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Capitolul I. – PREZENTARE GENERALĂ 

 

 În urma alegerilor locale din 5 iunie 2016 – prin opțiunea exprimată de cetățenii 

tîrgumureșeni cu drept de vot – au fost mandatați 3 consilieri locali de pe lista candidaților 

Partidului Oamenilor Liberi - POL, un partid local pornit „de la firul ierbii”, și la doar câteva luni 

de la înființarea mișcării am obţinut un rezultat de 10,6% la nivelul Municipiului Tîrgu Mureş.  

 În aceste condiții am fost și eu mandatat ca și consilier local, aflându-mă pe poziţia 2. a 

listei de candidați. 

 De la constituirea noului consiliu local pentru mandatul pe perioada 2016-2020, din data 

de 24.06.2017 deţin oficial funcţia de consilier local al municipiului Tîrgu Mureş afiliat grupului 

de consilieri POL, alături de colegii meu Radu Bălaş şi Györfi Júlia. 

 

 În urma validării mandatului meu de consilier local, am dobândit statutul de membru în  

9 comisii, acestea fiind următoarele: 

 

1. Comisia de Validare a Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureș, delegat prin 

H.C.L.M. nr. 1 din 22.06.2012 (comisia funcționează pe întreaga durată a mandatului 

Consiliului Local); 

 

2. Comisia de specialitate pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi 

administrarea domeniului public şi privat al municipiului., delegat prin H.C.L.M. nr. 6/24. 

06.2016 (comisia de bază) 

 

3. Comisia de specialitate pentru administraţie publică locală, protecţie socială, 

juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, 

probleme de minorităţi şi culte, delegat prin HCLM nr. 6/24.06.2016 (comisia secundară 

– în afară de mine și încă un coleg consilier, toți consilierii locali sunt membri a unei 

singure comisii de specialitate); 

 

4. Comisia municipală de avizare a programelor, proiectelor şi lucrărilor cu impact 

asupra spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu Mureş, în ceea ce priveşte consilierii locali, 

delegat prin HCLM 20/28.07.2016 
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5. Comisia de Circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş, delegat prin HCLM nr. 

27/30.08.2016 

 

6. Reprezentant al Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu-Mureş,  în 

anul şcolar 2016-2017 delegat prin H.C.L.M. nr.38/19.09.2012 la Şcoala Gimnazială 

“Friedrich Schiller”şi Grădiniţa Cu Program Normal Şi Grădiniţa Cu Program 

Prelungit “Raza De Soare  

 

7. Reprezentant al Consiliului Local Municipal Tîrgu-Mureş, cu atribuţiile aferente în 

consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu-Mureş,  în 

anul şcolar 2016-2017, delegat H.C.L.M. nr.38/19.09.2012 la Liceul Vocaţional de Artă  

 

8. Comisia de licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 

administrarea S.C. Locativ S.A, delegat prin HCLM 42/29.09.2016 

 

9. Comisia de atribuire și schimbare de denumiri, delegat prin HCLM nr. 

74/27.10.2016 

 

 

 Conform legii, pentru activitatea prestată în calitate de consilier local, am primit o 

indemnizație în cuantum de 547 lei / lună, astfel în afară de veniturile mele ca antreprenor 

(salar și dividende) realizate exclusiv în sfera privată antreprenorială – și fără a avea tangențe 

cu banii publici la nici un nivel – am realizat în cursul anului 2016 un venit suplimentar în 

cuantum total de 2.735 lei. Trebuie să menționez, că această remunerație primită din banii 

contribuabilului (indemnizația de ședință) nu crește nici în funcție de numărul comisilor de 

specialitate din care faci parte, și nici în funcție de prestația avută, ci râmâne aceeași. Toți 

consilierii locali – indiferent de prestația lor – practic primesc aceeași remunerație dacă 

„semnează condica de prezență” la o ședință ordinară lunară și două ședințe ale comisiei de 

specialitate de bază, fără a se ține cont de alte criterii. 

 Indemnizația de ședință se acordă în funcție de prezența la ședințele comisiei de 

specialitate de bază și pentru prezența la ședințele ordinare ale plenului. Pe cale de 

consecință nici ședințele extraordinare și nici activitatea din comisiile de specialitate 

secundare nu se remunerează, munca și activitatea din cadrul acestora fiind prestată „pro 

bono”, în folosul comunității. 
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Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, Art. 34 

(1) Pentru participarea la lucrările consiliului şi ale comisiilor de 

specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. 

