PROCES – VERBAL
încheiat cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş
din data de 8 mai 2008

S-a prezentat Sinteza procesului verbal a Şedinţei ordinare a Consiliului local din
data de 27 martie 2008.
Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, permiteţi-mi
să deschid Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de astăzi 8 mai
2008.
Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 17 consilieri. Absentează
motivat d-nii consilieri Moraru Octavian, David Csaba, Pop Liviu, Ştefanovici Mircea, Mailat
Virgil şi Pop Mircea.
Invit la prezidiu pe dl. consilier Maior Claudiu - preşedintele şedinţei de astăzi. De
asemenea invit la prezidiu pe dl. primar al municipiului Tîrgu-Mureş – dr. Dorin Florea.
Dl. consilier Maior: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, declar deschise
lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local, din data de 8 mai 2008.
Propun ca la început să se desfăşoare cele două şedinţe A.G.A.
Adunarea Generală a Acţionarilor SC ENERGOMUR SRL Tîrgu-Mureş
D-na director Bauer: - ordinea de zi a şedinţei AGA a fost prezentată în comisiile
de specialitate.
Primul punct se referă la Prezentarea şi aprobarea situaţiile financiare pentru
exerciţiul financiar în anul 2007 şi anume, Bilanţul contabil, Contul de profit şi pierdere,
Politici contabile şi notele explicative.
Dacă nu aveţi observaţii supun la vot aprobarea situaţiilor financiare pentru
exerciţiul financiar al anului 2007.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine?Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Supun la vot aprobarea destinaţiei şi repartizării profitului obţinut în exerciţiul
financiar 2007, acesta fiind singurul posibil legal de acoperire a pierderilor contabile a anilor
precedenţi.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Supun la vot descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar
2007.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Al doilea material se referă la numirea reprezentantului A.G.A. a S.C. Energomur
S.A. Colegul dvs. dl. Moraru este în concediu de boală şi vă rog să numiţi din rândul dvs. o
persoană care să preia atribuţiile.
Dl. consilier Molnar: - propun pe dl. consilier Oprişcan Doru.
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D-na Bauer: - supun la vot numirea d-lui consilier Oprişcan.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Oprişcan D.)
Următorul punct este modificarea actului constitutiv conform legii, în care sintagma
proprietar unic consiliul local se înlocuieşte cu proprietar municipiul Tîrgu-Mureş prin
Consiliul local TîrguMmureş.
Cine este pentru? - unanimitate
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Utimul punct – clarificare situaţiilor sediilor secundare. Adresele sediilor
secundare sunt clarificate şi sunt completate cu sediile secundare, centralele termice
îmbunătăţite şi modernizate în anul 2007.
Supun la vot acest material
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Adunarea Generală a Acţionarilor SC Asfamur SRL Tîrgu-Mureş
Dl. administrator Savu: - obiectul şedinţei de astăzi este diminua capitalul social
al S.C. Asfamur S.R.L. Tîrgu-Mureş, având în vedere că prin Hotărârea nr. 2 din 7.02.2008
dvs. aţi hotărât participarea la capitalul social al SC Asfarom SRL cu valoarea infrastructurii,
din str. Barajului nr. 17.
Fiindcă problematica este foarte cunoscută, am să o prezint pe scurt. Documentaţia
a fost depusă la sfârşitul lunii februarie la Oficiul Registrului Comerţului. Judecătorul delegat
de pe lângă Registrul Comerţului a obiectat în sensul în care un bun imobil de natura acestei
infrastructuri nu poate face parte din capitalul social concomitent la două societăţi comerciale.
În aceste condiţii este necesar reducerea capitalului social al SC Asfamur SRL cu valoarea
lucrărilor de infrastructură pe str. Barajului. Capitalul rămâne în patrimoniul SC Asfamur SRL,
iar în data de 19 mai 2008 când am fost reprogramaţi la ORC îl vom aporta în baza Hotărârii
nr. 2 care am avut-o la şedinţa din luna februarie, la capitalul social al SC Asfarom SRL.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Dl. vicepimar Bakos: - în mape aveţi o informare din partea mea referitor la acest
subiect. Am susţinut acest lucru şi vă reţin atenţia şi cu alte aspecte. Să nu uităm de Asfamur,
cel puţin cei care vor fi în noul consiliu. După ce se înregistrează modificările respective avem
de stabilit nişter strategii cu privire la această societate.
Dl. consilier Maior: - sunt prezenţi în sală domnii de la Matrix Transilvania Cluj.
Cu permisiunea dvs. aş dori să le dăm cuvântul să ne facă doar o prezentare, urmând ca
hotărârea să o discutăm conform convocatorului.
D-na Raus Adriana: - domnilor consilieri, reprezint partea locală a echipei care
pregăteşte proiectul pentru Mureş Mall. M-am ocupat de Planul Urbanistic Zonal şi o să vă
spun câteva lucruri care merită menţionate în legătură cu acest proiect. Există Mall-ul care s-a
construit anterior, pentru care mulţi târgumureşeni au considerat că oraşul merita o imagine
mai bună pentru această intersecţie, dar din punct de vedere arhitectural eu cred că echipa care
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proiectează această extindere a găsit un concept mai modern şi emblematic pentru acest oraş.
Studiul zonal are la bază un studiu istoric care relevă faptul că această zonă face parte din
centrul istoric ca parte sudică, uşor destructurată în timp din cauza intervenţiilor din zona
centrului de Finanţe, din zona blocurilor de pe partea cealaltă, dar studiul istoric a relevat
faptul că parcelarul din această zonă poate fi reluat pe un fundal de faţadă verde, cu nişte
secvenţe de faţade care urmăresc într-o formulă mai preţioasă reprezentând formula
contemporană a secvenţelor de faţadă pe care le are şi Piaţa Trandafirilor. În general
funcţiunea de mall este uşor dispreţuită de lumea intelectuală considerând că este o funcţiune
consumistă. Noi credem că deşi este o funcţiune banală, modul de prezentare a proiectului de
arhitectură, conceptul său, realizează o revitalizare a acestei părţi a zonei centrale, mai mult
ataşează şi o posibilă dezvoltare a primei etape de amenajare a acoperirii Pârâului Poklos care
este un subiect important pentru oraş. Mall-ul va avea nişte curţi interioare, o aliniere pe
aliniamentul vechilor clădiri, faţadele luate în secevnţa vechilor clădiri, un fundal verde care
aminteşte de vechile curţi ale clădirilor din oraş şi secvenţele de faţadă aliniate care amintesc
de faţadele din Piaţa Teatrului.
