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PROCES – VERBAL

încheiat cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş
din data de 18 decembrie 2007

S-a prezentat Sinteza procesului verbal a şedinţei ordinare a Consiliului local
din data de 29 noiembrie 2007.

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri,  permiteţi-
mi să deschid Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de astăzi
18 decembrie 2007.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 21 consilieri locali.
Absentează motivat d-nii consilieri Moraru Octavian şi Crăciun Ioan Florin.

Invit la prezidiu pe  dl. consilier Nemes Pal – preşedintele şedinţei de astăzi şi
pe dl. primar al municipiului Tîrgu-Mureş – dr. Dorin Florea.

Dl. consilier Oprişcan: - domnilor consilieri, declar deschise lucrările şedinţei
de astăzi a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş.

Aş vrea să fie o şedinţă fără discuţii inutile, dacă  vor exista puncte divergente,
vă promit că acele puncte nu le discutăm astăzi ci le amânăm pentru luna ianuarie.

Dau cuvântul domnului director Fărcăşan Mircea pentru şedinţa A.G.A. S.C.
Locativ S.A., după care să începem şedinţa de consiliu local, cu o singură excepţie. Chiar
dacă dorim să fim astăzi mai buni, trebuie să dăm un răspuns şi înainte de a intra în ordinea
de zi o să dau cuvântul d-lui Kolozsvari pentru un scurt răspuns şi intrăm în ordinea de zi.

Adunarea Generală a Acţionarilor  S.C. Locativ S.A.

Dl. director Fărcăşan: este vorba despre Bugetul de Venituri şi Cheltuieli
pentru anul viitor, materialul a intrat în toate comisiile de specialitate, nu au fost obiecţiuni.

Supun la vot aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul viitor.
Cine este pentru?- 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea AGA a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
În baza Legii nr. 31 trebuie să mandatăm un consilier din partea Consiliului

local care să semneze un mandat pentru membrii consiliului de administraţie. Pentru
contractul de performanţă care se semnează  pentru mine a fost dl. Benedek Istvan şi dacă
sunteţi de acord l-aş propune tot pe  dânsul pentru a semna cu ceilalţi membrii ai
consiliului de administraţie contractul.

Cine este pentru? - 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine?- 1 abţinere (Benedek I.)
Propunerea  a fost aprobată cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.
Al treilea punct de pe ordinea de zi care este şi o propunere, este vorba de cele

trei apartamente care sunt pe str. Negoiului nr. 4 care sunt sub contract de închiriere, există
trei persoane care au contract de închiriere. Acestea sunt în proprietatea S.C. Locativ S.A.
şi eu aş propune dacă sunteţi de acord să vindem aceste apartamente cu drept de
preemţiune pentru cei care le utilizează. Dacă credeţi că e necesar să purtăm discuţii
ulterioare, atunci vom prelua această discuţie.
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Dl. consilier Oprişcan: - dacă îmi amintesc bine, în momentul în care acel bloc
s-a dat în folosinţă, aceste trei apartamente au fost ţinute locuinţe de servici pentru anumiţi
conducători de instituţii descentralizate care temporar ocupă anumite funcţii şi acesta a fost
scopul. Să le vindem celor care le ocupă, cred că iscăm discuţii, ceea ce am spus că nu
vrem să facem în şedinţa de consiliu, cu atât mai puţin în A.G.A. Locativ.

Aţi lansat-o ca idee, o analizăm şi în luna ianuarie putem discuta subiectul să
vedem dacă se justifică sau nu acest lucru.

Dl. viceprimar Bakos: - eu propun ca atunci când se va dezbate în şedinţa din
ianuarie, să fie inclusă şi problema  blocului de pe str. Sârguinţei care este o problemă
oarecum similară.

Dl. consilier Oprişcan: - înainte de a intra în ordinea de zi, dau cuvântul d-lui
consilier Kolozsvari.

Dl. consilier Kolozsvari: - avem cu toţii în mape o Notă a prefectului privind
nereguli în hotărârile consiliului, în care ne face nepricepuţi, nepăsători. Propun consiliului
să facem o scrisoare în care să refuzăm aceste acuze, consilierii nu verifică legalitatea
actelor, nu verifică articolele de lege, ci verifică  oprtunitatea hotărârilor. Aparatul
Primăriei, cei de la Instituţia Prefectului  sunt cei care trebuie să verifice  articolele de lege,
deci nu pot să accept să mi se reproşeze că articolele x şi y sunt greşit formulate. Rog să se
formuleze o scrisoare în acest sens, dacă colegii consilieri sunt de acord cu mine.

