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Membru în:

1. Comisia de studii, prognoze 
economico-sociale, buget-finanţe şi 
administrarea domeniului public şi 
privat al municipiului Tîrgu Mureş;

2. Comisia de validare a mandatelor 
din Consiliul Local

3. Comisia de circulație al 
municipiului Tîrgu Mureş

4. Consiliul de Administrație al 
Liceului Vocațional de Artă

5. Consiliul de Administrație al 
Gimnaziului Friedrich Schiller

6. Consiliul de Administrație al 
Liceului Tehnologic Gheorghe Șincai
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Anul 2020 pe scurt
A. Perioada de dinainte de alegerile locale

Anul 2020 a fost atipic din mai multe puncte de vedere.  
În primul rând, din cauza pandemiei majoritatea ședințelor de Consiliu au avut loc în 

mediul virtual. Acest lucru a ”forțat” digitalizarea întregului proces, în scurt timp s-au putut 
realiza câțiva pași în acest sens pentru care noi, cei de la POL ne-am luptat (degeaba) dealungul 
anilor (scanarea și transmiterea în format electronic a proiectelor de hotărâri și în general 
comunicarea în format electronic). 

În al doilea rând, fiind an electoral, discuțiile și voturile din plen au avut la bază în 
principal motive electorale. Executivul, conștientizând dorința de schimbare a târgumureșenilor, 
încerca să-și ”securizeze” realizările din ultimele două decenii, iar UDMR-ul, proaspăt trecut în 
opoziție din considerente electorale încerca să-l blocheze. 

Astfel ne-am trezit că după trei ani în care singura opoziție era reprezentată de cei trei 
consilieri POL, în 2020 majoritatea din CL a trecut în opoziție. 

Ultimele luni de mandat, mai ales după decalarea alegerilor locale până în septembrie, au 
fost caracterizate de un blocaj general al consiliului, toată lumea pregătindu-se de alegeri. 

Inclusiv din acest motiv nu voi detalia votul din plen, procesele verbale sunt postate pe site-
ul Primăriei.

1. Comisia de buget - cum este denumită pe scurt prima și 
considerată cea mai importantă comisie din Consiliul Local

Este considerată cea mai importantă comisie a Consiliului Local. Din păcate la Tîrgu Mureș 
legea (cât și noul Cod Administrativ) sunt interpretate mai ciudat. Deși conform legii proiectele de 
hotărâre trebuie să primească avizul comisiei de specialitate aferent, la noi toate proiectele trec prin 
toate cele cinci comisii, care uneori reprezintă o pierdere de vreme. 

Singura excepție o constituie bugetul respectiv rectificările bugetare, unde de multe ori 
celelalte comisii au omis o dezbatere serioasă, și au fost ”de acord cu comisia de buget”.

În aceste ultime luni de mandat am reușit să blocăm în comisia de buget o sumedenie de 
cheltuieli nejustificate, supraevaluate sau cu dedicație.  

Cum am scris mai sus, atitudinea colegilor (majoritari) de la UDMR s-a schimbat cu 180 
de grade, astfel că am avut cu ei o colaborare eficientă prin care am reușit să reducem risipirea 
banului public. 
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2. Comisia de circulație
Se întrunește lunar, este compusă din consilieri locali, reprezentanții poliției rutiere județene 

și municipale, a poliției locale, angajați ai ADP-ului și doi reprezentanți ai ONG-urilor. În cadrul 
ședințelor analizăm și avizăm lucrările de contrucții, PUZ-urile și toate investițiile imobiliare unde 
pentru eliberarea Autorizației de Construire se solicită acest aviz. 

La toate discuțiile am susținut necesitatea asigurării unui număr suficient de locuri de 
parcare - și am susținut cu fermitate drepturile pietonilor și bicicliștilor.  

Deși cu pași timizi, în cadrul comisiei începe șă se schimbe mentalitatea, până nu demult 
toate deciziile se adoptau în spiritul ”fluidizării circulației” în detrimentul celorlalți participanți la 
trafic. În ultima vreme și restul membrilor comisiei încep să se gândească inclusiv la drepturile 
bicicliștilor, pietonilor, nu numai la confortul celor aflați la volan.

3. Comisia de validare 
Este compusă din cinci consileri locali, se întrunește cu ocazia învestirii consilerilor sau în 

cazul unor voturi secrete. Ultima dată s-a reunit cu ocazia demiterii viceprimarului Makkai pentru 
a valida rezultatul votului.

4-5 Consilii de Administrație a școlilor
Au în componență, conform legii, pe lângă profesori, reprezentanții elevilor și părinților și 

2-3 consileri locali și un reprezentant al Primăriei. 
Din păcate, din cauza orelor la care se țin, nu am putut participa la toate ședințele acesto 

comisii, oricum și când am ajuns eram singurul consilier local și nici pe reprezentantul Primăriei 
nu l-am întâlnit la niciunul din cele trei școli. 

Atât la ședințele comisiei de buget cât și la ședințele Consiliului am încercat și de obicei am 
reușit să reprezint interesele acestor școli insistând să primească sumele solicitate pentru diverse 
achiziții necesare derulării actului educativ.
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Anul 2020 pe scurt
B. Perioada de după alegerile din septembrie

După alegerile locale din septembrie 2020 configurația Consiliului Local s-a modificat 
considerabil, oarecum surprinzător pentru mulți dintre noi. Raportat la vechiul CL, atât PNL cât și 
PSD și POL au pierdut câte un mandat, iar UDMR a câștigat unul. În plus au mai intrat în CL 
câștigând câte două mandate PMP și Pro România. 

Consiliul fiind atât de fragmentat, UDMR avea două variante pentru a forma o majoritate - 
a treia opțiune, o majoritate fără UDMR era cel puțin nefuncțională.  

Până la urmă decizia s-a luat pe baza rezultatelor de la alegerile parlamentare, cum la 
București s-a format o majoritate în jurul PNL-ului, și la nivelul orașului nostru s-a preferat o 
coaliție UDMR-PNL cu susținerea PMP în loc de UDMR-PSD-POL.

În noul Consiliu Local atmosfera este total schimbată față de cea de dinainte, primele 
ședințe s-au desfășurat într-un climat de colaborare, toți consilierii (în afară de cei doi ”convertiți” 
de la Pro România) au fost consultați în vederea constituirii comisiilor de specialitate.

Primele ședințe ale noului Consiliu s-au axat pe constituirea comisiilor, stabilirii modului 
de lucru, familiarizarea noilor colegi cu procedurile.

Subsemnatul a fost reales în Comisia de validare a mandatelor, în Comisia de Circulație, în 
Comisia de buget-finanțe unde a fost ales secretarul comisiei, în Comisia de denumiri, în Comisia 
municipală de avizare a programelor, proiectelor și lucrărilor cu impact asupra spațiilor verzi, în 
Comisia de ordine publică, în Consiliul de Administrație al Gimnaziului Nicolae Bălcescu, al 
Gimnaziului Friedrich Schiller, al Liceului Tehnologic Gheorghe Șincai și al Colegiului Național 
Al. Papiu Ilarian.
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Calendarul activităților desfășurate /  
ședințele la care am participat

Octombrie

26 Ședința de constituire a Consiliului Local și depunerea jurământului 

Noiembrie

02 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

09 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

26 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Decembrie

13 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

17 Ședința ordinară a Consiliului Local 

28 Ședința extraordinară a Consiliului Local 
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