În lateral se propune extinderea unei dale urbane care să completeze şi să sugereze
funcţiunea de dală urbană şi noi considerăm că asta ar putea fi o expresie nouă şi cu referinţă
foare constantă la valorile vechi ale oraşului.
Dl. consilier Vlas: - despre dvs. am auzit cuvinte frumoase. Nu că nu le place
mureşenilor, nici mie personal nu îmi place acea clădire şi nu cadrează. V-aş ruga să aveţi în
vedere dacă vreţi să modernizaţi, ca şi ceea ce este şi ceea ce extindeţi să cadreze în zonă. Pe
de altă parte, gândiţi-vă şi pentru acei tîrgumureşeni care nu merg la Mall, pentru că acel nivel
de Poklos care există acolo s-ar putea să avem nevoie de o alternativă la Bulevardul 1918, nu
vă gândiţi să construiţi pe el pentru că trebuie gândit un proiect de circulaţie până la partea
Mureşului şi până în Tudor.
D-na Raus: - nici nu ne-am gâdit la proiectul de circulaţie, doar că în prezenţa unor
funcţiuni urbane importante, acesta nu va fi un mall de consum, va avea un cinema, spaţii
culturale, săli de expoziţie, lucru care ţine de funcţiunile zonei centrale, ceea ce revitalizează.
În Piaţa Trandafirilor sunt câteva firme de telefonie şi bănci. Oamenii trebuie să trăiască în
centrul lor şi am considerat că aceste funcţiuni menţin oamneii în acestă zonă. Sigur că
circulaţia poate să-şi urmeze cursul în lungul Poklosului care este un culoar liber şi perfect
dublează zona centrală, dar dacă luăm exemplul Braşovului ca zonă centrală şi spaţii petonale,
din loc în loc se admite trecerea într-o zonă pietonală care temporar poate fi mai mult acordată
în favoarea pietonului, cu biciclete, cu pietoni.
Eu zic că este un punct de pornire, noi am studiat de multă vreme acoperirea
Poklosului şi principala barieră a fost cea valorică, fiindcă soluţii tehnice au fost mai multe
variante. Dacă ar fi un început şi un parteneriat cu cei de la Mall pentru prima acoperire,
oamenii ar simţi că din el poate să iasă un lucru valoros şi oraşul ar putea să profite.
Dl. consilier Vlas: - dvs. participaţi la comisia Ordinul arhitecţilor?
D-na Raus: - da, reprezint Ordinul Arhitecţilor în comisia de consultanţă a
primăriei.
Dl. consilier Vlas: - vă rog să transmiteţi colegilor să fiţi mai exigenţi cu ceea ce se
construieşte în oraş din punct de vedere arhitectural.
Dl. consilier Maior: – întreb domnii consilieri dacă înainte a intra în ordinea în zi
doresc să ridice unele probleme de interes general.
Dl. consilier Kolozsvari: - ca de obiecei, înainte de ordinea de zi avem interpelările
şi alte observaţii de făcut. Am făcut o interpelare privind autobuzele, la care am primit un
răspuns ignorant, arogant, total lipsit de profesionalism şi care nu răspunde la întrebările puse.
Am întrebat dacă aceste autobuze au fost achiziţionate din bani publici. E vorba de autobuze de
persoane, dar nu pentru trafic în oraş. La prima întrebare – dacă autobuzele s-au cumpărat din
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bani publici – a fost un răspuns corect, că nu s-au cumpărat din bani publici. Nu ne interesează
şi nu ne-a interesat marca autobuzelor, ci ne-a interesat că acele autobuze care au fost puse în
circulaţie, autobuze înalte, cu spaţiu de bagaje jos, este clar că sunt autobuze de cursă lungă, nu
sunt autobuze de oraş. Am întrebat cu ce permisiune s-au introdus acestea, pentru că în caietul
de sarcini când s-au cumpărat autobuze pentru oraş, a fost foarte clar specificat ce fel de
platformă trebuie să aibă, etc. Aceste autobuze, oricât ar fi de bune nu sunt destinate traficului
în oraş. În zone periurbane, asta e altceva.
La prima întrebare, am primit răspuns, în rest la nici una. Se spune apoi că acesta
este pentru confortul public târgumureşean. Apoi am întrebat dacă ele nu sunt destinate şi
eventual s-au pus în funcţiune pentru probe, nu am nimic împotrivă, dar nu s-a dat răspuns la
acest lucru, deci nu sunt pentru probă.
Cu ce drept se foloseşte inscripţia Primăria Tîrgu-Mureş şi Asocierea pentru
Transport SC Transport Local SA şi SC Siletina Impex SRL? Asocierea, respectiv Primăria
Tîrgu-Mureş, reprezentantul Consiliului local nu a autorizat să se pună în circulaţie asemenea
autobuze, oricât ar fi ele de bune.
Apoi se spune arogant, că inscripţia este la latitudinea Asocierii să pună orice fel de
reclame şi orice pe ele. Este cert până la un anumit nivel, dacă nu implică primăria este foarte
clar că poate să pună orice fel de anunţ, dar considerăm că acest lucru este tendenţios şi
răspunsul care l-am primit la interpelare îl resping categoric fiindcă nu răspunde la întrebările
puse de noi.
Dl. consilier Maior: - o să îi rog să prezinte un răspuns mai detaliat la întrebările
adresate.
