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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 Gimnaziului Nicolae Bălcescu

5. Consiliul de Administrație al Gimnaziului Friedrich Schiller

6. Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Gheorghe Șincai

7. Consiliul de Administrație al Colegiului Național Al. Papiu Ilarian

8. Comisia de denumiri

9. Comisia municipală de avizare a programelor, proiectelor și lucrărilor 
cu impact asupra spațiilor verzi (comisia de tăieri arbori)

10. Comisia de ordine publică

Alte comisii “temporare”
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1. Comisia de buget - cum este denumită pe scurt comisia 
studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului Tîrgu 
Mureş 

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 cursul anului 2021 am avut o prezență de 100% la lucrările comisiei al cărui secretar am 
fost ales. În cadrul ședințelor am reușit să corectăm un număr mare de proiecte de HCL, astfel încât 
în fața plenului să ajungă deja varianta îmbunătățită (sau cea inițială cu amendamentele comisiei, 
majoritar ale mele). 

Pot afirma că munca în cadrul acestei comisii s-a desfășurat într-o deplină atmosferă de 
colaborare, fiind cam pe aceeași lungime de undă cu dl președinte al comisiei (Kelemen), în afară de 
câteva chestiuni principiale care âin de orientarea politică. În aceste probleme însă mi-am găsit un 
aliat în persoana domnului Radu Pescar. 

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.  

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.

Mai multe ședințe au fost conduse de subsemnatul.
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3. Comisia de validare 

Este compusă din cinci consileri locali, se întrunește cu ocazia învestirii consilerilor sau în 
cazul unor voturi secrete.

4-7 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 acestor 
comisii, dar am încercat să fiu la curent cu deciziile luate. 

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.

8. Comisia de denumiri 

Este compusă din cinci consileri locali, se întrunește când apar propuneri de schimbare de 
denumiri de străzi, instituții etc. În cursul anului 2021 nu a avut loc nicio ședință.

9. Comisia municipală de avizare a programelor, proiectelor și 
lucrărilor cu impact asupra spațiilor verzi

Este compusă din consileri locali, reprezentanți ai ONG-urilor de mediu, ai Serelor și 
reprezentantul APM. Se întrunește lunar și trebuie să decidă asupra solicitărilor de tăieri de arbori. 
Din păcate cetățenii orașului s-au obișnuit cu metodele ”barbare” de întreținere a vegetației care s-
au practicat în anii trecuți și solicită tăierea unor arbori perfect sănătoși. Din fericire doar în jur de 
10% primesc aviz favorabil.

9. Comisia de ordine publică 

Este compusă din doi consileri locali, domnul primar și reperezentanții Poliției Locale și 
Poliției Municipale. Se întrunește trimestrial sau în caz de nevoie.
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Anul 2021 pe scurt

Anul 2021 a stat în continuare sub semnul pandemiei, multe ședințe de Consiliu 
desfășurându-se online, via Zoom. Asta a condus și la prelungirea ședințelor cât și la unele confuzii 
legate de voturile exprimate. 

Problema principală la care s-a încercat găsirea unei soluții satisfăcătoare pentru oraș de-
alungul a numeroase ședințe extraordinare a fost salubrizarea (atât transportul gunoiului menajer 
cât și salubritatea stradală), o problemă ”moștenită” de la vechea administrație și care i-a dat multe 
bătăi de cap executivului. Putem afirma liniștiti că anul 2021 a reprezentat ”anul gunoiului”. 

În general s-a observat că funcționează bine coaliția ”oficială” UDMR-PNL, sprijinită tacit 
de PMP și ”pe față” de PSD, astfel că în opoziție au rămas doar POL și Pro România (nu că am fi 
foarte bucuroși de o asemenea asociere). 

POL a avut mai puține amendamente în plen, deci o activitate mai puțin vizibilă pe rețelele 
de socializare. Acesta se datorează faptului că majoritatea ideilor noastre au fost însușite de colegii 
din comisiile de specialitate din care facem parte și prezentate în plen (și votate în general) ca și 
amendamentele comisiei.  

Cu toate astea, în cursul ședințelor am avut numeroase luări de cuvânt atât la punctele de 
pe ordinea de zi cât și o serie de interpelări la partea de ”diverse” și câteva amendamente prin care 
am reușit 

- să modific regulamentul de urbanism în sensul măririi numărului de locuri de parcare 
obligatorii la cazul investițiilor imobiliare noi 

- să amânăm adoptarea caietului de sarcini pentru salubrizare prin semnalizarea 
numeroaselor probleme tehnice din document (fiind singurul consilier care le-a observat) 

- să aloc sumele necesare Școlii Waldorf pentru realizarea studiului de fezabilitate pentru 
renovarea atelierelor de creație 

- să alocăm sume suplimentare pentru proiecte tehnice pentru introducerea apei potabile în 
zone defavorizate din oraș 

- să introducem în regulamentul de ridicare a autovehiculelor parcate ilegal și categoria 
celor care deranjează circulația bicicliștilor 

- să impunem ca dintre comercianții participanți la Tțrgul de Crăciun minim 40% să fie din 
oraș și minim 60% din județul Mureș 

Voturile date reflectă poziția mea personală legată de problematica prezentată, uneori 
diferită de votul dat de colegul meu. Pot afirma liniștit, că am votat pozitiv la toate materialele care 
aduceau un plus cetățenilor sau orașului nostru și m-am împotrivit acelor proiecte care îi 
prejudiciau într-un fel sau altul pe târgumureșeni.
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Calendarul activităților desfășurate /  
ședințele la care am participat

Ianuarie

14 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

21 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent 

28 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Februarie

08 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

15 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

23 Ședința extraordinară a Consiliului Local  

25 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

43 31 9 1 2 9 1

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

26 15 9 2 2 10 1
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Martie

12 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

25 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Aprilie

16 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

22 Ședința ordinară a Consiliului Local 

27 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent 

Mai

06 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

12 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent  

21 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent 

27 Ședința ordinară a Consiliului Local 

31 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent 

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

30 26 3 1 0 7 7

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

43 32 10 1 0 9 1

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

48 40 6 1 1 14 2
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Iunie

11 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

14 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent 

22 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Iulie

29 Ședința ordinară a Consiliului Local 

August

13 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

26 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

17 12 5 0 0 6 7

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

34 27 6 1 0 4 4

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

29 24 2 3 0 5 3
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Septembrie

09 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent 

10 Ședința extraordinară a Consiliului Local - absent 

20 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

30 Ședința ordinară a Consiliului Local - absent, bolnav de Covid 

Octombrie

15 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

28 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Noiembrie

18 Ședința extraordinară a Consiliului Local 

25 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

0 0 0 0 0 0 0

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

41 22 8 6 5 10 3

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

20 15 2 2 1 6 8
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Decembrie

21 Ședința ordinară a Consiliului Local 

Tabelele de mai sus se referă la ședințele ordinare.  
Contorizând toate voturile date în cursul anului 2021 și toate intervențiile, 

ajungem la următorul tabel: 

Distribuția votului pentru tot anul 2021: 

Procesele verbale ale ședințelor se găsesc la următorul link:  
https://www.tirgumures.ro/pv2011/index.php?dir=2021/

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări

42 31 6 2 3 0 1

Total 
materiale

Voturi  
”pentru”

Abțineri Voturi  
”împotrivă”

Neparticipare 
la vot

Luări de cuvânt la 
materiale

Interpelări în 
plen

413 300 77 21 15 99 75
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4%

5%

19%

73%

Da Nu Abținere N-am votat

https://www.tirgumures.ro/pv2011/index.php?dir=2021/
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