(...) 

(2) Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care 

participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de 

specialitate va fi în cuantum de până la 5% din indemnizaţia 

lunară a primarului (...) 

(3) Numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda 

indemnizaţia, potrivit alin. (2), este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 

şedinţe de comisii de specialitate pe lună." 

  

 I.1 Ce am făcut în schimbul indemnizației primite din banii contribuabililor? 

 Făcând un sumar al perioadei de aproape 6 luni de mandat din anul 2016, pot sublinia 

următoarele aspecte relevante legate de activitatea mea de consilier local: 

 

o Am participat la toate cele 10 ședințe plenare, din care 6 ședințe ordinare și 4 

ședințe extraordinare. Nu am absentat de la nicio ședință. 

 

o Am luat cuvântul la 8 din 10 ședințe pentru probleme de interes public înaintea 

aprobării ordinii de zi 

 

o Am asigurat din resurse proprii transmisiunea LIVE a tuturor ședințelor, 

înregistrările ședințelor fiind accesibile și în prezent pe pagina rețelei de socializare 

Facebook “Partidul Oamenilor Liberi – Tîrgu Mureș” (Înregistrările ședințelor pot fi 

accesate și vizionate dând un „click” aici: 

https://www.facebook.com/transilvaniaerdelysiebenburgen/videos/ ) 

o Fiind membru în două comisii de specialitate, în comisia de buget (comisia de 

bază) și comisia juridică (comisia secundară), comparativ cu ceilați colegi consileri 

https://www.facebook.com/transilvaniaerdelysiebenburgen/videos/
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locali practic am participat la un număr dublu de ședințe ale comisiilor de 

specialitate. Am fost absent de la o singură ședință (a comisiei secundare, cea 

juridică) înaintea ședinței extraodrinare din 19 septembrie 2016, care avea un 

singur punct pe ordinea de zi. Același subiect însă a fost dezbătut și în comisia de 

specialitate principală din care fac parte (comisia de buget) cu o zi înainte.  

 

o Am fost prezent la aproape toate ședințele ale Consiliilor de Administrație (CA) ale 

școlilor din care fac parte (Liceul Vocațional de Artă și Școala Gimnazială „Friedrich 

Schiller”). Am lipsit de la 3 ședințe CA, 2 absențe se datorează suprapunerii 

acestora cu ședințele comisiilor de specialitate, fapt sesizat – pe bună dreptate – 

și de către alți colegi consilieri 

 

o Am fost prezent la toate ședințele Adunării Generale a Acționarilor (A.G.A.) ale 

societăților comerciale subordonate Consiliului Local (Transport Local SA, Locativ 

SA, SC „Administrator Imobile și Piețe” SRL)  

 

o Am fost prezent la toate cele 3 ședințe ale comisiei de circulație convocate în 2016 

 

o Am fost prezent la 2 ședințe ale comisiei pentru avizare tăieri arbori, am fost absent 

de la o singură ședință 

 

o Am fost contactat pentru 5 audiențe, pe fondul cărora care datorită circumstanțelor 

improprii și a lipsei asigurării de condiții adecvate pentru consilieri  m-am văzut 

nevoit să le țin pe teren 

 

o În cursul anului 2016 am primit 16 petiți scrise via http://www.amper.org.ro/cltgm/  

din care am răspuns la 14 petiți 

 

o Am depus un număr total de 46 de adrese scrise - 44 în limba română și 2 în limba 

maghiară – înregistrate în evidențele Unității Administrativ-Teritoriale Municipale 

Tîrgu Mureș (cereri privind furnizarea de informații de interes public, reclamații 

administrative, solicitări de documente și lămuriri, cereri cu caracter administrativ, 

http://www.amper.org.ro/cltgm/
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amendamente scrise, cereri prealabile de anulare / revocare a unor hotărâri 

considerate nelegale etc.) 

 

o Am formulat 2 reclamații administrative pe fondul refuzului de a mi se comunica 

informații de interes public privind cheltuirea și recuperarea banilor publici 

 

o Am demarat o acțiune în contencios administrativ la Tribunalul Mureș pe fondul 

refuzului furnizării informațiilor de interes public solicitate. Am câștigat pe fond 

procesul la 23 decembrie 2016, iar în urma respingerii recursului Municipiului Tîrgu 

Mureș am câștigat procesul definitiv în luna Aprilie al anului 2017. 

