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PROCES  - VERBAL 
 

încheiat cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului local municipal  
Tîrgu-Mureş  din data 30 iunie 2009, continuarea Şedinţei din data de 23 iunie  2009 

 
 
 
 

D-na consilier Roman: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, permiteţi-mi 
să deschid şedinţa de azi, continuarea Şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-
Mureş din data de  23 iunie 2009. 

Din totalul de 22 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 20 consilieri locali. 
Absentează domnii consilieri Molnar Gabor şi  Peti Andrei.  

Invit la prezidiu pe d-na consilier Roman Ioana – preşedintele şedinţei de astăzi, 
pe care o rog să preia conducerea şedinţei. De asemenea, invit la prezidiu pe dl. primar al 
Municipiului Tîrgu-Mureş – dr. Dorin Florea.  

D-na consilier Roman: - doamnelor şi domnilor, declar deschise lucrările 
şedinţei de astăzi a Consiliului local Tîrgu-Mureş.  

Dacă sunt observaţii de interes general înainte de a intra în ordinea de zi 
Dl. consilier Mozes: - am trei observaţii legate de concesionare şi urbanism în 

municipiului Tîrgu-Mureş. 
Una din ele am mai ridicat-o în urmă cu două luni, ocupare ilegală a domeniului 

public, pe str. Predeal, înspre scările de la „Furnica”. Lângă fosta Bancă a Religiilor s-a construit 
o casă, s-a cerut concesionarea zonei verzi care s-a refuzat, şi dânsul a ieşit cu vreo 2 metri şi 
lungime de 100 metri pentru care nu plăteşte nimic. Nu am primit răspuns de aceea solicit acum 
încă o dată. 

Unii domnii consilieri  nu au fost şi în mandatul trecut, a venit Complexul 
“Darina” şi a cerut concesionare lângă magazinul din Aleea Carpaţi, între trecerea de cale ferată 
şi Magazinul “Darina” era un triunghi de zonă verde, a cerut pentru terasă şi s-a refuzat de 2-3 
ori, şi săptămâna trecută am văzut că e pavat şi s-a făcut parcare. Rog să se ia măsuri. 

Cu ocazia Zilelor tîrgumureşe am văzut – nu ştiu dacă are autorizaţie sau nu, dar 
să verificaţi şi să ne daţi un răspuns – în centru între Rds şi Fashion (Trocadero) s-a deschis un 
bar. În faţa barului era zonă verde cu copaci, acum  este pavat şi nu am văzut nimic că ar avea  
autorizaţie.  

D-na consilier Roman: -  supun aprobării dvs. Ordinea de  zi a Şedinţei din  30 
iunie 2009, revizuită urmare amânării unor proiecte de hotărâri şi completată. 

Cine este pentru? – 17 voturi 
Cine este împotrivă? – 1 vot (Torzsok S.) 
Cine se abţine? – 2 abţineri (Kolozsvari Z., Benedek I.) 
Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 
Punctul nr. 13 din Ordinea de zi din 23 iunie 2009: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de plată şi garantare ce 

urmează să fie încheiată între Municipiu, S.C. Energomur S.A. şi Eon Gaz România: 
D-na consilier Roman: - săptămâna trecută a avut loc o comisie de negociere, în 

urma căreia s-a ajuns la varianta II care există în mape şi aceasta este varianta pe care o vom 
supune la vot. Această variantă a fost agreată de către cei de la E-on. De asemenea, cei de la 
Energomur au aşezat în mape un grafic legat de întâlniri ulterioare ce vor avea loc între Primărie, 
Energomur şi E-on, pentru discutarea celorlalte probleme care există. Vreau să vă rog să le 
priviţi şi pe aceela cu interes. 

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre în varianta II. 
Cine este pentru? – 22 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier Torzsok: – în comisia de coordonare a activităţii SC Energomur SA 

am rămas trei. Din această comisie a mai făcut parte dl. fost coleg Moraru şi dl. Oprişcan. Ar 
trebui  să completăm această comisie de monitorizare/coordonare a activităţii SC Energomur SA 
cu încă cel puţin două persoane, având în vedere şi problemele serioase ce sunt în dezbatere la 
SC Energomur SA. 

