pregătească o hotărâre de proiect în sensul promovării publicităţii firmelor, afişajelor 
în două sau mai multe limbi. Deoarece confecţionarea acestora în mai multe limbi costă 
mai mult, am cerut oferirea unei reduceri pentru aceste firme şi persoane fizice. Totodată 
am solicitat de la domnul administrator, ca la Baza de Agrement „Mureşul” toate 
inscripţionările să se fie şi în limba maghiară, iar anunţurile sonore să se facă în ambele 
limbi. 
 
Noiembrie 2008:  
HCL nr. 10 din 13.11.2008 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a 
spaţiului în str. Livezeni nr.4, în vederea înfiinţării unui punct de lucru al Primăriei în 
cartierul Tudor Vladimirescu: am solicitat justificarea necesarului de spaţiu de 480 mp, să 
se precizeze personalul care va fi alocat, serviciile care vor funcţiona, cheltuielile de 
operare şi întreţinere, totodată am cerut un raport de evaluare a valorii clădirii şi valoarea 
închirierii, extras de Carte funciară şi releveu vizat de OCOT, inventar de bunuri care se 
predau, expertiză privind valoarea investiţiilor – demers aprobat.   
HCL nr. 11 din 13.11.2008 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a 
spaţiului situat în str. 22 Decembrie 1989, în vederea înfiinţării unui punct de lucru al 
Primăriei în cartierul 7 Noiembrie: am solicitat justificarea necesarului de spaţiu de 490 
mp, să se precizeze personalul care va fi alocat, serviciile care vor funcţiona, cheltuielile 
de operare şi întreţinere, totodată am cerut un raport de evaluare a valorii clădirii şi 
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valoarea închirierii, extras de Carte funciară şi releveu vizat de OCOT, inventar de bunuri 
care se predau, expertiză privind valoarea investiţiilor – demers aprobat.   
HCL nr. 12 din 13.11.2008 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a 
spaţiului situat pe B-dul 1848 nr.39-45, în vederea înfiinţării unui punct de lucru al 
Primăriei în cartierul Dâmbu Pietros: am solicitat justificarea necesarului de spaţiu de 490 
mp, să se precizeze personalul care va fi alocat, serviciile care vor funcţiona, cheltuielile 
de operare şi întreţinere, totodată am cerut un raport de evaluare a valorii clădirii şi 
valoarea închirierii, extras de Carte funciară şi releveu vizat de OCOT, inventar de bunuri 
care se predau, expertiză privind valoarea investiţiilor – demers aprobat.   
HCL nr. 13 din 13.11.2008 privind stabilirea tarifelor de bază la chiriile pentru spaţiile 
aflate în administrarea unităţilor de învăţământ şi în proprietatea municipiului Tîrgu-
Mureş: am propus acordarea de reduceri pentru cluburile sportive – propunere aprobată.  
 
Decembrie 2008: 
 
HCL nr. 11 din 18.12.2008 cu privire la aprobarea nivelului unor taxe speciale pe anul 
2009 percepute de Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti: am iniţiat  
stabilirea Zilei Porţilor Deschise la Grădina Zoologică într-o zi anume din fiecare lună, zi 
în care accesul să fie gratuit, respectiv să se anuleze taxa pentru fotografiere şi filmare în 
Grădina Zoologică pentru anul 2009 – propunere aprobată. 
HCL nr. 22 din 18.12.2008 privind aprobarea lucrărilor de amenajare a zonei str. Ciucaş  
str. Ceahlău – str. Lămâiţei – str. Dâmbul Pietros: am iniţiat respingerea HCL în forma 
prezentată, organizarea în prealabil a unor dezbateri publice, respectiv asigurarea de 
garanţii în privinţa respectării legislaţiei în domeniul protecţiei mediului – aprobat. 
 
În perioada de activitate prezentată am iniţiat următoarele proiecte de hotărâri: 
 
Septembrie 2008: 
 
HCL nr. 76 din 04.09.2008 (Proiect HCL nr. 11 din 04.09.2008) privind reglementarea 
funcţionării teraselor de alimentaţie publică de pe raza Municipiului Tîrgu-Mureş, prin 
completarea HCL nr. 87 / 2008 – proiect aprobat.  
 