Dl. consilier Oprişcan: - cred că toată lumea este de acord cu un răspuns, mai
ales că dl. prefect deşi este jurist  confundă vânzarea cu concesiunea, afirmaţie care am
auzit-o la televiziune în momentul în care era vorba de Casa de Cultură “Mihai
Eminescu”.

Dl. primar Florea: - domnilor consilieri, v-aş cere permisiunea ca să
completăm această scrisoare pentru că depăşeşte limita de documentaţie care am pus-o pe
seama lipsei de experienţă şi a gesturilor copilăreşti, dar acuzele care au fost aduse recent
într-o emisiune prin care s-a spus că patrimonial consiliul local nici măcar nu a cerut acest
lucru, părerea mea este că trebuie sancţionat ferm. Stau mărturie hotărârile de consiliu care
din păcate nu sunt promovate mai departe. Să completăm această luare de poziţie cu
problemele patrimoniale.

Dl. consilier Oprişcan: - supun la vot ordinea de zi propriu-zisă şi cele cinci
materiale în regim de urgenţă.

La punctul nr. 14, ceea ce era de contribuţie a bugetului local, se scoate şi se
aprobă o  dată cu bugetul local, ceea ce este contribuţie proprie Aquaserv rămâne şi o
votăm la punctul nr. 14.

Dl. consilier Oproiescu: - în ideea în care aţi spus să fie o şedinţă liniştită, am
rugămintea să scoatem de pe ordinea de zi punctul nr. 19.

Dl. consilier Oprişcan: - supun la vot propunerea domnului Oproiescu, să
scoatem de pe ordinea de zi punctul nr. 19.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi
Supun la vot ordinea de zi, mai puţin punctul 19, şi cele cinci materiale în regim

de urgenţă.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
local municipal Tîrgu Mureş nr. 155 din 26 octombrie 2000 referitoare la aprobarea
Statutului municipiului Tîrgu Mureş:

Dl. consilier Oprişcan: - materialul are viza comisiilor de specialitate. Dacă nu
sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului

Tîrgu Mureş pe anul 2007:
Dl. consilier Oprişcan: - dacă sunt observaţii la acest material?
Dl. consilier Oproiescu: - aş dori să se completeze rectificarea de buget, să

intervenim cu o sumă care reprezintă premiile “Gheorghe Lazăr”  conform legii. Ştiţi că şi
Inspectoratul Şcolar a înaintat liste şi toate formlee necesare. Cred că este oportun de
sărbători, suntem singurul municipiu din judeţ care nu am acordat premiile Gheorghe Lazăr
şi aş avea rugămintea să fie trecut în rectificarea de buget ca să respectăm şi noi această
hotărâre.

Dl. primar Florea: - sunt de acord, dar cu un singur considerent. Acest lucru l-
am făcut şi anul trecut, l-am făcut într-o decenţă în ceea ce înseamnă aprecierea cadrelor
didactice. Vreau ca acest lucru să nu fie politizat şi isterizat de către instituţiile vecine.
Pentru că se urmăreşte creerea întru-un cadru, ca multe alte lucruri, după ce noi alocăm şi
este pur contribuţia oraşului şi în reabilitări de şcoli, să ne trezim că stăm la coadă când e
vorba de felicitări. Acesta a fost motivul care am vrut să hotărâţi, o manieră decentă în
cadrul primăriei, să invităm cadrele să le înmânăm premiul acela care constă în bani.

Dl. consilier Kolozsvari: - dat fiind că în comisia de buget am cerut anumite
lămuriri, ele au fost primite de la Direcţia economică. Astfel  comisia de buget finanţe este
de acord cu rectificarea de buget.

Dl. consilier Oprişcan: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei unor imobile din municipiul

Tîrgu Mureş care sunt neîntreţinute şi au o stare fizică şi de finisare necorespunzătoare:
Dl. consilier Oprişcan: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 5 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

2008 al Serviciului Public Administraţia Pieţelor Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Oprişcan: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dl. consilier Vlas: - după cum aţi văzut în comisii, veniturile sunt cam aceleaşi

ca şi anul trecut prevăzute şi pentru anul viitor, puţin cresc cheltuielile cu salariile. Foarte
scurt aş vrea să punctez un lucru. Am înţeles de la şedinţa de comisii că acea piaţă care noi
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am hotărât să o înfiinţăm în cartierul Mureşeni, care până la ora actuală s-a făcut o anumită
parte de investiţie cu viabilizarea zonei respective cu utilităţi, nu ar mai fi utilă în condiţiile
în care s-au făcut atâtea supermarketuri şi să nu riscăm să transformăm acel loc într-un loc
de mizerie.