 

o am formulat o interpelare adresată primarului municipiului Tîrgu Mureș pe fondul 

comportamentului incalificabil și ale cuvintelor injurioase rostite la adresa unor 

consilieri locali și la adresa directorilor din primărie. În ciuda obligației legale prin 

care trebuia să răspundă până la următoarea ședință, dar cel mult în termen de 30 

de zile, primarul nu a răspuns interpelării mele nici până la momentul prezent. 

 

o Am „catalizat” folosirea limbii materne în cadrul ședințelor consiliului de către 

consilierii locali vorbitori de limbă maghiară, încurajându-i începând cu prima 

ședință după constituirea noului consiliu local să facă uz de acest drept consacrat 

de lege, urmare faptului că prevederile Legii 215 / 2001 privind administrația 

publică locală incidente în speță nu sunt respectate de 15 ani la Tîrgu Mureș; or 

bilingvismul în „orașul celor două majorități” în secolul XXI nu ar mai trebui să fie 

subiect de discuție sau de conflict. 

 

o Am susținut toate proiectele de hotărâre benefice comunități tîrgumureșene, 

indiferent de personele inițiatoare sau de apartenența lor politică (a se vedea 

anexa la raportul de activitate privind voturile exprimate asupra hotărârilor 

adoptate în anul 2016) 

 

o M-am opus în mod consecvent finanțării discreționare cu milioane de lei – din banii 

plătitorilor de taxe și impozite – ale celor patru cluburi sportive cu care 

municipalitatea a încheiat contractele de asociere, aceste finanțări ale sportului de 
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performanță fiind făcute în defavoarea sportului de masă și în detrimentul 

dezvoltării infrastructurii sportive locale, prin care să putem facilita accesul la 

resursele și infrastructura sportivă, la terenuri și săli de sport bine dotate pentru 

cât mai mulți copii și tineri. Susțin în continuare cu aceeași convingere, că fără să 

le oferi șanse și condiții tinerelor talente nu poți face pe termen lung performanță 

din sportivi crescuți din propria comunitate, doar cu niște „legionari” aduși din alte 

locuri. 

 

o Mi-am susținut punctul de vedere față de majorarea tarifelor de salubrizare, în 

condițiile în care la momentul actual acest serviciu de utilitate publică este 

suprataxat, dar de o calitatea precară, prestat de către o societate aflată în 

insolvență 

 

o Mi-am exprimat în repetate rânduri dezacordul față de un femomen prin care – în 

opinia mea – se încalcă atât legea, cât și principiile și valorile unui stat de drept 

democratic, urmare faptului că o persoană față de care s-a constatat atât prin 

raportul de evaluare întocmit de către inspectorii Agenției Naționale de Integritate 

(ANI) cât și prin sentința judecătorească definitivă a Înaltei Curți de Casație și 

Justiție (ÎCCJ) pe fondul unor conflicte de interese a fost declarată 

incompatibilă și față de care s-a impus interdicția de a ocupa o funcție 

publică sau demnitate aleasă pe perioada următorilor 3 ani, prevalându-se în 

mod abuziv – și cel puțin imoral dacă nu ilegal – de funcția contractuală de 

„consilier personal al primarului”, prin influențarea, supervizarea și cenzurarea 

continuă al actului decizional și a aducerii la îndeplinire al actului administrativ 

public, exercitându-și dintr-o funcție contractuală o „superioritate ierarhică” asupra 

unor aleși locali și funcționari publici legitimi 

 

o Am făcut tot posibilul – în ciuda obstacolelor, presiunilor și încercărilor de intimidare 

din partea a diferite personaje din executivul primăriei – să continui să promovez 

în mod consecvent principiile bunei guvernări a comunității noastre 

tîrgumureșene. 
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o Am încurajat cetățenia activă și principiile democrației participative și deliberative, 

încurajând cetățenii să facă uz de dreptul lor de a sesiza problemele din Tîrgu 

Mureș și implicându-se în soluționarea problemelor de interes local, inclusiv de a 

se folosi cu încredere de aplicația AmperAlert pentru sesizări, pusă la dispoziție 

de către Asociația Pentru Minți Pertinente (AMPER). Sute de cetățeni au sesizat 

astfel problemele zilnice legate de salubritate, iluminatul public, deficiențe în 

infrastructura rutieră, parcări, defecțiuni tehnice, spargeri conducte, situații de 

pericol etc. Pentru a accesa aplicația, click pe link-ul alăturat: 

http://www.amper.org.ro/sesizari/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amper.org.ro/sesizari/
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Capitolul II. „BUNA GUVERNARE” 