Proiect HCL în Regim de urgenţă nr. 4 din 25.09.2008 privind aprobarea achiziţionării de 
tehnică de calcul (calculatoare portabile, videoproiector şi ecran de proiecţie) şi 
echipament de traducere simultană, necesare desfăşurării activităţii Consiliului Local – 
proiect respins.  
 
Octombrie 2008: 
 
HCL nr. 177 din 30.10.2008 privind unele măsuri în domeniul afişajului electoral, pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 78/27.03.2008, în vederea 
amplasării de panouri de afişaj electoral triunghiulare, de protecţie a arborilor – proiect 
aprobat. 
 
Noiembrie 2008: 
 
HCL nr. 221 din 13.11.2008 privind unele măsuri pentru realizarea şi amplasarea 
Monumentului Eroilor căzuţi în Revoluţia din Decembrie 1989 – proiect aprobat.  
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Proiect HCL în Regim de urgenţă nr.7 din 13.11.2008 privind unele măsuri în 
reglementarea formalităţilor de solicitare a concesionării pentru terenurile aparţinând 
domeniului public şi privat al municipiului Tîrgu-Mureş – respins. 
Proiect HCL în Regim de urgenţă nr.8 din 13.11.2008 privind trecerea locuinţelor sociale 
din proprietatea publică în proprietatea privată a municipiului Tîrgu-Mureş, precum şi 
schimbarea categoriei locuinţelor sociale în locuinţe convenabile – respins.  
Proiect HCL în Regim de urgenţă nr.9 din 13.11.2008 privind trecerea locuinţelor pentru 
tineri, din proprietatea publică a municipiului Tîrgu-Mureş în proprietate publică a 
statului – respins.    
 
Decembrie 2008: 
 
Proiect HCL nr. 17 din 18.12.2008 privind trecerea locuinţelor pentru tineri, din 
proprietatea publică a municipiului Tîrgu-Mureş în proprietatea publică a statului – 
respins.  
Proiect HCL nr. 18 din 18.12.2008 privind trecerea locuinţelor sociale din proprietatea 
publică în proprietatea privată a municipiului Tîrgu-Mureş, precum şi schimbarea 
categoriei locuinţelor sociale în locuinţe convenabile – respins.  
 
Am participat şi la o serie de discuţii: 
- întrunire cu reprezentanţii Camerei Taximetriştilor din Tîrgu-Mureş şi cu reprezentanţii 
taximetriştilor individuali; 
- şedinţele organizate de către Consiliul Judeţean Mureş cu tema Sistemului Integrat de 
Gestionare a Deşeurilor din Judeţul Mureş şi la şedinţele Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară ECOLECT Mureş; 
- întrunire cu reprezentanţii unei firme din Austria specializată în selectarea, prelucrarea 
şi valorificarea deşeurilor din Tîrgu-Mureş. 
 

În calitate de membru în comisia de aplicare a Legii nr. 550/2002, am participat la 
şedinţele lunare organizate de aceasta.  

În perioada septembrie-decembrie 2008 comisia s-a întrunit în 5 şedinţe, unde s-a 
discutat situaţia spaţiilor care mai pot fi vândute, astfel în luna decembrie a avut loc 
negocierea pentru vânzarea spaţiilor comerciale din Piaţa Trandafirilor nr. 15 şi Piaţa 
Trandafirilor nr. 19. 

În urma negocierii ambele spaţii au fost vândute, au fost încheiate contractele de 
vânzare-cumpărare, iar preţul a fost achitat.  

