
RAPORT DE ACTIVITATE 
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TATAR LEHEL 
CONSILIER LOCAL 

TÂRGU MURES 

Comisia pentru administraţie publică locală, 

protecţie socială, juridică, apărarea ordinii 

publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor 

cetăţeneşti, probleme de minorităţi şi culte 

Consiliile de Administraţie ale Gimnaziilor "Liviu 

Rebreanu" şi "Gheorghe Şincai" 

Luări de cuvânt: 41 



PROIECTE INITIATE 

Proiect 

1. Protocolul de colaborare încheiat
intre Municipiul Tirgu Mureş şi agenţii
economici/instituţii in vederea punerii
in aplicare a proiectului Municipiului
nrgu Mureş �Adoptă un spaţiu verde!'" 

2. Organizarea concursului de proiecte
cu tema „Reabilitarea monumentelor
Istorice -Margaretelor nr. 17-18"' 

3. Privind gestionarea directa a
parcărilor din municipiul T3rgu Mureş de
catre Administraţia Domeniului Public

4. Atribuirea denumirii de Si.it6 Andras
actualei Şcoli Gimnaziale nr.7 din munic•
1piul Târgu Mure�

Monumente. str. Margaretelor nr. 17-18 

Iniţiator (i) 

Tatar Lehel 

Tat.'tr Lehel 

Radu Bălaş 
Papai lâszl6 
Tatar Lehel 

Radu Balaş 
P.lpai Laszl6 
Tatâr Lehel 

Stadiul implementării 

Ftrmele nu vor putea Madopta" ş1 
amenaja spaţii verzi, chiar dacă ar fi 
fost pe cheltuiala lor . 

Aprobat HCL 393/18.12.2018 - Urmeaza in
cluderea sumelor necesare pentru d e 
marare in bugetul local 2019. 

Depus, 
dezbătut 
in 2019 

Primaria vrea să conc�ioneze 
parcările cu 1,2 mii. lei, chiar dacă po
tenţialul este de 6 mii. lei 



PROIECTE INIŢIATE 

REABILITAREA MONUMENTELOR 

Organizarea concursului de proiecte cu tema „Reabilitarea monumentelor 

istorice - Margaretelor nr. 17-18" 

Clădirile din Tîrgu Mureş, str. Margaretelor, nr. 17-18 aflate în administrarea 

SC LOCATIV SA figurează pe Lista Monumentelor Istorice cu codul LMI 

MS-ll-m-B-15517, respectiv MS-11-m-B-1S518, sunt monumente istorice de o 

calitate deosebită în arhitectura oraşului. Conform datelor istorice, au fost 

construite ca locuinţe pentru muncitorii fabricii de mobilă "Szekely es Reti': 

situată în apropiere. Importanţa caselor este în primul rând una artistică, 

reprezintă o reuşită combinaţie a soluţiilor arhitecturii vernaculare cu 

elemente de stil istoriste. Şarpantele înalte cu frontoanele învelite cu şindrilă, 

preluate din arhitectura populară, sunt caracteristice creaţiei renumiţilor 

arhitecţi Toroczkai Wigand Ede sau K6s Karoly, activi în oraş dinainte de primul 

război mondial. 

Prezentul concurs este o oportunitate bună pentru a găsi o funcţiune nouă 

pentru cele două monumente, pentru restaurarea şi adaptarea lor - în limita 

posibilităţilor - noilor nevoi, fără a elimina necesiatatea lucrărilor de 

consolidare, care sunt indispensabile din punctul de vedere al evitării 

distrugerii patrimoniului construit din Tîrgu Mureş. 

Monumente, str. Margaretelor nr. 17-18 



PROIECTE INIŢIATE 

SPATII VERZI 
, 

Protocolul de colaborare încheiat între Municipiul TTrgu Mureş şi agenţii eco
nomici/instituţii în vederea punerii în aplicare a proiectului Municipiului TTrgu 

Mureş "Adoptă un spaţiu verde!" 

Proiectul "Adoptă un spaţiu verde!" propune „adoptarea" unui spatiu verde, 
aflat in intravilanul Municipiului Târgu Mureş de către companiile mureşene 
interesate de CSR (Corporate Social Responsability - Responsabilitate Sociala 
Corporatista), pentru o perioada de 3 ani, companii care, prin implicarea atât 
financiară cât şi creativă, ar putea adăuga o plus valoare acestor spaţii în 
schimbul unei recunoaşteri publice, uniforme şi transparente, respectiv prin 
amplasarea unei plăcuţe cu un text de mulţumire. 
în cadrul acestui proiect companiile mureşene vor pune la dispozitia 
municipalităţii proiectul de amenajare pentru zona verde „adoptată" şi vor 
asigura necesarul de material (agro)dendrofloricol pe care decid sa ii 
planteze/replanteze. 

Proiectul nu impune companiilor un buget minim in acest sens, suma necesară 
stabilindu-se în funcţie de mărimea spaţiului verde „adoptat" şi de tipul 
plantelor alese, companiile având libertarea de a achiziţiona plantele şi de a 
elabora proiectul cu orice firmă agreată de aceştia. Plantarea efectiva si 
lucrarile de intretinere revin in sarcina municipalitatii, prin Administraţia 
serelor, parcurilor si zonelor verzi. 
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