Dl. cosilier Kolozsvari: - încă o problemă vreau să aduc în discuţie. La toate şcolile
şi la toţi profesorii s-au trimis scrisori, personal adresate profesorilor cu extraordinarele
realizări ale primăriei, ceea ce este clar că e campanie. Domnul primar aici a declarat că nu
face campanie pe bani publici. Aceste scrisori cu antetul primăriei în numele primăriei, deci
este clar că e pe bani publici, ceea ce nu cred că e corect.
Dl. consilier Maior: - o să se verifice şi se va prezenta un răspuns scris în maxim
cinci zile.
Dl. consilier Benedek: - doresc să ridic o probemă. Referitor la Complexul Weekend care a fost pus la punct şi arăta bine, în ultima vreme vedem tot felul de construcţii peste
tot, după 1 Mai a început activitatea, au început să se ridice construcţi fiecare unde apucă. Eu
am depus şi în scris o interpelare în urmă cu 2-3 săptămâni. Într-o zonă unde nu era autorizată,
a început să se construiască. S-a întâmplat şi un accident grav, a murit un om, din cauza unor
greşeli care s-au făcut, dar nu asta este problema. Problema gravă este că se fac construcţii
peste tot nu ştiu cine este răspunzător pentru asta şi cum se admite ca cineva începe să
construiască unde crede că este mai bine şi mai frumos pentru el. Am impresia că cabanele sau înmulţit acolo şi ar trebui să fie numerotate, să vedem cine este proprietarul acestor cabane,
cum au fost construite, cine a autorizat aceste construcţii. Trebuie să facem un control pentru
că am impresia că s-au ridicat o serie de consrucţii care nu sunt acoperite cu hotărâri de
consiliu local.
O altă problemă care pe mine mă preocupă este problema taximetriştilor. Ştiţi bine
că la un moment dat s-a schimbat legea, am luat o hotărâre, sunt 729 locuri. Eu între timp am
aflat că sunt depuse cereri pentru autorizare pentru a primi ca să poată lucra, nişte oameni care
trăiesc din această activitate – în jur de 8-10 oameni, care aşteaptă din 2004 şi au depuse şi
înregistrate cereri de autorizaţii. Noi, în luna februarie când am luat acea hotărâre am făcut o
greşeală, pentru că locuri existau. Trebuie o confirmare din partea consiliului că atribuie aceste
8-10 locuri pentru aceşti oameni care au autorizaţii şi au cerere depusă de 3-4 ani.
Dl. consilier Maior: - atunci când am luat hotărârea noi am şi spus că cererile care
au fost depuse atunci – 10-12 cereri, se vor lua în evidenţă. Am o propunere, ca să nu mai fie
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această problemă, supun acum la vot majorarea cu acele locuri, dacă 10 sunt şi nu mai avem
treabă. Dacă sunteţi de acord, supun la vot acest lucru, că acele 10 cereri care sunt din 2004 să
intre în numărul acelor taximetrişti.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Propunerea fost aprobată cu 16 voturi pentru.
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Dl. consiler Kirsch: - legat de problemele spuse de dl. Kolozsvari, şi au am predat
o interpelare la care am primit un răspuns xeroxat, datat la 26.02.2008. Efectiv nu s-a făcut
nimic la ceea ce am cerut eu. Am ridicat de multe ori problema parcărilor în oraş şi am primit
în februarie un răspuns care nu a satisfăcut întrebarea adresată, la care nu am primit nimic
concret astăzi.
Vă rog, domnule primar, cu toate că se apropie alegerile puneţi direcţiile la treabă şi
să primim un răspuns în acest sens. Eu am predat în scris data trecută o interpelare, dar ceea ce
am primit este superficial.
Eu vă muţumesc pentru materialul informativ care l-a predat Poliţia Comunitară,
care a fost o altă interpelare, dar aş vrea să se completeze până data viitoare cu trei date care
lipsesc din acea informare, mai precis valoarea amenzilor din procesele verbale pierdute de
către Poliţia Comunitară, valoare cheltuielilor de judecată plătite de către Poliţia Comunitară şi
dintre procesele verbale atacate în instanţă câte au fost câştigate. Este un material bun, dar
doresc să fie completat.
Dl. consilier Maior: - rog Poliţia Comunitară să completeze materialul şi să-l
prezinte din nou.
Dacă nu mai sunt înscrieri la cuvânt, trecem la ordinea de zi.
Ordinea de zi a şedinţei de astăzi cuprinde 60 de puncte şi 11 materiale în regim de
urgenţă.
Supun la vot ordinea de zi propriu-zisă precum şi materialele în regim de urgenţă.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi este o informare şi o vom discuta la sfârşit.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Tîrgu
Mureş pentru anul 2008:
Dl. consilier Maior: - avem în dosare o notă privind costul consultanţei pentru
două proiecte din finanţări nerambursabile. Dacă comisia de buget are întrebări?
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? - 17 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 modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al
Serviciului relaţii cu consilierii, secretariat, evidenţă alegători şi arhivă:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? 5

Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al
Serviciului Public de Asistenţă Socială:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 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 finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută
pentru o delegaţie din partea Primăriei municipiului Tîrgu Mureş, cu ocazia deplasării în
Ungaria şi Slovacia, în perioada 20 – 24 mai 2008:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 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 susţinerea de către Consiliul local municipal Tîrgu
Mureş a planului local de acţiune pentru rromi:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 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 susţinerea financiară a subprogramului
„Reamenajarea şi modernizarea grădinii zoologice din Tîrgu Mureş” de către Consiliul local
municipal Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 8 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii municipiului Tîrgu Mureş pentru
constituirea Asociaţiei de Dezvoltare intercomunitară „ECOLECT” Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Trebuie propus în consiliul director, din partea municipiului Tîrgu-Mureş, o
persoană. Vă rog să faceţi propuneri.
Dl. consilier Kolozsvari: - propun pe dl. viceprimar în exerciţiu, pe dl. Csegzi
Sandor.