 
În calitate de membru al comisiei de vânzare a imobilelor, am participat la 

licitaţiile organizate în vederea vânzării următoarelor imobile: 
- spaţiu comercial + teren – str. Secuilor Martiri nr. 10-12 – vândut;  
- teren – str. Ştefan cel Mare nr. 11 – vândut; 
- teren – str. Dezrobirii nr. 21 – vândut; 
- spaţiu comercial – Piaţa Victoriei nr.33 (coafor)- 3 proceduri - nu s-a vândut; 
- spaţiu comercial + teren – Piaţa Trandafirilor nr. 20 – 3 proceduri - nu s-a vândut. 
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Peti András helyi tanácsos  
TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓJA 

 a 2008-as évre 
 

A helyi közigazgatásról szóló 2001. évi 215-ös törvény 51. szakasza 4. bekezdése 
alapján, a közvélemény tudomására hozom a Marosvásárhely megyei jogú város Helyi 
Tanácsában folytatott tevékenységem beszámolóját, a 2008. június 01. – december 31. 
közötti időszakra.  

 

A Marosvásárhely megyei jogú város Helyi Tanácsában a Helyi közigazgatási, 
társadalomvédelmi, jogi, a közbiztonsági, az állampolgári jog- és szabadságvédelmi, 
kisebbség- és vallásügyi szakbizottságban dolgozom, amelyben az elnöki feladatokat 
látom el. A köztudatban csak „Jogi bizottság”-ként ismert szakbizottságban elemezzük és 
láttamozzuk a tanácsi határozattervezeteket, elsősorban a helyi közigazgatás,  
társadalomvédelem, jogi, a közbiztonság biztosítása, az állampolgári jogok és 
szabadságok védelme, kisebbségügyi és vallásügyi területen.  

 

Az elsődleges vagy fő szakbizottság, vagyis a Jogi bizottság mellett, megválasztottak 
és tag minőségben dolgozom több más szakbizottságban, a következők szerint:  

1) A S.C. Locativ Rt. (S.A.) ügykezelésébe tartozó, nem lakás rendeltetésű ingatlan 
helyiségek árverező bizottsága;  

2) A Nagydisznódi (Cisnadiei) u. 1 sz. alatt található fogorvosi rendelő árverező 
bizottsága; 

3) A 2002. évi 550. számú törvény alapján, a kereskedelmi vagy szolgáltató 
helyiségek értékesítési bizottsága; 

4) A Marosvásárhely megyei jogú város magánvagyonába tartozó ingatlanok 
értékesítési bizottsága; 

5) A Marosvásárhely megyei jogú város közigazgatási területén található ingatlanok 
megvásárlására létrehozott bizottság; 

6) A Marosvásárhely lakónegyedeiben létrehozandó, a polgármesteri hivatal 
munkapontjainak székhelyeit biztosító ingatlanok bérbevételi tárgyaló bizottsága;  

7) A Jeddi Városi Köztemető bővítése céljából szükséges 1,5 hektár földterület 
megvásárlásra létrehozott tárgyaló bizottság;  

8) A S.C. Asfamur Kft. (S.R.L.) fejlesztési stratégiájának részét képező üzleti terv 
kiválasztására alkalmas tenderfüzet meghatározására, valamint az új ügyvezető 
igazgató kiválasztására létrehozott bizottság; 

9) A Maros Kosárlabda Klubbal való társulás (Asocierea cu „Baschet Club Mureş”) 
Igazgatótanácsának tagja; 

10) Az S.C. Energomur Rt. (S.A.) Részvényesi közgyűlésének tagja; 
11) Az S.C. Locativ Rt. (S.A.) Részvényesi közgyűlésének tagja; 
12) A Városi Tanács mandátum-igazoló bizottsága. 

 
A marosvásárhelyi fizetős parkolóhelyek ügykezelésére vonatkozó közszolgáltatás- 

odaítélési, árverezési bizottságában helyettes tagnak választottak.  
 