D-na consilier Roman: - putem face completările chiar acum. 
A fost propus dl. viceprimar Maior Claudiu  pe dl. Buda Bogdan. 
Dl. consilier Roman: - supun la vot cele două propuneri care s-au făcut pentru 

completarea comisiei. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Propunerile s-au aprobat cu unanimitate de voturi. 
Punctele 10, 11 şi 12 Regim de urgenţă din 23 iunie 2009:  
2. (10) Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru 

implementarea unui proiect  tip parc ecologic: 
Dl. consilier David: - am mai făcut şi data trecută observaţia, eu aş dori ca în art. 

1 să scoatem “conform obiectivelor Memorandum MOU” pentru că acolo sunt nişte chestii 
defavorabile pentru noi. Deci, să rămână “implementarea unui proiect tip parc ecologic prin 
selectarea partenerului prin licitaţie publică în baza unui caiet de sarcini”. 

Dl. viceprimar Csegzi: -  ideea acestei hotărâri de consiliu este tocmai de a ocoli 
acel  Memorandum, care este o tehnică folosită la nivelul Ministerelor şi funcţionează bine, însă 
pentru că nu am avut timp şi nici nu am dorit fiindcă părerea noastră este că e o procedură tot pe 
licitaţie şi alegerea unui partener  şi până atunci condiţiile le punem noi şi nu le pun altii, să 
cerem aprobarea dvs. pentru demararea discuţiilor şi vom reveni cu toate aceste chestiuni după 
ce vedem mai clar această problemă. 

Aceasta este o hotărâre de principiu ca să demarăm discuţiile. 
D-na consilier Roman: - în acest context, supun aprobării dvs. proiectul de 

hotărâre cu această idee că este vorba de o hotărâre de a grea de principiu această soluţie urmând 
ca mai apoi să discutăm concret care sunt metodele prin care va fi atribuit contractul şi cui 
anume; cum a propus dl. David. 

Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre cu propunerea d-lui David. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
3. (11) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

Zonal – modernizare şi extindere Hotel Everest, str. Uzinei, nr. 16 – 18”, beneficiar S.C. 
Electroconstrucţia Elco S.A., Tîrgu Mureş: 

D-na consilier Roman: -  supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
4. (12) Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic 

Zonal – extindere centru medical şi amenajare parcaj incintă, str. Liviu Rebreanu, nr. 29A, 
beneficiar S.C. Seracom S.A.: 

D-na consilier Roman: -  supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine este împotrivă? - 
Cine se abţine? – 
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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Completare la Ordinea de zi: 
5. (13) Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local municipal în 

calitate de reprezentant al Municipiului Tîrgu Mureş în Adunarea Generală A.D.I. AQUA 
INVEST MUREŞ: 

D-na consilier Roman: - vă  rog să faceţi propuneri. 
Dl. consilier Torzsok: - propun pe dl. consilier David Csaba. 
Dl. consilier Sita: - propun pe dl. Todoran Liviu care este şi în Consiliul de 

Administraţie. 
Dl. consilier Kolozsvari: - dl. Todoran este reprezentantul Consiliului local în 

Aquaserv. 
D-na secretar Cioban: – este completativ. La SC Aquaserv SA dl. Todoran este 

în A.G.A., nu este în Consiliul de Administraţie.  Aqua Invest, are legătură una cu alta fiindcă 
funcţionează împreună, dar nu există situaţie de incompatibilitate între cele două funcţii. Tot în 
A.G.A. 

D-na consilier Roman: - fiindcă s-au propus două persoane, sugerez să se 
întocmească buletinele de vot pentru a lămuri.   

6. (14) Proiect de hotărâre privind introducerea unor taxe speciale pentru 
trenuleţul de la Platoul Corneşti aflat în administrarea Municipiului Tîrgu Mureş: 

D-na consilier Roman: -  supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? – 15 voturi 
Cine este împotrivă? – 
Cine se abţine? – 3 abţineri (David C., Kolozsvari Z., Torzsok S.)  
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri. 
(Nu au votat d-nii consilieri Balint S. şi Benedek I.) 
7. (15) Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre 

Municipiul Tîrgu Mureş şi Clubul Sportiv Universitar din Tîrgu Mureş: 
Dl. consilier Kolozsvari: – nu am obiecţiune la aşa ceva, dar dat fiind că implică 

cheltuieli, odată cu rectificarea de buget care va avea loc la următoarea şedinţă, putem aproba şi 
acest material. Este legat de finanţare, ca atare, rectificarea de buget trebuie să ţină seama de 
acest lucru. 