– obiectiv al mandatului, dar și obiectiv politic al POL – 

 

 II.1. Aplicarea principiului transparenței în buna guvernare 

 

                  „Transparență” (foto: Boda Levente Gergely, http://szekelyhon.ro) 

 După cum am precizat și în prezentarea generală, pentru a face accesibile publicului 

tîrgumureșean hotărârile și dinamica discuțiilor din Consiliului Local Tîrgu Mureș, am facilitat 

din resurse proprii transmisiunea „LIVE” pe pagina de Facebook „Partidul Oamenilor Liberi – 

Tîrgu Mureș POL” a tuturor ședințelor ordinare și extraordinare de Consiliu Local din mandatul 

început în iunie 2016. Înregistrările video ale ședințelor pot fi urmărite prin accesarea 

următorului link: https://www.facebook.com/transilvaniaerdelysiebenburgen/videos/ 

 

http://szekelyhon.ro/
https://www.facebook.com/pg/transilvaniaerdelysiebenburgen/videos/
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Legea 215/2001 privind administrația publică locală, Art. 42 alin (1):              

„Ședințele consiliului local sunt publice.” 

 Mai mulți colegi consilieri, în special dintre cei care au avut statutul de ales local și în 

mandatul precedent, precum și câțiva consilieri noi, respectiv mai multe persoane din aparatul 

executiv – inclusiv primarul Municipiului Tîrgu Mureș – s-au arătat deranjați de faptul, că față 

de situația anterioară în care cetățenii nu aveau posibilitatea de a cunoaște detaliile ședințelor 

de consiliu în afară de ceea ce aflau prin intermediul organelor mass-media (presa tipărită, 

posturi de radio și televiziune locale), ședințele consiliului local au căpătat o publicitate mai 

mare decât și-ar fi dorit anumite persoane. Unii consilieri s-au arătat consternați de faptul că 

„imaginea lor apare în spațiul public, pe pagina unui partid politic”. Or dacă în campania 

electorală nu s-au arătat deranjați de a avea parte de publicitate, în calitatea lor de candidați 

apărând pe afișele electorale, nu ar trebui să aibă obiecțiuni nici pe durata exercitării 

mandatului lor în ceea ce privește activitatea lor vizibilă și nici față de transparența asupra 

actului decizional, rol pe care și l-a asumat de momentul în care au decis să candideze.  

Legea 393 / 2004 privind statutul alesului local, Art. 3. 

(1) Participarea aleșilor locali la activitatea autorităților 

administrației publice locale are caracter public și legitim, fiind în 

acord cu interesele generale ale colectivității în care își exercită 

mandatul. 

(2) În exercitarea mandatului, aleșii locali sunt în serviciul 

colectivității locale. 

 Pe fondul acestor transmisiuni au existat multiple presiuni și încercări de a ne determina 

să nu mai transmitem LIVE ședințele, să fim reduși „la tăcere” și să ni se îngrădească dreptul 

la liberă exprimare. 

 După mai multe demersuri eșuate, executivul primăriei a decis în final să preia exemplul 

de bună practică, să asigure echipamentul tehnic necesar și să înceapă să transmită și ei la  
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rândul lor pe pagina Facebook a Municipiului Tîrgu Mureș ședințele Consiliului Local 

începând cu anul 2017, ședințele fiind astfel transmise deja pe două canale on-line. 

Constituția României, Art. 30 – Libertatea de exprimare 

(1) Libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a 

credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin 

scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de 

comunicare în public, sunt inviolabile. 

(2) Cenzura de orice fel este interzisă 

  

 II. 2 Transparența în cheltuirea banului public – puterea Legii 544/2001 

 Pentru a putea lua decizii în cunoștiință de cauză  în calitate de consilier local, dar și pentru 

a avea posibilitatea de a informa contribuabilii tîrgumureșeni asupra utilizării juste, echitabile 

și corecte a banilor publici de către Primăria Municipiului Tîrgu Mureș, precum și pentru a se 

putea supune dezbaterii publice modalitățile de cheltuire ale resurselor bugetului local, am 

înaintat un număr de 14 cereri pentru furnizarea unor informații de interes public în baza 

Legii 544/2001 privind liberul acces la informații publice. Unele dintre ele au fost soluționate, 

altele doar parțial; cert este că m-am confruntat încontinuu cu niște răspunsuri evazive și 

neconcludente, în atitudinea aparatului executiv predominând o secretomanie nemaiîntâlnită, 

ieșită din comun. 