Dacă Administraţia pieţelor face un studiu şi va constata că acel lucru este aşa
cum s-au exprimat dânşii, eventual putem ca acel spaţiu din zonă fiind viabilizat, să-l
concesionăm  pentru alt gen de activitate, asta după un studiu care v-aş ruga să facă, dacă e
oportun să mai investim.

Dl. consilier Oprişcan: - pentru şedinţa din ianuarie dacă s-a renunţat la ideea
de a face piaţă acolo, faceţi o adresă şi vom găsi o altă utilitate pentru acel teren.

Dl. consilier Sita: - una este  piaţa de zi unde poate să vândă orice cetăţean, şi
de la ţară, şi alta este supermarket.

Dl. consilier Oprişcan: - nu are rost să prelungim discuţiile. Dacă nu e nevoie
nu va face materialul, dacă e nevoie, va face materialul şi vom lua în discuţie terenul; nu
are sens să mai venim cu argumente pro şi contra.

Supun la vot Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru pieţe.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 6 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2008 pentru

Complexul de agrement şi sport „Mureşul” şi Piscina „ing. Mircea Birău”:
Dl. consilier Oprişcan: - dacă sunt observaţii?
Dl. consilier Benedek: - sunt aici două probleme. Am rugat să se facă un

abonament pentru cei care vor să meargă la solar şi văd că nu apare în material.
Mai este o altă problemă pe care nu o regăsesc. La aeroport s-a putut  rezolva.

Când intri  îţi dă o cartelă pe care scrie la ce oră ai sosit acolo. Când ieşi, în funcţie de asta
plăteşti. Sigur că dacă s-ar face aşa, fiecare ar avea interesul să stea acolo cât mai puţin ca
să nu plătească mult.

Noi avem o hotărâre care spune să desfiinţăm aceste perioade de o oră sau o oră
şi jumătate, face o perioadă când nu e folosit bazinul.

Dl. consilier Oprişcan: - rugăm executivul să vină cu aceste menţiuni. Se alocă
bani pentru acelea când aprobăm bugetul pentru anul 2008 ca să intrăm cu cele două
observaţii.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu acele observaţii care vor apărea probabil
într-o propunere pentru luna ianuarie şi cu prevederea bugetară cu costurile aferente  în
bugetul pe 2008.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 7 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale pe anul 2008

percepute de Serviciul Public Administraţia domeniului public:
Dl. consilier Oprişcan: - aici a fost o reformulare care se găseşte în material, de

la comisia de buget-finanţe, în rest, alte observaţii nu au fost.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu acea modificare care a apărut deja în

material.
Cine este pentru? – 20 voturi
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Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 8 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru prestări servicii şi alte taxe

speciale percepute în cadrul Serviciului Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2008:
Dl. consilier Oprişcan: - comisiile de specialitate au avizat materialul ţinând

seama de rata inflaţiei.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi(unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 9 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului local

municipal Tîrgu Mureş nr. 221/29.06.2006 referitoare la acordarea de înlesniri la
transportul urban de călători pentru pensionari:

Dl. consilier Oprişcan: - la acest punct a fost propunerea d-lui consilier
Benedek susţinută ulterior şi de alţi consilieri. Nu au fost observaţii în comisii.

Supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum este prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Probabil că în luna ianuarie când probabil vom aproba şi bugetul pe anul 2008

există un proiect pe  care eu l-am primit şi o să vi-l transmit şi dvs. Stutgart care există la
Cluj, este de amploare foarte mare şi cred că merită luat în calcul ca să avem alocare
bugetară şi pentru acel proiect.

Punctul nr. 10 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind reducerea cotei de impozit aferentă clădirilor

gestionate de S.C. Energomur S.A. pe baza contractului de delegare de gestiune, precum şi
a clădirilor aflate în proprietatea  acestuia, aplicabil în anul fiscal 2008:

Dl. consilier Oprişcan: - comisiile de specialitate au vizat materialul.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 11 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului aferent

unor imobile aflate în administrarea S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş şi a scutirii de plata
majorărilor şi penalităţilor de întârziere:

Dl. consilier Oprişcan: - comisiile de specialitate au vizat materialul.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 12 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile de
alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş:

Dl. consilier Oprişcan: - este acea corecţie a tarifelor care se face periodic la
Aquaserv. Comisiile de specialitate nu au avut observaţii. Supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 13 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Tîrgu Mureş, în calitate de

membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA
INVEST MUREŞ”:

Dl. consilier Oprişcan: - este a treia variantă, s-a ajuns la un acord comun că
cel puţin pentru acest moment aceasta este cea mai corectă, urmând ca după aprobare
Statutului şi a celorlalte, să se prezinte din nou în consiliul local  ca să  dăm corecţia finală.