D-na consilier Roman: - având în vedere că dl. rector se află în sală, după ce 
terminăm noi discuţiile, poate că ar fi potrivit să-i dăm cuvântul dânsului. 

Dl. consilier Benedek: - sunt de acord cu susţinerea activităţii sportive, mai ales 
la U .M.F., însă dl. Kolozsvari are dreptate aici. Eu cred că putem să votăm, dar materialul este 
în regim de urgenţă. 

Dacă dl. rector poate să ne explice de ce este este nevoie de hotărâre în regim de 
urgenţă. Ştiţi foarte bine că în general aceste lucruri sunt discutate în comisia de buget şi am face 
o excepţie, mai ales că este un lucru absolut important. 

Dl. viceprimar  Maior: - materialul este introdus în regim de urgenţă pentru că 
are nevoie de o aprobare din partea consiliului local, o asociere, ca să poată demara un proiect 
împreună cu Ministerul Învăţământului. Fără această aprobare, dânsul nu poate demara proiectul. 
Propunerea mea este să votăm asocierea, urmând ca luna viitoare să votăm suma de bani. Dacă 
vă uitaţi în proiect, nici nu este trecută suma de bani. 

Dl. consilier Buda: – chiar dacă materialul este prezentat în regim de urgenţă ar fi 
un act de dreptate pentru performanţele obţinute de această echipă şi eu v-aş ruga  cu toate că aţi 
ridicat nişte probleme, cum am mai făcut de atâtea ori mai putem face o concesie şi aşa cum a 
spus şi dl. Maior să votăm în principiu urmând ca în funcţie de bugetul pe care îl vom avea, să 
alocăm. Eu zic că ar fi păcat să refuzăm această asociere fiindcă în definitiv este tot echipa 
noastră mureşeană. 

Dl. rector Copotoiu: - am făcut şi am semnat cu Primăria asocierea. Dintre 
echipele din Tîrgu-Mureş, am fost prima echipă care am făcut acest lucru.  

În al doilea rând, avem anul acesta două campioane. Campioana de junioare a ţării 
la volei este CSU Medicina Tîrgu-Mureş, are semnul M care înseamnă  Municipal Tîrgu-Mureş, 
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şi împreună cu CSS, de asemenea campioni naţionali la volei, la cadete, ceea ce nu s-a întâmplat 
în România niciodată. Echipa de volei Medicina Tîrgu Mureş a fost în cupele europene până în 
etapa 3, a reprezentat cu cinste întreg municipiul, ceea ce cealaltă echipă, în afară de popice, nu 
ştiu să fi fost în Cupele europene.  

Ca dovadă a valorii şi rezultatelor obţinute ni s-a acordat ca să organizăm la 
Tîrgu-Mureş una din cupele balcanice, cu una din grupe. Nu ştiu dacă în ultimul la timp la Tîrgu-
Mureş  s-a organizat aşa ceva la nivel european. Aşa cum s-a spus, am demarat cu Ministerul 
învăţmântului un proiect de dezvoltare a unui centru judeţean de excelenţă în volei şi ca să putem 
merge mai departe, totul se bazează pe sprijinul Ministerului învăţământului, dar trebuie să avem 
şi asocierea şi aprobarea din partea municipalităţii. Noi avem infrastructură. Nu avem nevoie de 
mult ajutor, dar fiind o echipă studenţească, eu cred că un mic sprijin ne-ar ajuta să dezvoltăm 
aceste activităţi meritorii pentru municipiul Tîrgu-Mureş. 

D-na consilier Roman: - aş avea o  propunere, eventual să completăm hotărârea 
cu suma care a fost anul trecut. 