Legea 544 / 201 privind liberul acces la informațiile de interes public, Art. 6. 

1) Orice persoană are dreptul să solicite și să obțină de la 

autoritățile și instituțiile publice, în condițiile prezentei legi, 

informațiile de interes public.  

(2) Autoritățile și instituțiile publice sunt obligate să asigure 

persoanelor, la cererea acestora, informațiile de interes public 

solicitate în scris sau verbal.  
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 Dincolo de drepturile conferite oricărui cetățean de a avea acces la infirmații de interes 

public prin Legea 544/2001, aleșii locali au dreptul să solicite orice informație de interes 

public și în baza Legii 215/2001 privind administrația publică locală respectiv în baza Legii 

393/2004 privind statutul aleșilor locali.  

 

 

 II.3 Demersurile pentru obținerea informațiilor de natură financiară privind 

asocierile între Municipiul Tîrgu Mureș și asociațiile sportive Clubul Sportiv City US, 

Baschet Club Mureş, Fotbal Club ASA2013 şi Clubul Sportiv Universitar 

  

După ce în repetate rânduri au fost refuzate solicitările mele formulate atât în cadrul 

ședințelor comisiilor de specialitate antemergător ședinței plenare din 30.08.2016 la care s-a 

votat rectificarea bugetului, cât și cererea expresă adresată în acest sens Direcției 

Economice, prin adresa nr. 46920 din 06.09.2016 am adresat Primăriei mun. Tîrgu Mureș o 

cerere pentru comunicarea unor informații de interes public prin care am solicitat comunicarea 

următoarelor date de caracter financiar: 

 

„ 1. Care sunt sumele stabilite de către Curtea de Conturi Mureş ca plăţi nejustificate cu 

titlul de „cotă de participare a Municipiului Tîrgu Mureş la asociere”, acordate Asociaţiilor 

Sportive: Clubul Sportiv City US Tîrgu Mureş, Baschet Club Mureş, Fotbal Club ASA2013 

Tîrgu Mureş şi Clubul Sportiv Universitar Tîrgu Mureş, cu specificarea sumelor pentru fiecare 

club în parte?  

 

2. Să mi se comunice care sunt sumele recuperate în contul Trezoreriei UATM Tîrgu 

Mureş până la termenul stabilit ce către Curtea de Conturi, respectiv până la data la care s-a 

adoptat rectificarea bugetului local (30.08.2016)  de la fiecare club sportiv în parte, precum şi 

data efectuării plăţilor restante în contul UATM  Tîrgu Mureș.”  

 

Deoarece consilierii locali au votat rectificarea bugetară fără a avea la îndemână informații 

concrete, iar subsemnatul (așa cum reiese la pagina 26 din procesul verbal de ședinței din 
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30.08.2016) am comunicat colegilor faptul că prin raportul de audit al Curții de Conturi din 

12.04.2016 s-a stabilit cheltuirea nelegală a unei sume de 517.932 lei, în alte scopuri decât 

cele prevăzute în contractele de asociere, cu consecința prejudicierii  bugetului local, iar 

conform măsurilor impuse acest prejudiciu trebuie recuperat de la aceste cluburi.Totuși nu 

mi-au fost aduse la cunoștință detaliile privind gradul de recuperare ale acestor datorii, în 

ciuda solicitărilor multiple făcute în acest sens. Drept consecință, am propus consilierilor locali 

să nu voteze la rectificarea bugetară alocarea de noi sume acestor cluburi, din moment ce 

nu cunoaștem situația exacta a acestora și pe cale de consecinţă să nu încălcăm legea, din 

perspectiva situaţiei în care alocarea unor noi finanţări de la bugetul local este interzisă 

în situaţia în care aceste cluburi sportive au datorii către stat sau către bugetul local. 