Vă rog să vă exprimaţi votul pe această a treia variantă finală pe care o aveţi în
mape.

Cine este pentru? – 21 voturi (unsnimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 14 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente şi lucrările

de investiţii din domeniul public al municipiului Tîrgu Mureş, propuse a se realiza în 2008
din sursa MRD a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş şi a Listei cu obiectivele de
investiţii din domeniul public, propuse a se realiza în anul 2008, din surse alocate de la
bugetul local către S.C. Compania Aquaserv S.A.

Dl. consilier Oprişcan: - este programul de investiţii care este defalcat, o să
supun la vot doar acea parte de investiţii care sunt din surse proprii. Observaţiile pe
marginea acestui material  o să le fac când facem celelalte investiţii.

Supun la vot materialul – partea de contribuţie Aquaserv fără contribuţie de la
bugetul local care o să o aprobăm odată cu aprobarea bugetului local.

Cine este pentru?- 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 15 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Molnar

Gabor Jozsef, să aprobe documentele referitoare la punctele de pe ordinea de zi a şedinţei
A.G.A. a S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş din data de 21.12.2007:

Dl. consilier Oprişcan: - se dă acel mandat, mai puţin partea care este
responsabilitatea bugetului local, care se va completa după ce se aprobă bugetul local.

În aceste condiţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (Molnar G.)
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi  pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 16 din ordinea de zi



7

Proiect de hotărâre privind aprobarea cuprinderii a 20,4 ha teren în perimetrul de
gestionare al Grădinii Zoologice:

Dl. consilier Oprişcan: - au fost mai multe propuneri de amânare a materialului
pentru că nu exista documentaţie suficientă, nu erau ridicările topo.

D-na secretar Cioban: - este adevărat că nu există documentaţie topo, dar ca să
măsori 20 hectare trebuie foarte mulţi bani, întabulările durează, iar pentru Grădina
Zoologică există proiecte promovate şi este notoriu că este terenul oraşului. Dacă nici noi
nu recunoaştem asta, atunci cu atât mai mult alţii nu ar recunoaşte-o.

Dl. consilier Oprişcan: - eu spun să trecem la aprobarea acestui material şi
urmează ca celelalte în momentul în care sunt definitivate să opereze.

Supu la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 17 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiilor bugetare pentru perioada

ianuarie – decembrie 2008 pentru solicitanţii de subvenţii în baza Legii nr. 34/1998, a H.G.
nr. 1153/2001 modificată şi completată prin H.G. nr. 942/2005:

Dl. consilier Oprişcan: - comisiile de specialitate nu au avut observaţii la acest
material.

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 18 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului situat în str. Viitorului, nr. 1B,

în favoarea d-lui Chindea Vasile, beneficiar al Legii nr. 341/2004:
Dl. consilier Oprişcan: - este avizul comisiilor de specialitate, cu observaţia

comisiei de urbanism că acel spaţiu să dă în chirie nu se înstrăinează.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu menţiunea făcută.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 19 a fost scos de pe ordinea de zi
Punctul nr. 20 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind vânzarea unor categorii de terenuri:
Dl. consilier Oprişcan: - raportul a patru comisii de specialitate este pozitiv.

Comisia de cultură solicită completarea art. 2 cu următoarea formulare: “Se va cere o cifră
comparativă cu preţul pieţei”.

Cu acea completare la art. 2, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 21 din ordinea de zi  este respins de comisii.
Punctul nr. 22 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafeţe de teren situată în
Tîrgu Mureş, str. Voinicenilor, nr. 56:

Dl. consilier Oprişcan:- este o observaţie a comisiei de urbanism.
Dl. consilier David: - în comisia  de urbanism noi am analizat că este vorba

despre o suprafaţă mai mare de 1000 mp şi am cerut studierea situaţiei, poate putem face
un bloc de locuinţe, social sau altă destinaţie.

Dl. consilier Benedek: - de multe ori vedem că anumite lucruri nu sunt
prezentate la modul real. Eu înţeleg că este vorba de o proprietate unde sunt trei case, în
interiorul curţii este greu să construim blocuri sau locuinţe.

Doamna Kovacs poate să spună dacă într-adevăr sunt mai multe case care au un
proprietar şi în interior este curte sau nu.

Dl. primar Florea: - eset teren aferent la trei  locuinţe. Cum le-am vândut toate
se poate vinde şi acesta.

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă sunt asemenea nelămuriri nu are rost să votăm
astăzi. Propun să amânăm  materialul pentru şedinţa viitoare.