Dl. primar Florea: - noi avem o sumă aprobată pentru activităţi culturale, 
sportive, în cadrul bugetului. Avem capitol la acest lucru. Sigur că nu am onorat toate cheltuielile 
pentru anul 2009. Sută la sută că aveţi posibilitatea să reaşezaţi modul în care se distribuie, în 
cadrul acelui capitol din buget, pe sumele existente, sau, dacă dvs. consideraţi corect, să şi 
majorăm capitolul sport după care să defalcăm. Eu zic că se poate aproba urmând ca în iulie să 
vedem şi suma. 

Dl. consilier Sita: - propun să trecem suma de anul trecut, întrucât noi comisia de 
cultură sport am mers pe aceleaşi sume ca şi anul trecut.  

Dl. viceprimar Csegzi: - vreau să întreb dacă nu aveţi nevoie de o sumă minimă? 
Dacă e vorba de un proiect, atunci se presupune o participare cu partea proprie. Probabil, v-aţi 
gândit la ceva concret şi eventual va trebui să formulaţi dacă ştiţi deja suma, că în funcţie de asta 
se poate decide dacă există prevăzute sume bugetare sau neapărat trebuie să ne legăm de 
modificarea bugetului. 

Dl. rector Copotoiu: - noi am depus la dvs. un proiect şi acolo am scris o sumă, 
chiar de anul trecut. Noi nici banii de anul trecut nu i-am primit. Noi am colaborat şi anul trecut 
cu primăria, dar nu am primit banii. Probabil că tot din cauza unor greutăţi care se resimt peste 
tot. Noi ne-am gândit la o sumă de 4 miliarde  care este suma de anul trecut. În plus, cu primăria 
am putea colabora în ce priveşte transportul sportivilor şi ajutor privind cazarea unor sportivi la 
Hotelul Tineretului. Scrie totul în contract, dar acestea erau primele doleanţe ale noastre. 

D-na consilier Georgescu: - această asociere nu înseamnă numai bani, ci şi girul 
şi suportul pe care noi îl acordăm performanţei sportive. Să nu uităm că marile universităţi din 
ţară au sportivi renumiţi şi sunt renumite şi prin asta, iar UMF în ierarhia universităţilor din ţară, 
este cotată foarte bine. Cred că ar fi bine să votăm pentru această asociere. 

D-na consilier Roman: - sunt acum mai multe propuneri care pot fi votate: 
asocierea  în care trecem suma de 4 miliarde. Vom vota pe articole. 

Dl. consilier Vlas: - aş propune să facem pauză, să facem şi un proiect de hotărâre 
de rectificare, ca să fie pe lege. 

Dl. consilier Bakos: - dacă votăm împreună toate articolele, atunci trebuie numite 
trei persoane în Consiliul de administraţie. 

D-na consilier Roman: – au fost propusi domnii consilieri: Sita Ioan, Benedek 
Istvan şi Todoran Liviu, la art. 2 suma de 4 miliarde lei vechi. 

În acest context, supun votului dvs. proiectul de hotărâre. 
Cine este pentru? – 19 voturi 
Cine  este împotrivă? -  
Cine se abţine?-  
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru. 
(Nu a votat dl. consilier Mozes L.) 
Dl. consilier Kolozsvari: - de-a lungul anilor, am avut la şedinţe câteva puncte în 

regim de urgenţă, dar consider anormal să avem câte 15 puncte de urgenţă pe care comisiile nu le 
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văd, unele dintre ele contravin regulamentului. Rog să ne întoarcem la Regulament, fie să 
abrogăm total Regulamentul şi lucrăm cum ne trece prin cap, ori să ne întoarcem la regulament, 
să-l respectăm şi materialele de urgenţă să fie într-adevăr numai cele care sunt absolut justificate. 

Referitor la buget, am impresia că ne prefacem ca şi când am fi în 2007-2008 când 
economia a mers bine. Se ştie dacă luăm numai Ziarul Financiar şi ascultăm se spune Guvernul, 
că suntem într-o criză adâncă, ştim că veniturile  scad, deci, o revizuire bugetară nu este numai 
atât că dintr-un capitol luăm şi punem într-un alt capitol, ci este necesară o revizuire a bugetului, 
aşezarea bugetului pe o bază mult mai realistă. Fac acest apel ca în mod responsabil toate 
comisiile şi mai ales executivul, pentru şedinţa din luna iulie să pregătească o rectificare de buget 
foarte responsabilă şi serioasă. 