 

Deoarce executivul Municipiului Târgu Mureș a tergiversat în mod vădit furnizarea 

informațiilor de interes publice solicitate în mai multe rânduri în cadrul ședințelor comisiilor de 

specialitate și încălcând termele prevăzute de lege, am continuat demersurile înaintând prin 

adresa nr. 49067 din 19.09.2016 o reclamație administrativă pe fondul refuzului furnizării 

informaţiilor solicitate, solicitând inclusiv aplicarea unor măsuri administrative şi disciplinare 

împotriva funcționarului care se face vinovat pentru refuzul comunicării informaţiilor, aşa cum 

dealtfel prevede în mod expres şi legea), iar apoi, datorită lipsei de reacție și de răspuns am 

iniţiat o acțiune în contencios administrativ la Tribunalul Mureş a instituţiei.  Astfel s-a constituit 

dosarul de judecată nr. 2077/102/2016 înregistrat la data de 10.10.2016 pe rolul Tribunalului 

Mureș, Secția contencios administrativ și fiscal, accesibil pe următorul link: 

http://portal.just.ro/102/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10200000000061710&id_inst=102.  

 

Abia ulterior înregistrării cererii de chemare în judecată mi-au fost furnizate informațiile 

solicitate, însă am continuat cu procesul pe celelalte două capete de cerere. Astfel instanța 

judecătorească prin sentința nr. 843/2016 a dispus în sensul „Obligării pârâtei în 

soluţionarea reclamaţiei administrative menţionate să îi transmită reclamantului şi 

menţiunile referitoare la sancţiunile disciplinare luate împotriva funcţionarului desemnat 

pentru aplicarea prevederilor prezentei legi”, respectiv „obligă pârâta la plata în favoarea 

reclamantului a sumei de 500 lei cu titlul de daune morale.”, suma urmând să fie donată 

unei organizații neguvernamentale.  

http://portal.just.ro/102/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10200000000061710&id_inst=102
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În urma recursului înaintat de Municipiul Tîrgu Mureș și a parcurgerii tuturor etapelor de 

judecată, instanța Curții de Apel mi-a dat câștig de cauză  și prin sențința pronunțată a 

respins recursul Municipiului Tîrgu Mureș, obligând pârâta să aducă la îndeplinire soluția 

instanței de fond pentru soluționarea reclamației administrative și plata sumei de 500 lei cu 

titlu de daune morale. 

 

De asemenea, în paralel cu acțiunea la instanţa de contencios administrativ am solicitat 

Instituției Prefectului Județului Mureș să constate nelegalitatea HCL nr. 65 din 21.10.2016 

respectiv nelegalitatea HCL 70 / 27.10.2016 privind asigurarea sumelor pentru asocierile cu 

structurile sportive pentru sezonul competitional 2016-2017, ceea ce a condus la notificarea 

acestor hotărâri în luna Februarie al anului 2017. 

 

Sumele alocate prin HCL 102 din 24 Noiembrie 2016 privind rectificarea bugetară au 

fost fundamentate întocmai cu HCL 70 din 27 Octombrie 2016, astfel toate plățile 

efectuate în baza acestor hotărâri în opinia mea sunt lovite de nulitate, și toate sumele 

virate acestor asociații sportive vor trebui să fie recuperate în integralitatea lor la bugetul 

local în cazul în care s-au efectuat plăți. 

 

II.4 Obținerea informațiilor privind bugetul cheltuit pentru activitățile Primăriei 

Municipiului Tîrgu Mureș legat de organizarea evenimentelor cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă în Municipiul Tîrgu Mureș 

 

Prin cererea depusă în format tipărit la registratura Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş la 

data de 16 decembrie 2016 înregistrată sub nr. 66.777 am solicitat să mi se comunice 

urmatoarele informatii de interes public: 

 

 „1. Centralizatorul cheltuielilor efectuate de către primăria Municipiului Tîrgu Mureș până 

la momentul prezent pentru activitățile instituției legate de sărbătorile de iarnă? (brad de 

Crăciun, iluminatul festiv, concertele și evenimentele culturale organizate de sărbătorile de 
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iarnă, cheltuileile aferente campaniei ”Luna Cadourilor”, patinoarul, cheltuieli de publicitate și 

promovare ale evenimentelor legate de sărbătorile de iarnă, foc de artificii, etc.   

        Solicit în acest sens să mi se pună la dispoziție lista detaliată a cheltuielilor suportate 

din banii publici, din bugetul local al UATM Tîrgu Mureș până la momentul prezent respectiv 

sumele prevăzute pentru evenimentele ce urmează să fie organizate până la data de 

02.01.2017, precum și referatele și notele de fundamentare în baza cărora s-au efectuat 

aceste cheltuieli.  