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
6

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 preluarea „Atelierului meşteşugăresc Valea Rece” în
gestiunea Serviciului public de utilităţi municipale:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dacă nu sunt întrebări, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 10 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul „Reamenajare şi conservare Cetatea Medievală Tîrgu
Mureş”:
Dl. consilier Maior: - avem o menţiune a comisiei de urbanism. Dacă nu sunt
alte precizări, supun la vot proiectul de hotărâre cu această menţiune a comisiei de urbanism.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Vlas Florin).
Punctul nr. 11 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind susţinerea proiectului „Reamenajare şi conservare
Cetatea Medievală Tîrgu Mureş”:
Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II şi cu
observaţiile comisiei de urbanism.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Kolozsvari Zoltan).
Punctul nr. 12 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de deţinere a câinilor din
municipiul Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - dacă sunt observaţii?
Dl. consilier Oprişcan: - eu cer amânarea fiindcă am foarte multe observaţii la
acest material.
Dl. consilier Maior: - supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Monar G.)
(Nu a votat dl. Kolozsvari Z.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Dl. viceprimar Bakos:- în presa de astăzi am fost apostrofaţi că am neglijat acest
lucru. Rugămintea mea este ca cei care vor fi în noul consiliu să dezbată problema cu urgenţă
maximă şi să citiţi materialul în timpul şedinţelor de comisii pentru a nu fi asemenea
argumente că nu sunt.. E colecţia de hotărâri pe care o avem în prezent. Aduce puţine lucruri
noi ceea ce este.
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Punctul nr. 13 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei
de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Invest Tîrgu Mureş”:
Dl. consilier Maior: - s-a primit anexa nr. 2. Supun la vot varianta II cu
observaţiile care s-au făcut la comisii.
Dl. consilier Torzsok: - la acest material este o anexă modificată cu două
capitole de modificări – capitol de solicitare a consliului local şi al doilea capitol - propunerea
care se înţelege că se va discuta, se va negocia cu Consiliul Judeţean. Având în vedere aceste
două capitole în anexa 2, propun o mică modificare şi în hotărâre, în felul următor. La art. 2 să
numim o echipă formată din trei persoane – l-aş numi pe dl. viceprimar Bakos şi încă o
propunere să fie pentru persoane, iar în continuare, să aducă la cunoştinţă asociaţiei solicitările
municipiului Tîrgu-Mureş şi să poarte negocieri asupra propunerilor. Fraza să se termine aici,
restul să fie eliminat din text, să nu se mai revină cu informarea consiliului. Cu această
modificare, respectiv la art. 6, cu ducerea la îndeplinire figurează şi SC Aquaserv SA lucru
total neavenit, fiindcă discutăm de A.D.I.
Dl. consilier Maior: - alături de dl. Bakos îl propun pe dl. consilier Vlas Florin.
D-na secretar Cioban: - mai avem şi art. 3 unde trebuie trecută o persoană. La art.
4.
Dl. consilier Torzsok: - propun pe dl. Bakos Levente.
Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat, cu aceste
menţiuni.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
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 mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Molnar Gabor
Jozsef, să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare
A.G.A. din data de 30 aprilie 2008:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitv.
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 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 instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public la
manifestarea „Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în anul 2008:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitv.
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 16 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a cabinetului
stomatologic situat în str. Cisnădiei, nr. 1:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitv.
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
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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 prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă, precum şi repartizarea spaţiului situat în str. Gheorghe
Doja, nr. 9, în favoarea Partidului Popular şi Protecţiei Sociale din România:
Dl. consilier Maior: - comisia juridică a propus modificarea art. 2 în sensul
prelungirii contractului de închiriere în favoarea PNL pentru o perioadă de cinci ani. Există
hotărâre.
Dl. consilier Oprişcan: - la prelungirea pentru P.N.L. este o mică discuţie. Acolo sa făcut fără şţiinţa şi fără voia Consiliului local, de fapt un schimb de spaţii între PNL şi
PNTCD, PNTCD având un spaţiu mai mare şi membrii foarte puţini şi PNL având un spaţiu
mai mic şi membrii foarte puţini, numai că ei au preferat să meargă într-un spaţiu mai mare.
Nu ştiu cum merge, nu ştiu care îl prelungim pentru PNL, cel mic pe care de fapt nu-l mai
ocupă ei sau cel mare care de fapt este contractul pe PNTCD. Dacă făceau această propunere
de schimb de spaţiu trebuia să înştiinţeze şi consiliul local.
Dl. consilier Maior: - propunem amânarea.
Dl. Primar Florea: - aţi propus corect, pentru că în momentul în care se va
termina şi cu agitaţia, intrăm în probleme serioase. Una din problemele serioase sunt
problemele patrimoniale pentu perioada următoare, ori Casa Apollo este bătaie de joc vis-à-vis
de ce întâmplă acum, modul de folosinţă.
Dl. consilier Maior: - supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Fekete A.)
Cine se abţine? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Punctul nr. 18 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi
vânzarea către S.C. Mureş S.R.L. a cotei de teren aferent locuinţei situate în Tîrgu Mureş, str.
Călăraşilor, nr. 53:
Dl. consilier Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv. Comisia
de buget finanţe şi cea de cultură nu au avizat materialul.
Dl. consilier Benedek: - acolo există un teren. Pentru noi nu a fost clar de ce
trebuie să atribuim acum acest teren. Se poate să mai studiem. Eu propun amânarea.
Dl. consilier MAior: - supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Punctul nr. 19 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi
vânzarea către Hajnal Zoltan a cotei de teren aferent apartamentului nr. 6 situat în Tîrgu
Mureş, str. Călăraşilor, nr. 66:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Dacă nu sunt
observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr. 20 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi
vânzarea către S.C. Rosen Garden S.R.L. şi S.C. Cordial Impex S.R.L. a cotei de teren aferent
spaţiului comercial situat în Tîrgu Mureş, B-dul Pandurilor, nr. 62:
Dl. consilier Maior: - cu observaţia comisiilor de specialitate că se ia în discuţie
vânzarea terenului aflat sub clădire, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 21 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către S.C. Time Com S.A. a unei
suprafeţe de teren situate în Tîrgu Mureş, str. Bolyai, nr. 17A:
Dl. consilier Maior: - comisia de buget finanaţe nu a avizat materialul.