D-na consilier Roman:- eu fiind consilier la primul mandat, am spus în plen că aş 
dori ca acest regulament să fie mai clar pentru noi toţi. A fost numită o comisie care se va ocupa 
de refacerea acestui regulament, sunt convinsă că acei colegi vor face în aşa fel încât lucrurile să 
fie clare de acum înainte. 

8. (16) Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
proiectul „Casa verde în Municipiul Tîrgu Mureş” de către Consiliul local municipal Tîrgu 
Mureş: 

D-na secretar Cioban: - îi rog pe domnii consilieri să se uite şi la proiectele de 
hotărâri de la punctele 16  şi 17 care au în vedere depunerea unor proiecte pentru unităţile şcolare 
din municipiu şi pentru Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, care se depune în perioada 15-31 
iulie la Alba Iulia, situaţie în care dacă astăzi nu se aprobă, vom pierde termenele de depunere a 
acestui proiect şi au în vedere toate unităţile: Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, centrul Social 
şi internatele scolare. Se prevede ca din suma de 5 milioane euro, 80% să fie fonduri 
nerambursabile şi 20% să fie contribuţia municipiului Tîrgu-Mureş. În această situaţie sigur că se 
impune urgenţa, altfel vom pierde termenele de încheiere a proiectelor care nu sunt chiar uşor de 
făcut într-o perioadă aşa de scurtă de timp.  

Dl. consilier David: - eu sunt de acord cu argumentarea dvs, dar nu cred că s-a 
ştiut numai de două zile că este această oportunitate de a accesa proiecte şi totuşi am o întrebare: 
cele 12 unităţi şcolare pe ce bază au fost alese? Vreau să ştiu care a fost criteriul de selecţie. 

Dl. primar Florea: - săptămâna trecută în ziua şedinţei de consiliu a venit direct 
de la Ministerul Mediului, depunerea de proiecte, există o oportunitate şi am făcut-o foarte 
repede. Am cuprins internate, unde sunt foarte mulţi copii şi unde pot gândi o soluţie pentru apă 
caldă, într-o variantă economicoasă. Am gândit în acest fel să acopăr undeva la suma 
preconizată. Nu puteam să merg cu sume mai mari sau mai mici. Am cuprins Azilul de bătrâni, 
Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, fiindcă dacă vrem să fie rentabilă, să susţinem acţiuni 
culturale, acţiuni studeneşti, trebuie să avem şi costuri mai mici, la partea hotelieră. Acolo e 
numai chestia de energie şi apă caldă, mi se pare că singurul proiect de genul acesta, sigur, pe 
bani propri, este făcut la casa unei medic în Tîrgu-Mureş.   

Am cerut de la Inspectorat ce unităţi sunt în situaţia de a-şi îmbunătăţi calitatea şi 
pe acelea le-am cuprins. 

Materialele în regim de urgenţă, apar oportunităţi şi să nu luaţi în calcul numai 
discuţiile din comisii, putem sta într-o şedinţă chiar în plen să abordăm lucrurile. Nici eu nu 
agreez materialele de urgenţă, dar asta denotă o activitate susţinută a primăriei. 

Dl. consilier Bakos: - primul proiect de hotărâre face referire la un studiu de 
fezabilitate pe care nu am avut timp să-l parcurgem şi probabil că este foarte vast, din moment ce 
se referă la 12 unităţi şcolare, respectiv Casa de cultură. Totuşi nu este clar care este partea ce ne 
revine nouă din toate proiectele. Nu reiese din hotărâre că aceşti bani – peste 1 milion de euro,  
vor fi obţinuţi din împrumuturi nerambursabile, în expunera de motive apare această sintagmă, 
dar nu reiese, s-ar putea ca în forma în care este să greveze în întregime bugetul local. 