A 2008. június 01. – december 31. közötti időszakban, Marosvásárhely megyei jogú 

város Helyi Tanácsa 7 rendes tanácsülést tartott, az összesen részt vettem, nem 
hiányoztam egyetlen percet sem a Helyi Tanács gyűléseiről. Marosvásárhely megyei jogú 
város Helyi Tanácsának 7 rendes tanácsülése a következő időpontokban volt: 2008. 
december 18-23., 2008. november 13., 2008. október 30., 2008. szeptember 25., 2008. 
szeptember 4., 2008. július 31., 2008. június 18. 
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Folyamatosan szerveztem kihallgatásokat, amelyeken minden polgár szabadon részt 

vehetett, amikor a város polgárai megkerestek, függetlenül a nemzetiségi, vallási és 
másfajta hovátartozástól. A kihallgatásokat az állampolgárok kérésére vagy az alulírott 
kezdeményezésére szerveztem.  
 

A bemutatott tevékenységi időszakban a következő kiegészítéseket, módosításokat és 
javaslatokat kezdeményeztem már létező tanácsi határozattervezetekhez:  
 

2008. júliusában: 
A 2008.07.31-ei 48-as számú Városi tanácshatározat 2. szakasza: „Zonális 

Városrendészeti Terv – Győzelem tér 14.” dokumentációjának jóváhagyása a Maros Mall 
bevásárlóközpont bővítése céljából, javasoltam biciklisáv létrehozását, valamint 
bicikliparkoló kialakítását – jóváhagyva.    
 

2008. szeptemberében: 
A Városi Tanács 2008.09.04-ei 11-es számú határozattervezete a Marosvásárhely 

megyei jogú város területén működő közélelmezési teraszok működésének 
szabályozásáról szóló 2008. évi 87-es számú Tanácsi határozat kiegészítése, a következő 
javaslatokkal éltem: a határozattervezet vonja szabályozása alá a szabadtéri 
rendezvényeket és koncerteket is, hasonló zajhatárokkal, de súlyosabb büntetésekkel, 
valamint a motorkerékpárok közlekedésének korlátozását a város főterén, este 10 óra 
után, és minden gépjármű esetében egy hatékony vizsgálati eljárás kidolgozása, amely 
segítségével összehasonlítható lenne a műszaki leírásokban meghatározott zajszint a 
valós értékhatárral – elutasítva.  

 

A 2008.09.04-ei 89-es számú Városi tanácshatározat, a Marosvásárhely megyei jogú 
város fizetős parkolóhelyek ügykezelési közszolgáltatása odaítélésének, valamint az 
árveréshez szükséges dokumentáció jóváhagyásáról – elleneztem, hogy a Polgármesteri 
Hivatal előtt a tanácsosok számára parkolóhelyeket tartsanak fent, mivelhogy 
igazságtalannak tartottam az állampolgárokkal szemben, akik ugyanúgy fizetik a parkoló- 
díjat – elfogadva. 

 

A 2008.09.04-ei 113-as számú Városi tanácshatározat, egy 80 millió lej értékű hitel- 
felvétel jóváhagyásáról, helyi jelentőségű beruházási célok megvalósítása érdekében, azt 
javasoltam, hogy a konkrét összeg a közösség valós igényei függvényében, a 
folyamatban levő projektek és a Városi Tanács által jóváhagyott megvalósíthatósági 
tanulmányok alapján kerüljön meghatározásra, illetve az árverés a közbeszerzési törvény 
által szabályozott eljárás alapján folytatódjon le – elfogadva.  

 

A 2008.09.25-ei 132-es számú Városi tanácshatározat 3. szakasza, a Marosvásárhely 
megyei jogú város területén a közúti forgalmat érintő intézkedéseket illetően, javasoltam 
az autókürtölés betiltását, beleértve a családi rendezvényeket (esküvők, stb.), valamint 
egyéb közösségi és magán megnyilvánulások alkalmával – elfogadva. 
 

2008. októberében: 
A 2008.10.30-ai 8-as számú Városi tanácshatározat-tervezet, a Tudor Vladimirescu 

negyedben a Polgármesteri Hivatal kihelyezett munkapontja létesítése céljából szükséges 
ingatlan bérleti szerződése megkötésének jóváhagyásával kapcsolatban kértem, hogy a 
Polgármesteri Hivatal tartsa tiszteletben a közbeszerzési törvény által szabályozott 
eljárást és az általános piaci áraknak megfelelő bérleti díjat alkudjon ki – elutasítva. 