  2. Care sunt sumele aferente onorariilor plătite din banii publici cântăreților și artiștilor 

pentru concertele organizate în luna Decembrie a anului 2016? (Voltaj la 01.12.2016, Gașca 

Zurli la 06.12.2016, Ștefan Hrușcă la 08.12.2016, Bródy János la 13.12.2016, Dj Thomas 

PCZ, MC Ionutz Florea, Iris la 31.12.2016) 

 3. Cine a negociat contractele cu artiștii enumerați la pct.2 și care este baza legală pentru 

încheierea acestor contracte? 

 4. Unde se organizează ”Revelionul pensionarilor”, câte persoane vor participa la 

eveniment și care sunt sumele prevăzute pentru acoperirea costurilor aferente 

evenimentului? Care este suma plătită de către participanți, și care este contribuția 

municipalității per persoană? Cine sunt persoanele responsabile pentru organizarea 

evenimentului?  

Rog de asemenea să îmi puneți la dispoziție referatele, notele de fundamentare și contractele 

în baza cărora se decontează aceste cheltuieli, precum și decontul cheltuielilor suportate din 

banii publici ai Municipiului Tîrgu Mureș.” 

 

 Deoarce executivul Primăriei Municipiului Târgu Mureș a tergiversat din nou soluționarea 

cererii conform obligației de a furniza informațiile de interes public solicitate, oferind doar niște 

răspunsuri parțiale și evazive, refuzând comunicarea sumelor pentru onorariile negociate cu 

artiștii, prin invocarea „drepturilor de autor” și a unor „clauze de confidențialitate” (față de un 

ales local de la care au pretenția să voteze execuția bugetară!), am continuat demersurile 

pentru obținerea sumelor cheltuite, înaintând la data de 30.12.2016 o reclamație 

administrativă, iar apoi, datorită lipsei de reacție și de răspuns am acționat în instanță 

instituția, câștigând la instanța de fond, sentința fiind însă supusă recursului: 

http://portal.just.ro/102/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10200000000062858&id_inst=102  

http://portal.just.ro/102/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=10200000000062858&id_inst=102
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II. 5. Aplicarea prevederilor legale privind evitarea conflictului de interese și 

respectarea principiului integrității în exercitarea funcției publice. 

 În luna Septembrie al anului 2013 Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a dat publicităţii 

un raport în baza căruia s-a anunţat constatarea stării de incompatibilitate şi al 

conflictului de interese în care se afla numitul Maior Sergiu Claudiu în perioada iulie 2013 

–  aprilie 2014, întrucât în timpul exercitării mandatului de consilier local în cadrul Consiliului 

Local Municipal Tîrgu Mureş în anul 2012 pe durata mandatului 2012-2016 în calitate de 

persoană fizică autorizată a încheiat cu Primăria Municipiului Tîrgu Mureş un “contract de 

prestări servicii” în valoare totală de 35.840 lei, prin P.F.A MAIOR SERGIU CLAUDIU, 

încălcând astfel dispoziţiile Art. 90 alin. (1) din Legea nr. 161/2003 şi Art. 75 din Legea nr. 

393/2004.  

Legea nr. 161 din 2003 privind privind unele măsuri pentru asigurarea 

transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în 

mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei  

SECŢIUNEA a 4-a, Incompatibilităţi privind aleşii locali, Art. 90 alin (1): 

 

“Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de 

preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, 

administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor 

ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau 

asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital 

majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-

teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de 

servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau 

contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale 

din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes 

local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau 

judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de 

consiliile locale sau consiliile judeţene respective.” 
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 La data de 1 martie 2016 prin sentinţa judecătorească rămasă definitivă, emisă sub 

Nr. 581/2016 (dosar de judecată nr. 328/43/2013), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ) 

prin decizia pe care a pronunţat-o a menţinut raportul de evaluare întocmit de către inspectorii 

Agenţiei Naţionale de Integritate și pe cale de consecinţă Maior Sergiu Claudiu pe fondul 

conflictului de interese existent a fost declarat incompatibil, fiind totodată dispusă şi 

măsura de interzicere a ocupării unei funcţii publice sau demnități alese pe o perioadă 

de 3 ani. 