D-na secretar Cioban: - am spus şi la început că punctul 16 se leagă de punctul 
17. Numai că noi suntem legaţi de nişte forme ale hotărârii care le cer cei de la Alba Iulia, 
fiindcă altfel ea ar fi apărut într-un singur proiect de hotărâre. Dar ne cer două, o parte de Studiu 
de fezabilitate şi o parte de aprobare a proiectului.  
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D-na Ijac Dana: -  este un program derulat de Ministerul Mediului. Pentru 
obţinerea acestei finanţări nerambursabile este nevoie de două hotărâri de consiliu. Una  prin 
care consiliul local să aprobe aplicarea la acest program, în care este trecută valoarea totală, 
finanţarea nerambursabilă asigurată de minister şi contribuţia proprie de 10%. De asemenea, se 
solicită aprobarea consiliului local privind indicatorii tehnico-economici din Studiul de 
fezabilitate. Este un proiect care se depune la Minister până la 31 iulie, urmând ca o perioadă de 
câteva luni să aibă loc evaluarea acestui proiect. În cel mai bun caz la sfârşitul acestu an, 
noiembrie-decembrie, se va semna contractul de finanţare, urmând ca implementarea proiectului 
cu asigurrea contribuţiei proprii să se asigure pe o perioadă de 24 de luni. 

Dl. consilier Torzsok: – la câteva din aceste şcoli am cunoştinţă că în zonă există 
centrală termică a noastră. Întreb dacă s-a ţinut cont de corelarea dezvoltărilor, reabilitărilor 
petrecute prin Energomur, respectiv acest proiect. Nu aş vrea să ne trezim cu o dublare a soluţiei 
tehnice. 

D-na Dana Ijac: – în elaborarea întregii documentaţii noi colaborăm cu SC 
Energomur SA, studiul de fezabilitate va cuprinde toate unităţile şcolare, de asemenea toate 
instituţiile care sunt în administrarea noastră şi care au uncaracter social. Acest program la nivel 
naţional derulat de Ministerul Mediului se derulează în două etape: cu depunere pentru luna iulie 
dar în septembrie-octombrie. Noi am gândit pe mai multe etape implementarea acestui proiect. 
Această depunere faza I este un proiect pilot pentru noi. Rămâne să vedem cum vom colabora cu 
ministerul, cu comisiile de evaluare  cum vom replica această etapă la nivelul celorlalte instituţii. 
Repet, colaborăm cu SC Energomur SA. 

Dl. primar Florea: – este o practică ce nu ar trebui să caracterizeze activitatea 
ministrelor. Eu, informaţia am luat-o de la un secretar de stat care ne-a spus de acest proiect. O 
să avem întâlnire cu miniştrii, cu primul-ministru şi o să vedem de ce există această practică, 
pentru că nu este corect. Este normal să apară instituţional o adresă prin care să spună despre 
aceste proiecte. 

  Dl. consilier Buda: – vă dau dreptate vis-à-vis de regulament, dar din nou vă cer 
să facem o concesie, pentru că de data aceasta, chiar dacă încălcăm regulamentul, încercăm să 
aducem nişte bani. Este vorba de mulţi bani pe care am putea să-i obţinem şi părerea mea este că 
ar fi păcat datorită unei neînţelegeri să ratăm o eventuală finanţare.  

Dl. consilier Balint: - doresc să subliniez pentru d-na Ijac să facă o bază de date 
foarte concretă, cu toate unităţile şcolare. La poziţia 12 scrie Grădiniţe             
şi valoarea totală. Care grădiniţe? Este problema cea mai delicată, este o lipsă acută de locuri în 
grădiniţe. Altfel, proiectul e bun. 

D-na Dana Ijac: - suntem o echipă care lucrăm,  şi colegii de la A.D.P. ne-au 
trimis o listă cu internatele. 

D-na consilier Roman: – supun la vot proiectul de hotărâre nr. 16. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine  este împotrivă? -  
Cine se abţine?-  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
Dl. primar Florea: - profit de acest lucru, sunt unităţi de mare importanţă cum e 

Liceul “Bolyai Farkas” sau Colegiul “Unirea” şi cei care sunteţi în legătură directă cu bisericile, 
faceţi intervenţie. Eu mă angajez cu cei din primărie că prima fază a instructajului privind 
întocmirea documentaţiilor îi ajutăm cu plăcere. Le-am spus preoţilor să nu evite să depună 
proiecte.  