A 2008.10.30-ai 14-es számú Városi tanácshatározat-tervezet, a  Marosvásárhely 
megyei jogú város területén, a lakosság számára távhő-rendszer keretében szolgáltatott 
hőenergia számlázási árának növelése, nem értettem egyet az intézkedéssel – elutasítva. 
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A 2008.10.30-ai 166-os számú Városi tanácshatározat, a Segesvári út – Ion Buteanu 
utca – Godeanu utca – Petru Dobra utca – Koós Ferenc utcák által körülhatárolt övezet 
korszerűsítési munkálatainak jóváhagyásáról, kezdeményeztem egy közvita 
megszervezését a környék lakóival, valamint kértem egy olyan terv elkészítését, amely 
nem jár együtt fák kivágásával és a zöldövezetek csökkentésével – elfogadva.   

A 2008.10.30-ai 36-os számú Városi tanácshatározat-tervezet, a Csukás utca – 
Kakukkfű utca – Kövesdomb utcák által körülhatárolt övezet korszerűsítési 
munkálatainak jóváhagyásáról, kezdeményeztem egy közvita szervezését a környék 
lakóival, valamint kértem egy olyan terv elkészítését, amely nem jár együtt fák 
kivágásával és a zöldövezetek csökkentésével – elutasítva. 

A 2008.10.30-ai 167-es számú Városi tanácshatározat, a Brassói utca – Tudor 
Vladimirescu utca – Paltinis utca – Bazsalikom utca – Bucsin utcák által körülhatárolt 
övezet korszerűsítési munkálatainak jóváhagyásáról, kezdeményeztem egy közvita 
megszervezését a környék lakóival, valamint kértem egy olyan terv elkészítését, amely 
nem jár együtt fák kivágásával és a zöldövezetek csökkentésével – elfogadva.   

A 2008.10.30-ai 169-es számú Városi tanácshatározat, „A Marosvásárhely megyei 
jogú város Sziget utcájának szélesítése” munkálat megvalósíthatósági tanulmányának 
jóváhagyásáról, kértem egy biciklisáv kialakítását is ezentúl valamennyi, a közúti 
infrastruktúra korszerűsítését érintő beruházás keretében – elfogadva.   

A 2008.10.30-ai 4-es számú sürgősségi Városi tanácshatározat-tervezet, a 
Kövesdomb lakónegyedben a Polgármesteri Hivatal kihelyezett munkapontja létesítése 
céljából szükséges ingatlan bérleti szerződése megkötésének jóváhagyásával 
kapcsolatban kértem, hogy a Polgármesteri Hivatal tartsa tiszteletben a közbeszerzési 
törvény által szabályozott eljárást és az általános piaci áraknak megfelelő bérleti díjat 
alkudjon ki, valamint iktassa ki a bérleti szerződésből a bérleti díj negyedévenkénti 
újratárgyalásának (növelésének) lehetőségét – elutasítva. 

A multikulturalitás és többnyelvűség népszerűsítése céljából kértem a 
Polgármesteri Hivatal szakosztályától, hogy készítsen elő egy határozattervezetet, amely 
elősegíti és támogatja a kétnyelvű vagy akár többnyelvű cégtáblákat, hirdetményeket és 
felhívásokat, azáltal hogy adókedvezményeket biztosít ezen cégek és természetes 
személyek számára, mivel tudvalevő, hogy e cégtáblák elkészítésének költsége a nagyobb 
felületszükséglet miatt megnövekszik. Ugyanakkor kértem a Víkendtelep ügyvezetőjétől, 
hogy minden felirat jelenjen meg magyarul is, valamint a hirdetések is hangozzanak el 
mindkét nyelven.   
 