Dl. consilier Oprişcan: - da, materialul nu e respins, se amână până în luna
ianuarie.

D-na Stoica: - vreau o explicaţie de ce a fost retras punctul nr. 21 de pe ordinea
de zi.  Este o lege şi un certificat de revoluţionar. Vreau o explicaţie!

Dl. consilier Kolozsvari: - doamna trebuie să ştie foarte clar că am copiile
proceselor verbal. Spaţiul respectiv a fost oferit spre vânzare la care dânşii au renunţat la
cumpărare pentru motivul că nu aveau bani. Regret foarte mult, dar procedura nu se poate
relua. Există scrisoarea dânşilor în care au renunţat în scris.

D-na Iacob: - vânuare a fost în baza Legii 550. A apărut o altă lege care ne dă
alte drepturi. În baza legii 341 avem alte  drepturi. Certificatul este reînnoit.

Dl. consilier Oprişcan: - acest material a fost şi rămâne amânat. Un material
respins de cele cinci comisii nu se mai introduce în plen. Noi nu avem azi în mape acest
proiect de hotărâre.

Dl. primar Florea: - este  clar ceea ce spuneţi dvs., cu modificările. Nu s-a
hotărât respingerea materialului ci doar amânarea lui. S-au amânat 8 sau 9 materiale pentru
azi. S-a amânat şi vânzarea spaţiului de vis-à-vis, nu am decât să respect voinţa consiliului.
S-a considerat acum că sunt anumite lucruri de completat şi s-au amânat.

Dl. consilier Oprişcan: - indiferent de poziţia comisiilor în ianuarie materialul
să intre pe ordinea de zi.

Punctele nr. 23-26 au fost amânate de comisii.
Punctul nr. 27 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Ilea Septimiu şi soţia Ilea

Smaranda a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureş, în
vederea asigurării accesului la cabinetul medical stomatologic:

Dl. consilier Oprişcan: - comisiile de specialitate nu au avut observaţii.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru?- 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctele 28-30 au fost amânate de comisii.
Punctul nr. 31 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.

327/27.09.2007 referitoare la modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
266/27.10.2005 privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al
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municipiului Tîrgu Mureş în proprietatea privată a acestuia, precum şi efectuarea unui
schimb de terenuri:

Dl. consilier Oprişcan: - comisia de buget şi comisia juridică nu au avizat
materialul.

Dl. consilier Benedek: - nu se poate ca în fiecare lună să luăm o altă decizie.
Pentru a treia oară este de neînţeles pentru noi.

Dl. consilier Fekete: - s-a votat un material. Executivul a prezentat o modificare
pentru acest material cu argumentul că există înţelegere între executiv şi firma respectivă.
Acum aflăm că nu există. După ce noi am votat nu s-a mai semnat contractul. Noi nu avem
ce discuta. Am votat şi nu mai avem ce revoca.

Dl. consilier Oprişcan: - noi am votat, putem şi revoca. Nu suntem de acord să
revocăm este altceva.

D-na secretar Cioban: - se poate revoca pentru că nu a intrat în circuitul civil.
Acel contract de schimb pe hotărârea care s-a dat şi care se doreşte a fi revocată nu a fost
încheiat şi ca atare se poate reveni asupra hotărârii şi rămâne valabilă hotărârea a doua pe
care se poate face contract. Oricum, dvs. trebuie să vă pronunţaţi fie că revocaţi fie că nu,
ca să putem noi executivul să ştim ce fel de contract încheiem că această persoană juridică.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu prea înţeleg, nu am avut încă asemenea cazuri,
noi am dat voie să se facă un schimb de teren într-o anumită formă. Dacă cel care era în
cauză s-a răzgândit, eu nu cred că trebuie revocată hotărârea respectivă. Hotărârea nu se
poate executa.  Nu văd de ce să revocăm hotărârea pentru că devine o formă destul de
ciudată dacă s-a luat o hotărâre pe baza unei înţelegeri, respectivul s-a răzgândit.

Dl. consilier Oprişcan: - există o semnătură cu acordul persoanei respective?
D-na secretar Cioban: - este o situaţie mai specială. Ce spuneţi dvs. este

adevărat. Din cauza că mai există o hotărâre care s-a modificat, în momentul în care nu se
revocă asta, înseamnă că trebuie respectată ultima hotărâre care doamna nu vrea să
semneze contractul cu primăria. Dacă se revocă rămâne valabilă hotărârea nr. 2 şi aşa se
încheie contractul.