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul acesta se întoarce a treia sau a patra oară
fără modificări. Noi nu am fost de acord cu această soluţie deoarece un teren mare în centru, în
zona protejată din care este ocupat într-adevăr în centru doar o fracţie de circa 15%, nu am
fost de acord ca să vindem acest teren. Problema este destul de complicată în sensul că nici noi
nu putem folosi terenul şi nici dânşii, dar oricum, noi în forma aceasta în care s-a reîntors, nu
am fost de acord cu vânzarea terenului.
Dl. consilier Maior: - propuneţi amânarea materialului?
Dl. primar Florea: - a tot respinge materiale, e un fel de joacă. Ori propuneţi
întâlnire şi negociaţi şi vedeţi ce doreşte acel om, poate cumpărăm noi clădirea. Părerea mea
este să invitaţi societatea Time Com la dvs., comisia de buget şi de urbnism, şi întrebaţi ce
doreşte. Eu oricum poate folosi terenul iar noi nicicum. Îl invitaţi şi vedeţi ce doreşte. Poate
doreşte să vândă clădirea şi cu mare plăcere o cumpărăm noi primăria şi am terminat discuţiile.
Dar amânare fără explicaţii nu prea onorează consiliul.
Dl. consilier Maior: - propun amânarea şi în decurs de o lună de zile să se formeze
o comisie care să se întâlnească cu această societate.
Supun votului dvs. amânarea cu
Cine este pentru? – 13 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Molnar G., Balint I., Nemes P.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Kirsch A.)
Punctul nr. 22 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării unei suprafeţe de teren situat în
Tîrgu Mureş, str. Trebely, f.nr.:
Dl. consilier Maior: - cu completarea “asigurare adecvată a scurgerii apelor
pluviale”.
Dl. consilier Fekete: - am avut o completare în comisie, până se organizează
licitaţia, eu nu voi mai fi consilier, deci v-aş ruga ca în comisia de licitaţie să fie propus
altcineva.
Dl. consilier Maior: - vă rog să faceţi propuneri.
D-na secretar Cioban: - cei care sunt propuşi la membrii înlocuitori, să treacă
la membrii plini.
Dl. consilier Maior: - cu această propunere, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
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Punctul nr. 23 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei pentru concesionarea
amplasamentului situat în B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 112 – 114 în vederea amplasării unei
construcţii provizorii pentru desfăşurarea de activităţi comerciale:
Dl. consilier Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv, comisia
de buget finanaţe şi cea juridică nu au avizat materialul fiindcă nu văd care este oportunitatea
construcţiei.
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 9 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Molnar G., Nemes P., Kolozsvari Z.)
Cine se abţine? – 4 abţineri (Torzsok S., Mozes L., Fekete A., Bakos L.)
(Nu a votat dl. Dane L.)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul nr. 24 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării licitaţiei pentru concesionarea
amplasamentului situat în B-dul Pandurilor, f.nr., în vederea amplasării unei construcţii
provizorii – pavilion expoziţional:
Dl. consilier Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv, comisia
de buget finanţe şi cea juridică nu au avizat materialul. Dacă sunt observaţii?
Dl. consilier Kolozsvari: - aş dori să clarific o observaţie de ordin aproape
general, fiindcă noi nu am respins, ci nu am avizat o serie întreagă de materiale privind
concesionările, din motiv că am considerat că practic la ultima şedinţă din această legislaţie au
intrat în jur de 35-40 concesionări, nu suntem în stare să le verificăm, ca atare considerăm că
nu este corect ca în forma aceasta să dăm un aviz în masă la concesionări. Acesta a fost
motivul.
Dl. consilier Maior: -supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 8 voturi (Torzsok S., Benedek I., Crăciun F., Maior C., Oprişcan
D., Vlas F., Oproiescu F., Bakos L.)
Cine este împotrivă? – 4 voturi
Cine se abţine? – 5 abţineri
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul nr. 25 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Conferinţa Transilvania
de Sud a unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul a patru comisii de specialitate este pozitiv.
Comisia juridică solicită clarificarea statutului juridic al Conferinţei Transilvania de Sud. S-a
adus acest lucru?
Dl. conslier Fekete: - noi am concesionat pentru biserici terenuri fără bani. Aici
se spune că este vorba despre o biserică, dar în toate actele a apărut această Confrinţă
Transilvania Sud, iar noi am solicitat să se claridice dacă asta este biserică sau e societate.
Dacă e biserică, să intre ca la toate bisericile, deci să nu plătească.
Dl. consilier Maior: – supun la vot proiectul de hotărâre cu această menţiune
făcută de dl. Fekete.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere Sita I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 26 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Veszi Iosif ladislau şi
soţia Etelca a unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş:
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Dl. consilier Maior: - raportul a patru comisii de specialitate este pozitiv.
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 13 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Benedek I., Kolozsvari Z.)
Cine se abţine? – 2 abţineri (Torzsok S., Kirsch A.)
Proiect de hotărâre este respins.
Punctul nr. 27 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Cormoş Suciu Romeo şi
soţia Emilia a unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - comisia de buget finanţe a refuzat materialul la ultima
şedinţă. Comisia de comerţ specifică “fără afectarea spaţiului verde”. Comisia de urbanism nu
este de acord.
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 14 voturi (
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 3 abţineri (Benedek I., Kolozsvari Z., Kirsch A.)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul nr. 28 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Cuc Petru şi soţia Cuc
Leontina a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul a trei comisii de specialitate este pozitiv, comisia
de buget finanţe nu a avizat materialul, comisia juridică – 2 voturi pentru adoptarea
materialului, iar un vot este împotrivă.