2008. novemberében:  

A 2008.11.13-ai 10-es számú Városi tanácshatározat a Tudor Vladimirescu 
lakónegyedben a Polgármesteri Hivatal kihelyezett munkapontja létesítése céljából 
szükséges Jeddi út 4. sz. alatti ingatlan bérleti szerződése megkötésének elfogadásáról: 
kértem a 480 m²-es helyiségfelület szükségességének megindoklását, a személyzeti 
létszám, a szolgáltatások, a működési és fenntartási költségek meghatározását, valamint, 
hogy mutassanak be az épület értékét és a bérleti díjat felbecsülő jelentést, OCOT által 
láttamozott telekkönyvi kivonatot és épületvázlatot, az átadandó javak leltárát, a 
beruházások értékének szakértői véleményezését – jóváhagyva.   

A 2008.11.13-ai 11-es számú Városi tanácshatározat a November 7. lakónegyedben a 
Polgármesteri Hivatal kihelyezett munkapontja létesítése céljából szükséges 1989 
December 22. utcán fekvő ingatlan bérleti szerződése megkötésének elfogadásáról: 
kértem a 490 m²-es helyiségfelület szükségességének megindoklását, a személyzeti 
létszám, a szolgáltatások, a működési és fenntartási költségek meghatározását, valamint, 
hogy mutassanak be az épület értékét és a bérleti díjat felbecsülő jelentést, OCOT által 
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láttamozott telekkönyvi kivonatot és épületvázlatot, az átadandó javak leltárát, a 
beruházások értékének szakértői véleményezését – jóváhagyva.   

A 2008.11.13-ai 12-es számú Városi tanácshatározat a Kövesdomb lakónegyedben a 
Polgármesteri Hivatal kihelyezett munkapontja létesítése céljából szükséges, az 1848 
sugárút 39-45. sz. alatti ingatlan bérleti szerződése megkötésének elfogadásáról: kértem a 
490 m²-es helyiségfelület szükségességének megindoklását, a személyzeti létszám, a 
szolgáltatások, a működési és fenntartási költségek meghatározását, valamint, hogy 
mutassanak be az épület értékét és a bérleti díjat felbecsülő jelentést, OCOT által 
láttamozott telekkönyvi kivonatot és épületvázlatot, az átadandó javak leltárát, a 
beruházások értékének szakértői véleményezését – jóváhagyva.   

A 2008.11.13-ai 13-as számú Városi tanácshatározat a tanügyi egységek és a 
Marosvásárhely megyei jogú város tulajdonában levő helyiségek bérbeadási 
alaptarifáiról, javasoltam, hogy a sportklubok kedvezményben részesüljenek – 
jóváhagyva. 
 

2008. decemberében: 
A 2008.12.18-ai 11-es számú Városi tanácshatározat, az Állatkert és a Somostető 

gondnoksága által 2009-re megállapított különleges díjak nagyságáról: indítványoztam az 
Állatkerti Nyílt Napok bevezetését, minden hónap bizonyos napján, amikor ingyenes lesz 
a belépő, illetve azt is, hogy 2009-re függesszék fel a az állatkertben való fényképezési és 
filmezési illetéket - jóváhagyva. 

A 2008.12.18-ai 22-es számú Városi tanácshatározat a Csukás – Csalhó – Kakukkfű – 
Kövesdomb utcák környékének rendezéséről: indítványoztam a határozat előterjesztett 
változatának visszautasítását, közvita szervezését, illetve garanciák biztosítását a 
környezetvédelmi törvények betartására vonatkozóan - jóváhagyva. 
 
A bemutatott időszakban a következő határozatok kezdeményezője és előkészítője 
voltam:  
2008. szeptemberében: 

A 2008.09.04-ei 76-os számú Városi tanácshatározat, a Marosvásárhely területén 
kifejtett kereskedelmi és közélelmezési tevékenységek engedélyeztetésére vonatkozó 
2008. évi 87-es sz. Helyi Tanácsi határozat kiegészítésére és módosítására – elfogadva. 

A Városi Tanács 2008.09.25-ei 4-es számú sürgősségi határozattervezete, 
számítástechnika beszerzésére (hordozható számítógépek, videóprojektor és 
kivetítővászon), valamint a szinkronfordításhoz szükséges berendezés megvásárlása 
céljából a  Városi Tanács számára – elutasítva. 
 