Noi executivul nu putem încheia la notar contractul dacă nu se revocă.
Dl. consilier Fekete: - pentru a nu mai fi astfel de situaţii, eu aş ruga executivul

ca în cazul în care există  astfel de situaţii,  fie că cumpărăm  sau facem anumite contracte
cu diferite firme sau persoane fizice, să existe un antecontract în care să se prevadă că
contractul se va perfecta în momentul în care consiliul adoptă hotărârea şi în cazul în care
cealaltă parte se răzgândeşte, să fie prevăzută o sancţiune pentru cel care s-a răzgândit, ca
astfel să nu ajungem în situaţia că se prezintă executivul consiliul hotărăşte şi când se
ajunge la notar persoana s-a răzgândit.

Dl. consilier Oprişcan: - nu ştiu dacă avem acel drept de a sancţiona o persoană
că s-a răzgândit.

D-a secretar Cioban: - autoritatea publică executivă nu poate încheia nici un
fel de precontract înainte de a avea o hotărâre a consiliului lcal. Dacă ar încheia un
precontract ar înseamna o serie de obligaţii care ulterior dacă dvs. nu aprobaţi, pe care nu
poţi să le duci la îndeplinire şi de data aceasta chiar va fi sancţionată autoritatea publică
locală sau deliberativă.

Dl. consilier Vlas: - această hotărâre îşi poate face efectul aplicabilităţii în
momentul semnării contractului. Din moment  ce nu se semnează contractul  hotărârea nu
mai este valabilă. Nu trebuie să anulăm hotărârea. Dacă nu semnează contractul nu e nici o
problemă.

Dl. consilier Oprişcan: - şi eu spun acelaşi lucru. Hotărârea noastră a fost un
acord pentru acel schimb. Dacă în momentul în care se pune în practică şi nu mai
semnează, degeaba avem noi acordul pentru că nu de acord celălalt.
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Dl. consilier Maior: - eu am insistat în consiliu să votăm acea hotărâre.
Doamna s-a răzgândit. Dacă nu luăm o altă hotărâre, oricum nu semnează  la notar.

D-na secretar Cioban: - scoaterea de pe ordinea de zi nu înseamnă soluţie. Fie
dispuneţi aprobarea, fie respingerea, dar trebuie o soluţie. Aici există două hotărâri, prima
hotărâre cu o anumită configuraţie a terenului şi a doua hotărâre cu care nu se mai doreşte
să se încheie contractul. Vreau să vă pronunţai clar: da sau nu.

Dl. consilier Oprişcan: - noi  avem o hotărâre prin care la solicitarea
Rotecomului am făcut o schimbare de geometrie a acelei suprafeţe de teren. Acum suntem
pe punctul de a semna acel contract cu acordul nostru, ea a fost de acord că a solicitat, noi
ne-am dat acordul, dar ea nu mai merge să semneze.

D-na secretar Cioban: - există cealaltă hotărâre cu care este de acord, de aceea
se revocă această a doua hotărâre. Ca să putem face contractul pe a doua hotărâre, altă
configuraţie a terenului.

Dl. consilier Oprişcan: - pentru că a fost propunerea de respingere, supun la
vot respingerea proiectului de hotărâre.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Proiect de hotărâre s-a respins cu unanimitte de voturi.
Punctul nr. 32 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor construcţii tip

garaje din categoria garaje acceptate amplasate pe domeniul public şi privat al municipiului
Tîrgu Mureş în zonele de cartiere:

Dl. consilier Oprişcan: - a fost propunerea ca prelungirea să se facă doar până
la 31 decembrie 2008. În materiale este varianta 31 decembrie 2008.

Dl. consilier Bakos: - e vorba de peste 1600 de garaje la Tîrgu-Mureş care este
de impact important pentru condiţiile de parcare în oraş. Şi pentru care se plătesc 130 lei pe
an.

Dl. consilier Oprişcan: - supun la vot proiectul de hotărâre, varianta II cu
prelungire 31 decembrie 2008.

Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă?
Cine se abţine? – 1 abţinere (Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 33 este respins de comisii.
Punctul nr. 34 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului

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

Dl. consilier Oprişcan: - este o propunere.
Dl. viceprimar Bakos: - dat fiind faptul că este un proiect de hotărre cu impact

mare asupra activităţii de taximetrie în oraş şi oricum trebuie luată o hotărâre, vă propun
adoptarea unei forme prin care nu trecem peste lege, legea ne obligă până în 31 decembrie
să luăm o hotărâre în acest sens. Vin cu o propunere, dat fiind faptul că forma existentă este
mult prea complexă şi trebuie să ne consultăm şi cu firmele şi organizaţiile de specialitate,
propun următoarea variantă de hotărâre.