Dacă nu sunt observaţii, supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 5 voturi (Dane K., Maior C., Sita I., Oprişcan D., Oproiescu F.)
Cine este împotrivă? – 2 voturi
Cine se abţine? – 9 abţineri
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul nr. 29 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Cabinet Individual de
Avocatură Năsălean Maria a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu
Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la
vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Sita I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 30 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Constantin Martha Maria şi
Golovatei Eugenia a unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - comisia de buget finanţe nu a avizat materialul.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 11 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Molnar G.)
Cine se abţine? – 5 abţineri (Benedek I., Nemes P., Kolozsvari Z., Crăciun F.,
Bakos L.)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul nr. 31 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către dl. Şeulean Aurel şi Şeulean
Aurelia a unei suprafeţe de teren aflat în proprietatea municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - trei comisii au avizat materialul, comisia de buget finanţe nu
a avizat materialul.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? –10 voturi
Cine este împotrivă?- 2 voturi (Molnar G., Fekete A.)
Cine se abţine?- 5 abţineri (Benedek I., Nemes P., Kolozsvari Z., Kirsch A.)
Proiectul de hotărâre este respins.
Punctul nr. 32 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Deovex S.R.L. a unei
suprafeţe de teren sub luciul de apă şi peste luciul de apă, aflate în proprietatea municipiului
Tîrgu Mureş, str. Plutelor, nr. 2:
Dl. consilier Maior: -comisia pentru buget finanţe şi comisia de cultură nu au
avizat materialul. Raportul celorlalte trei comisii este pozitiv.
Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de buget nu a avizat nici un material pentru
Weekend pentru că am constatat că sunt diferenţe a suprafeţe şi suprafeţele solicitate şi
propuse pentru concesionare nu sunt cele care sunt real ocupate de clădiri. Dorim să fie o
clarificare generală, până atunci, comisia de buget finanţe nu avizează nicio concesiune de
teren în Weekend.
Dl. consilier Oprişcan: - aici este o situaţie mai deosebită. Este o hotărâre
judecătorească prin care nu putem demola construcţii. La ora aceasta se plăteşte chirie pentru
ocupare luciu de apă şi e aberant că se plăteşte taxa de ocupare luciu de apă şi în extrasezon,
taxă care este foarte ridicată, ori nu este apă în extrasezon.
Dl. consilier Maior: - vreau să fac o remarcă. În regim de urgenţă intră acelaşi
material cu reducerea taxei.
Dl. consilier Fekete: - eu propun să supuneţi la vot, în boc, amânarea acestor
materiale.
Dl. consilier Maior: - supun votului dvs. amânarea materialelor 32-37 din ordinea
de zi.
Cine este pentru? –17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Proiectele de hotărâri 32-37 au fost amânate.
Punctul nr. 38 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării concursului „Natură pentru viaţă”:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 39 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei suprafeţe de teren situat în
zona Cartier Belvedere:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 40 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării unui schimb de terenuri între
municipiul Tîrgu Mureş şi S.C. Fortis Co S.R.L.:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Trebuie să
nominalizăm cinci membri la comisia de negociere.
Dl. viceprimar Bakos: - pe de o parte avem o comisie care cumpără terenuri şi ar
putea fi aceeaşi comisie. În schimb, dacă se termină mandatul suntem în acelaşi impas care era
în cazul comisiei din care făcea parte dl. consilier Fekete. Dacă negocierea se face înainte de
alegeri, atunci propun să fie acea comisie.
Dl. consilier Maior: - propun acea comisie, iar în cazul în care nu se negociază
până atunci, propunem de comun acord alţi cinci membri.
Supun a vot proiectul de hotărâre cu precizările făcute.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Punctul nr. 41 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi transmiterea unui teren aflat
în proprietatea S.C. Bel Rom Unu S.R.L. în proprietatea municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Punctul nr. 42 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei făcută de S.C. Bel Rom Unu
S.R.L. şi transmiterea fără plată a reţelei de iluminat stradal din sensul giratoriu situat în str.
Gheorghe Doja în proprietatea municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Punctul nr. 43 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării unui ansamblu sculptural în faţa
Cimitirului Eroilor Sovietici:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dl. viceprimar Csegzi: vreau să fac o propunere, o revenire la buget. În urmă cu
doi ani am aprobat în buget câte 5000 lei noi pentru autorii a căror lucrările le expunem în
oraş, două lucrări au fost puse deja în faţa Spitalului Municipal, acesta este al treilea şi vă rog
să fiţi de acord să introducem 15000 lei pentru cei trei artişti ale căror lucrări sunt.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu menţiunea făcută de dl. viceprimar Csegzi..
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 44 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind aprobarea unor amplasamente în vederea amenajării
unor parcări pe domeniul public şi privat al municipiului Tîrgu Mureş în zonele de cartiere:
Dl. consilier Maior: - comisiile de specialitate sunt de acord cu anexele avizate
de către comisia de urbanism şi anume, anexa nr. 13, anexa nr. 16, anexa nr. 20, anexa nr. 21,
anex nr. 29, anexa 30.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 45 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea amplasamentului unei construcţii, cu
caracter provizoriu, aparţinând d-nei Ordean Persida Silvia.
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Este o abţinere a d-lui viceprimar Bakos.
Dl. viceprimar Bakos: - motivul pentru care m-am abţinut este faptul că este vorba
de un garaj – se ştie că nu sunt împotriva garajelor. Orice autorizaţie dată pentru construirea
unui garaj, este specificat în cazul în care autorittea locală are nevoie de garaj, proprietarul
garajului trebuie să elibereze fără condiţii spaţiul respectiv. Noi, cu această decizie, s-ar putrea
să creem un precedent; de aceea m-am abţinut.
Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 8 voturi
Cine este împotrivă?- 3 voturi (Molnar G., Nemes P. Bakos L.)