9. (17) Proiect de hotărâre privind susţinerea cererii de finanţare pentru „Casa 
verde în Municipiul Tîrgu Mureş” de către Consiliul local municipal Tîrgu Mureş: 

D-na consilier Roman: – supun la vot proiectul de hotărâre nr. 17. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine  este împotrivă? -  
Cine se abţine?-  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
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10. (18) Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea H.C.L.M. nr. 
235/28.05.2009 pentru atribuirea suplimentară a unei pivniţe în suprafaţă de 43,09 mp, situate în 
Tîrgu Mureş, str. Bolyai, nr. 36, în favoarea filialei mureşene a Asociaţiei Nevăzătorilor din 
România: 

D-na consilier Roman: - noi am aprobat acest lucru, dar nu au cerut pivniţa. 
Acum doresc şi acest imobil 

Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine  este împotrivă? -  
Cine se abţine?-  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
11. (19) Proiect de hotărâre privind  finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în 

valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu Mureş şi a Consiliului local, care se va 
deplasa la Budapesta – Ungaria, în perioada 16 – 20 iulie 2009: 

D-na consilier Roman:- delegaţia va fi stabilită ulterior.  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine  este împotrivă? -  
Cine se abţine?-  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
12. (20) Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea 

Municipiului Tîrgu Mureş şi a Consiliului local, la Baja – Ungaria, în perioada 10 – 12 iulie 
2009: 

D-na consilier Roman:- delegaţia va fi stabilită ulterior.  
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. 
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate) 
Cine  este împotrivă? -  
Cine se abţine?-  
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 
 
P A U Z Ă 

 
Dl. consilier Torzsok: – rezultatul votului pentru desemnarea reprezentantului în 

ADI Aqua Invest este următorul: 
David Csaba – 8 voturi 
Todoran Liviu – 12 voturi. 
Urmează să se modifice Statutul ADI în acest sens, care va trebui iarăşi aprobat. 
13. (21) Proiect de hotărâre privind respingerea plângerilor prealabile formulate 

de Partidul Naţional Liberal – Mureş şi Asociaţia APDO LIDER şi reconfirmarea prin vot a 
alegerii viceprimarului Maior Sergiu Claudiu: 

D-na consilier Roman: – această hotărâre va trebui să o votăm pe articole. 
Art. 1 – “Se resping plângerile prealabile ale P.N.L. având ca obiect revocarea 

H.C.L.  nr 267/23 decembrie 2008 şi a tutoror hotărârilor adoptate de Consiliul local în data de 
23 decmbrie 2008”. 

Supun la vot acest articol. 
Cine este pentru? – 12 voturi 
Cine  este împotrivă? – 4 voturi (Balint S., Kolozsvari Z., Mozes L., Torzsok S.) 
Cine se abţine?- 1 abţinere (David C.) 
(Nu au votat d-nii Csegzi S., Bakos L.,  Benedek I.) 
Art. 1 a fost aprobat cu 12 voturi pentru 4 voturi împotivă şi o abţinere. 
Art. 2 “ Se reconfirmă prin vot alegerea viceprimarului Municipiului Tîrgu-Mureş 

– dl. Maior Sergiu Claudiu”. 
Pentru acest articol avem nevoie de buletine de vot şi vot la urnă. 
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P A U Z Ă 
 
Dl. consilier Torzsok: – rezultatul votului pentru reconfirmarea d-lui viceprimar 

Maior Claudiu. 
Voturi pentru – 12 voturi 
Voturi împotivă – 8 voturi 
D-na consilier Roman: – supun la vot hotărârea în ansamblu. 
Cine este pentru? – 12 voturi 
Cine este împotrivă? – 8 voturi Csegzi S., Bakos L., Balint S., David C.,  

Kolozsvari Z., Benedek I.,  Mozes L., Torzsok S.) 
Cine se abţine? -  
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru şi 8 voturi împotrivă. 
 

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

 
 
 
psih. Roman Ioana – preşedinte de şedinţă __________ 

 
jrs. Cioban Maria – Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureş ________ 
   

 
 
 
 
 
          

 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