Art. 1 Până la viitoarea şedinţă a Consiliului local persoanele fizice şi juridice
care efectuează servicii de taximetrie îşi vor desfăşura activitatea pe baza autorizaţiei pe
care o deţin.
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În perioada imediat următoare se va organiza o dezbatere comună între
autorităţile publice locale şi reprezentanţii autorizaţi ai taximetriştilor prin comisia
instituită de consiliul local. Este o comisie instituită de noi care se ocupă cu problemele de
taximetrie.

Dl. consilier Oprişcan: - de acord cu varianta aceasta. Este comisia veche care
a făcut licitaţiile şi rămâne aşa.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 35 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de negociere a clauzelor

contractului  de administrare a fondului forestier, proprietatea municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Oprişcan: - materialul are avizul comisiilor. Vă rog să faceţi trei

propuneri pentru consilieri membrii în comisie.
Dl. consilier Benedek: - propun pe dl. consilier Balint Stefan şi pe dl. consilier

Sita Ioan.
Dl. consilier Sita: - propun pe dl. consilier Maior.

Dl. consilier Benedek: - avem o populaţie de rommi, acum vine iarna şi ar
trebuie să asigurăm subvenţie.

Dl. primar Florea: .- la Cimitirul Livezeni sunt stivele de lemn pe o distanţă de
500 metri. De acolo distribuim lemne pentru ajutorul de încălzire. Am dat, nu au venit
ţiganii până acum, acum au venit câţiva. Exact ca să nu se taie.

Dl. consilier Oprişcan: - cu cele trei nominalizări supun la vot proiectul de
hotărâre.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 36 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu

– str. Remetea, fn” pentru lotizare teren în vederea amplasării a şase locuinţe individuale:
Dl. consilier Oprişcan: - cu acea menţiune care apare  şi în material că

extinderea reţelelor de utilităţi va fi suportată de către proprietari, supun la vot proiectul de
hotărâre din mape.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 37 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu

– str. Remetea, fn” – pentru lotizare teren în vederea realizării unui ansamblu rezidenţial
proprietari: Birtalan Estera şi Vidra Birtalan Eva:

Dl. consilier Oprişcan: - cu acelaşi amendament supun la vot proiectul de
hotărâre.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr. 38 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu

– str. Remetea, fn” – studiu de amplasament pentru construire clădiri cu funcţiunea de
locuinţă, prestări servicii şi comerţ, proprietari: Albu Claudiu Marinel şi Pantea Cristian:

Dl. consilier Oprişcan: - dacă sunt observaţii la acest material?
Dl. consilier David: – este vorba de culoarul care prin P.U.G. s-a rezervat

pentru mutarea căii ferate, eu am înţeles că acolo este o construcţie ilegală cu care noi
primăria suntem în proces. Până când acest lucru nu se clarifică eu nu pot vota acest
material.

Se vrea micşorarea benzii pentru calea ferată ca să scoată această casă care este
ilegal construită.

Dl. consilier Oprişcan: - pentru această casă există şi acordul celui care a făcut-
o că în cazul în care calea de rulare va trece pe acolo este de acord să demoleze casa. Există
această hârtie şi în aceste condiţii s-a cerut .

Dl. primar Florea: - este o confuzie, calea ferată nu acolo vine, acela e drumul
naţional.

D-na arhitect Kovacs: - este o clădire ridicată la nivel de structură şi acoperită
în care nu se locuieşte, care nu are branşamente şi racorduri , care a fost amendată, a plătit
amenda şi pentru că în procesul verbal conform planului urbanistic general aflat în vigoare
a acea dată i-am cerut aducerea terenului la forma iniţială adică demolarea, omul nu a fost
de acord, suntem în proces cu el, procesul a fost sistat până la aprobarea definitivă a P.U.Z.
Unirii, care a fost şi aprobat inclusiv de Consiliul Judeţean şi care luna viitoare după ce se
fac toate formalităţile va veni la probare definitivă la dvs. în nici un caz nu se încearcă
micşorarea zonei de protecţie prevăzută în P.U.G. pentru această casă. Este o prevedere
aprobată de  dvs. de câte ori P.U.Z. Unirii - Voiniceni a venit la avizare.

Dl. primar Florea: - nu am renunţat la nici o clădire construită ilegal să nu o
dărâmăm.

Dl. consilier Oprişcan: - nu  am dărâmat nicio casă până acum, s-au plătit
amenzile s-a revenit. Dacă va trece vreo cale de rulare pe acolo, luna viitoare  dacă se vine
cu P.U.Z.-ul în zonă vom ştii şi mai clar. Omul este de acord să-şi demoleze el casa. Cu
acest acord nu văd de ce să nu fim de acord cu materialul.