Cine se abţine? – 5 abţineri (Dane K., Balint S., Mozes L., Crăciun F., Kirsch A.)
Proiect de hotărâre a fost respins.
Punctul nr. 46 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul „Canalizare pluvială în str. Sudului şi str. Dealului din
municipiul Tîrgu Mureş”:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consiler Oprişcan D.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 47 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
212/31.05.2007 referitoare la aprobarea trecerii unui imobil în suprafaţă de 613 mp, aflat în
proprietatea municipiului Tîrgu Mureş şi administrarea Grupului Şcolar „Ion Vlasiu” în
administrarea Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Oprişcan D.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 48 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate nr. 161/2007 şi a
indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Înlocuire conducte cu apă şi alimentare cu apă
str. Băneasa – Tîrgu Mureş”:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consiler Oprişcan D.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 49 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform
Studiului de Fezabilitate şi proiect tehnic pentru obiectivul: „Consolidare, mansardare şi
modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit, nr. 19”:
Dl. consilier Maior: raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consiler Oprişcan D.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 50 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Centrala termică, instalaţie de încălzire
interioară, modificare instalaţie de utilizare gaz şi reparaţii construcţii Grădiniţa cu Program
Prelungit nr. 3 „Arlechino”, str. Lebedei, nr. 17”:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consiler Oprişcan D.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 51 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform
Studiului de Fezabilitate şi proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii „Centrală termică,
instalaţie de încălzire interioară, modificare instalaţie de utilizare gaz Grădiniţa cu Program
prelungit nr. 10 şi Creşa nr. 4”, str. Secerei, nr. 2B:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Oprişcan D.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 52 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform
Studiului de Fezabilitate şi proiect tehnic pentru obiectivul: „Extindere, supraetajare parţială şi
modernizare Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 9”:
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Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 53 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul „Modernizare instalaţie de încălzire interioară şi reabilitare termică la Grădiniţa cu
Program prelungit nr. 17 şi Creşa nr. 2 – „Licurici”, str. Lămâiţei, nr. 18”:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimtate de voturi.
Punctul nr. 54 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform
Studiului de Fezabilitate şi proiect tehnic pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi
hidroizolare faţade Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian” Tîrgu Mureş, str. Bernady
Gyorgy, nr. 12:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimtate de voturi.
Punctul nr. 55 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici conform
Studiului de Fezabilitate şi proiect tehnic pentru obiectivul „Reabilitare grupuri sanitare corp B
şi faţade corp A la Gimnaziul Liviu Rebreanu”:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimtate de voturi.
Punctul nr. 56 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu
– str. Şoimilor, fn” pentru lotizare teren în vederea amplasării a trei locuinţe unifamiliale,
proprietari Cătană Cristian, Cătană Claudia, Liţiu Vasile, Liţiu Maria:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimtate de voturi.
Punctul nr. 57 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu
– zona str. Calea Sighişoarei – str. Viile Dealul Mic”, studiu de amplasament pentru construire
locuinţe individuale proprietari Stoica Ioan şi Stoica Emilia:
Dl. consilier Maior: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă?Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimtate de voturi.
Punctul nr. 58 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –
str. Regele Ferdinand, fn”, studiu de amplasament ansamblu de locuinţe colective, locuinţe
individuale şi dotări, proprietar S.C. Conimur S.R.L.:
Dl. consilier Maior: - comisia de buget finanţe nu a avizat materialul. Raportul
celorlalte patru comisi de specialitate este pozitiv.
Dl. consilier Torzsok: – am o singură cerinţă de completare şi anume să se obţină
acordul vecinilor caselor deja ridicate.
Dl. consilier Maior: - cu aceste precizări – să obţină acordul vecinilor – supun la
vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 59 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –
str. Secuilor Martiri, nr. 8” pentru modernizări şi extindere bloc de locuinţe colective
beneficiari Ilea Septimiu şi Ilea Smaranda Liliana:
Dl. consilier Maior: - la acest material s-au adus în original actele solicitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Bakos L.)
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 60 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Zonal –
Piaţa Victoriei, nr. 14” pentru extindere centru comercial Mureş Mall – proprietar S.C. Matrix
Investments S.A.
Dl. consilier Maior: - am primit azi completările solicitate la acest material. Cu
completarea comisiei de urbanism, că acoperirea pârâului se va realiza concomitent cu
realizarea investiţiei de bază.
Dl. consilier Kirsch: - la secţiunea 2, art. 9, se referă la staţionarea autovehiculelor.
Eu aş dori să fie incusă şi posibiltatea de parcare a bicicletelor.
Dl. consilier Molnar: - am rugămintea ca derularea acestei investiţii să se facă întro ordine firească, întâi să se realizeze lucrările la pârâul Poklos şi apoi celelalte. Atenţie, cei
care vor urmări, fiindcă noi suntem buni la a decide şi a da sfaturi, dar la urmărire uneori au
fost multe probleme.
Dl. consilier Maior: - cu precizarea care s-a făcut, supun la vot proiectul de
hotărâre pezentat.
Cine este pentru? – 15 voturi
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Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 2 abţineri (Crăciun F., Oproiescu F.)
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Informare privind intenţia de extindere a serviciilor prestate de Dispeceratul Integrat
de Urgenţă – Tîrgu Mureş:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
PAUZĂ
Materiale în regim de urgenţă
Reluare punctul nr. 2 din ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru anul 2008:
Dl. consilier Kolozsvari: - sunt nişte probleme de formă care trebuie clarificate,
când se aprobă proiectele, atunci se poate, la cetate, trecerea din rezerva bugetară.
Dl. primar Florea: - e ultima şedinţă, să nu ne facem de râs; ar fi păcat. Pe de alte
părţi, în continuu aţi spus că vreţi studii, vreţi proiecte, etc. sunt proceduri în derulare. Sunt la
achiziţiile publice 52 de zile. Trebuie anunţate aceste lucruri. Să vă grăbiţi să scoateţi nişte
bani ca să staţi 3 luni să blocăm procedurile, mi se pare o provocare.