2008. októberében: 
A Városi Tanács 2008.10.30-ai 177-es számú, a választási plakátolásra vonatkozó 

határozata, amely a  Városi Tanács 2008.03.27-ei 78-as határozatát módosítja, a fák 
törzse köré szerelhető háromoldalú hasáb alakú választási pannók elhelyezésének 
engedélyezésére – jóváhagyva.  
 

2008. novemberében: 
A Városi Tanács 2008.11.13-ai 221-es határozata, amely intézkedéseket tartalmaz az 

1989-es Forradalomban elesett Hősök Emlékműve felállításával kapcsolatosan – 
elfogadva.  

A Városi Tanács 2008.11.13-ai 7-es számú, a marosvásárhelyi köz-  illetve 
magánvagyonhoz tartozó területek koncesszióba adásának kérelmezési eljárását 
szabályozó  sürgősségi határozattervezete – elutasítva. 
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A Városi Tanács 2008.11.13-ai 8-as számú sürgősségi határozattervezete a szociális 
lakások átkerülésére köztulajdonból a Marosvásárhely megyei jogú város saját 
tulajdonába, valamint a szociális lakások besorolásának előnyös áron bérelhető lakásra 
való megváltoztatására – elutasítva. 

A Városi Tanács 2008.11.13-ai 9-es számú sürgősségi határozattervezete a 
fiataloknak szánt lakások átkerülésére a Marosvásárhely megyei jogú város 
köztulajdonából állami köztulajdonba – elutasítva. 
 
2008. decemberében: 

A Városi Tanács 2008.12.18-ai 17-es számú határozattervezete a fiataloknak szánt 
lakások átkerülésére a Marosvásárhely megyei jogú város köztulajdonából állami 
köztulajdonba – elutasítva.  

A Városi Tanács 2008.12.18-ai 18-as számú határozattervezete a szociális lakások 
átkerülésére köztulajdonból a Marosvásárhely megyei jogú város saját tulajdonába, 
valamint a szociális lakások besorolásának előnyös áron bérelhető lakásra való 
megváltoztatására – elutasítva.  
 
Részt vettem a következő megbeszéléseken is: 

- a Marosvásárhelyi Taxiskamara és a magántaxisok  képviselőivel; 
- a Maros Megyei Tanács gyűlésén, amelynek témája a Maros megye Integrált 
Hulladékgazdálkodási Rendszere volt, valamint a Maros  ECOLECT Településközi 
Fejlesztési Egyesület gyűlésein; 
- egy osztrák, hulladékválogatásra, -feldolgozásra és -értékesítésre szakosodott cég 
képviselőivel való találkozón.  

 
A 2002-es évi 550-es Törvény alkalmazására létrehozott bizottság tagjaként részt 

vettem ennek havi gyűlésein.  
A 2008 szeptember-december közötti időszakban a bizottság 5 alkalommal ült össze, 

a még eladható helyiségek ügyének tárgyalása érdekében, decemberben tárgyalások 
folytak a Rózsák Tere 15. sz. és Rózsák Tere 19. sz. alatti kereskedelmi helyiségek 
eladásáról. 

Az áralku nyomán mindkét helyiség eladódott, megkötötték az adásvételi szerződést, 
és kifizették az árat.  

 
Az ingatlanértékesítési bizottság tagjaként részt vettem a következő ingatlanok 

eladására kiírt árveréseken: 
- a Székely Vértanúk u. 10-12. sz. alatti üzlethelyiség + telek – eladva; 
- a Gecse u. 11. sz. telek – eladva; 
- a Felszabadulás (Dezrobirii) u. 21. sz. alatti telek – eladva; 
- a Rózsák tere 33. sz. alatti üzlethelyiség (fodrászat) – 3 ügymenetben – nem adódott el; 
- a Rózsák tere 20. sz. alatti üzlethelyiség + telek – 3 ügymenetben – nem adódott el. 
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