Dl. consilier David: - lângă acea casă se vrea să se mai ridice o construcţie.
Dacă aceea se demolează eu nu mai dau încă o dată acceptul la altă construcţie care să fie
demolată iarăşi. Dacă dau acum acceptul acesta, nu se mai demolează şi atunci rămâne şi
cealaltă.

Dl. consilier Molnar: - e o problemă cu discuţii, eu propun să o rediscutăm în
ianuarie.

Dl. consilier Oprişcan: - supun la vot amânarea proectului de hotărâre pentru
luna ianuarie când vom avea şi P.U.Z. Unirii.

Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Punctul nr. 39 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu

– str. 1 Mai, fn” – studiu de amplasament locuinţă individuală, proprietari Moldovan Radu
Ioan şi Moldovan Ana:

Dl. consilier Oprişcan: nu au fost observaţii la acest material. Supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? – 20 voturi
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Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Ştefanovici).
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Informare privind cadrul aplicării Legii nr. 10/2001 la nivelul municipiului

Tîrgu Mureş.
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.

Materiale în regim de urgenţă

Punctul nr. 1 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind unele măsuri prealabile asocierii cu S.C. Aspharom

S.R.L.:
Dl. consilier Oprişcan: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobare studiului de fezabilitate cu indicatorii

tehnico economici  pentru investiţia “Reabilitarea şi modernizarea Colegiului Traian
Săvulescu din Tîrgu-Mureş”:

Dl. consilier Oprişcan: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor

tehnico-economici pentru “Investiţii şi reabilitarea Liceului cu Program Sportiv Szasz
Adalbert din Tîrgu-Mureş:

Dl. consilier Oprişcan: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform

studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare imobil Romcab –
Cantina str. Voinicenilor nr. 22 Tîrgu-Mureş”.

Dl. consilier Oprişcan: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 5 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de negociere  a contractului de

concesiune a serviciilor de salubrizare:
Dl. consilier Oprişcan: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
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Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Comisiei de negociere i-am dat mandatul şi pentru negociere, că era pur

nominalizată pentru licitaţie.
Dl. consilier Fekete: - avem în mape o informare întocmită de d-na Maior

Marta , referitoare la situaţia Centrului Rozmarin care a fost retrocedat şi trebuie
achiziţionat sau construit un alt spaţiu. Există în acest material o propunere a unui imobil
gata făcut  de a cumpăra consiliul şi tot în acest material comisia a solicitat ca Serviciul
Investiţii să întocmească un material cât ar costa dacă am construi noi. E o sumă mare şi eu
aş dori ca domnii consilieri să se gândească ce variantă alegem.

Dl. consilier Oprişcan: - va fi un proiect de hotărâre pentru luna ianuarie şi
atunci se va lua o decizie.

Propun ca preşedinte al şedinţei viitoare pe dl. consilier Kolozsvari Zoltan.
Dacă nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea făcută.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
În unanimitate a fost ales dl. consilier Kolozsvari  Zoltan preşedinte al şedinţei

viitoare.
Dl. consilier Oprişcan: - înainte de a da cuvântul domnului Kolozsvari, eu

vreau să doresc tuturor colegilor, colegilor din executiv, presei, Sărbători Fericite şi Un An
Nou Fericit.

Dl. consilier Kolozsvari: - este a 15-a oară când în această sală încerc să-mi
spun sentimentele în prag de Crăciun şi Anul Nou. Cred că am încercat să lucrăm în folosul
urbei. Urez dumneavoastră, familiilor, colegilor din primărie, invitaţilor, un Crăciun
Fericit, un An Nou bogat în succese. Mulţumesc aparatului consiliului pentru sprijin şi
sperăm că anul viitor vom lucra mai bine.

Dl. primar Florea: - vreau să vă mulţumesc pentru colaborarea avută în acest
an şi pe care o consider  bună. Vă felicit de modul în care aţi stat alături de primărie în ceea
ce înseamnă obligaţie şi chiar o îndatorire fundamentală a apăra valorile acestui oraş
începând cu patrimoniul.

Vă mulţumesc pentru modul în care aţi înţeles că încercăm să facem
performanţă  într-o lume inegală, de multe ori deciziile care se impun sunt aproximative şi
care  plasează ca multe alte lucruri, haos. În afară de amânările patrimoniale o consider ca
un lucru pozitiv care s-a făcut.

Vă doresc Sărbători Fericite şi An Nou Fericit!

Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei ordinare a Consiliului
local se încheie.

ing. Oprişcan Doru – preşedinte de şedinţă   ____________

jrs. Cioban Maria - Secretarul  municipiului Tîrgu-Mureş ______
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