Dl. consilier Kolozsvari: - este vorba de 2,6 milioane lei pentru elaborarea de
proiecte finanţate, etc. Aceste proiecte sunt plătite de către minister. Am rugat, ca să evit
discuţiile inutile, am rugat acestea să fie în rezerva bugetară cu destinaţia respectivă. Nu se
doreşte să schimbăm destinaţia, ci să trecem în rezerva bugetară.
Dl. consilier Maior: - supun la vot această comletare.
Cine este pentru? - 14 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Maior C.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Sita I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere.
Punctul nr. 1 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 279/17 august 2006,
referitoare la transmiterea unei suprafeţe de teren, domeniu public municipal, în administrarea
Serviciului public Administraţia Pieţelor Tîrgu-Mureş:
Dl. consilier Maior: - este o modificare simplă de număr topografic. Supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 2 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic de execuţie cu indicatorii
tehnico-economici, pentru “Înlocuirea conductelor de apă şi reabilitarea reţelelor de canalizare
de pe str. Papiu Ilarian” – municipiul Tîrgu-Mureş:
Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
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Punctul nr. 3 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –
str. Tisei nr. 46” – studiu de amplasament bloc de locuinţe colective, proprietar Mureşan Radu
Gheorghe:
Dl. consilier Torzsok: - doresc să fac o propunere şi să nu repet şi la materialul
următor, aceste blocuri de locuinţe adiacente cartierului existent să fie cuplate la sistemul
centralizat de energie termică.
Dl. consilier Maior: - şi pentru materialul de la punctul nr. 3 şi pentru cel de la
punctul nr. 4, cu menţiunea făcută de dl. Torzsok.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu menţiuena făcută de dl. Torzosk.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 4 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –
str. Suceava f.n.” – studiu de amplasament bloc de locuinţe colective, proprietar Ştefan Eugen
şi Ştefan Corina:
Dl. consilier Maior: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre cu menţiunea făcută
adineauri de dl. consilier Torzsok.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 5 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primăriei
municipiului Tîrgu-Mureş la Ilmenau – Germania, în perioada 6-8 iunie 2008:
Dl. consilier Maior: - dacă nu sunt observaţii supun la vot proiectul de hotărâre
prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 6 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primăriei
municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului local la Zalaegerszeg – Ungaria, în perioada 14-19
mai 2008:
Dl. consilier Maior: - dacă nu sunt observaţii supun la vot proiectul de hotărâre
prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 7 – regim de urgenţă
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Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primăriei
municipiului Tîrgu-Mureş şi a Consiliului local la Szeged – Ungaria, în perioada 23-25 mai
2008:
Dl. consilier Maior: - dacă nu sunt observaţii supun la vot proiectul de hotărâre
prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 8 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a participării municipiului TîrguMureş la programele de dezvoltare a Aeroportului “Transilvania” – Tîrgu-Mureş:
Dl. consilier Maior: - la acest material este nevoie să se propună doi consilieri.
Dl. consilier Kolozsvari: - am primit noi o propunere de contract de asociere care
am considerat că nu este suficient de clar şi nu avem suficientă posibilitate de intervenţie.
Sigur că ne interesează contribuţia la Aeroport, dar într-o formă care ne convine şi nouă
consiliului. Împreună cu d-na secretar am formulat că suntem de acord în principiu şi se face o
comisie care negociază condiţiile de contract.
Dl. consilier Maior: - cu acordul în principiu, vă rog să faceţi propuneri.
Au fost propuşi d-nii consilier Kolozsvari Z., Oprişcan şi Vlas.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 9 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de “Cetăţean de Onoare al
municipiului Tîrgu-Mureş”, respectiv a distincţiei “Pro Urbe” pentru personalităţi cu merite
deosebite cu ocazia “Zilelor târgumureşene”, ediţia a XII-a, 2008:
Dl. consilier Kolozsvari: - eu solicit ca acest material să intre le şedinţa următoare
pentru că mai avem cel puţin o şedinţă înainte de alegeri.
Legat de asta, aş dori să avem o informare privind pregătirea Zilelor TîrguMureşene, pentru a fi consiliul în cunoştinţă de cauză.
Dl. consilier Maior: - la următoarea şedinţă de consiliu să se prezinte o informare
cu ce se va realiza la Zilele târgumureşene.
Dl. consilier Kirsch: - la Zilele târgumureşene, au aş dori să se specifice pe lângă
program şi zonele unde se vor desfăşura aceste activităţi.
Supun la vot amânarea materialului.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă?Cine se abţine?(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Proiectul de hotărâre s-a amânat.
Punctul nr. 10 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru schimbarea
denumirii Grădiniţei cu program prelungit nr. 9 “CODRIŞOR” (“KEREK ERDO OVODA”):
Dl. consilier Maior: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? 21

Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru.
Punctul nr. 11 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării unei taxe speciale aprobată prin
HCL nr. 422/18.12.2007 la Administraţia Complexului de agrement şi sport “Mureşul”:
Dl. consilier Maior: - la acest material am spus că revenim la luciul de apă.
Dl. consilier Oprişcan: - cum e conceput e Ok, nefiind apă nu poţi să plăteşti în
extrasezon luciu de apă.
Dl. consiler Maior: – am spus: - se aprobă modificarea taxei pentru ocupare teren
cu spaţii pentru baruri şi restaurante de luciu de apă, în sensul că aceasta pe anul 2008 va fi la
nivelul taxei de concesiune pentru activităţi de alimentaţie publică aplicată în mod similar la
celelalte unităţi de profil.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 13 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Molnar G., Nemes P.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Balint S.)
(Nu a Votat dl. viceprimar Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi o abţinere.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei extraordinare a
Consiliului local se încheie.

dl. consilier Maior Claudiu – preşedinte de şedinţă _________
jrs. Cioban Maria – Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş ________

22

23