 Ca urmare a deciziei instanţei supreme Maior Sergiu Claudiu a fost nevoit să demisioneze 

din funcţia de consilier local şi din funcția de viceprimar. Însă imediat după demisia din funcţia 

de viceprimar, primarul municipiului a încheiat cu Maior Sergiu Claudiu un contract de 

muncă pe perioadă determinată în baza unei dispoziţii de primar emise conform Art. 66 din 

Legea 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, numindu-l pe Maior Sergiu Claudiu în funcţia 

de “consilier personal al primarului” , deci în aceeași funcție față de care care s-a constatat 

conflictul de interese, raportat la statutul de consilier local. 

 Prevalându-se de calitatea de “consilier personal al primarului”, Maior Sergiu Claudiu 

a continuat să își  exercite competenţele înr-o formă identică a unei funcţii / demnități publice, 

prezentându-se în aceeaşi postură de factor decizional şi „lider suprem” al orașului, ca fiind 

o persoană de neatins, aflată deasupra legii, cu aceeași autoritate pe care o exercita în 

calitate de viceprimar, antemergător pronunţării sentinţei privind constatarea incompatibilității, 

ducând în derizoriu sancțiunea interdicţiei de a ocupa o funcţie sau demnitate publică. 

În acest sens, de la momentul dobândirii funcţiei de “consilier personal al primarului” până la 

momentul prezent și-a exercitat direct și nemijlocit influenţa asupra actului decizional 

respectiv asupra aducerii la îndeplinire al actului administrativ public pe latura executivă 

(semnând acte administrative, inclusiv documente cu impact bugetar), conducând și dirijând 

un întreg aparat executiv din cadrul instituţiei Primăriei Municipiului Tîrgu Mureş.  

 Din aceste motive mi-am exprimat în repetate rânduri dezacordul față de situația în care 

o persoană incompatibilă care deține o funcție strict contractuală, și a cărei atribuții și 

competențe se rezumă strict la consilierea primarului, să se așeze de fiecare dată la 

aceeași masă de dezbateri cu consilierii locali aleși în mod legitim, să ia cuvântul și să 
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influențeze cursul actului decizional, făcând uz de aceleași drepturi pe care le dețin aleșii 

locali și funcționarii publici. În mod regretabil însă majoritatea consilierilor locali nu s-au arătat 

deranjați de încălcarea principiilor integrității funcției publice și elective, formând un 

paravan în jurul persoanei în cauză. 

 Deasemenea am denunțat caracterul nelegal și imoral al denaturării scopului contractual 

în ceea ce privește contractul încheiat  de municipiu pentru servicii de publicitate, prin care 

din banii publici alocați la bugetul Municipiului Tîrgu Mureș, capitolul „Servicii de publicitate 

– promovarea imaginii Municipiului Tîrgu Mureș și al Consiliului Local”  – sume care se 

ridică la cuantumul de 2.000.000 lei! –  80 % din anunțurile publicitare plătite din bani publici 

să servească de fapt la promovarea imaginii și al cultului personalității a unei persoane 

declarate incompatibile care are interdicția de a ocupa o funcție sau demnitate aleasă, 

eclipsându-l aproape în totalitate pe primar (reprezentantul legal al municipiului) în aparițiile 

în spațiul public și mediatic. Aceste apariții mediatice excesive reflectă o situație inedită, din 

care reiese că practic s-au externalizat atribuțiile și competențele primarului. Singura 

nemulțumire sesizată rareori de alți câțiva colegi consilieri locali a fost doar faptul, că din 

aceste fonduri nu se alocă bani deloc pentru promovarea imaginii consiliului local (eu 

personal însă nu consider, că ar fi necesar să ne promovăm „imaginea” din banii 

contribuabililor, aceasta fiind bazându-se în primul rând pe prestația noastră în consiliul local). 

 Datorită faptului, că majoritatea aleșilor locali acceptă această situație de fapt, concluzia 

mea este că instituția consiliului local se confruntă azi cu o amplă criză morală. 

 

II.6 Respectarea drepturilor minorităților naționale – asigurarea bilingvismului în 

cadrul ședințelor de Consiliu Local 

 

În prima ședință a Consiliului Local Tîrgu Mureș din luna iulie 2016, împreună cu ceilalți 

doi colegi consilieri POL am solicitat Primăriei Municipiului Tîrgu Mureș punerea în aplicare 

“ad litteram” a legislației specifice în vigoare, şi astfel să asigure cadrul tehnic / dispozitivul 

de transmitere şi traducere simultană în sala de şedinţă a Consiliului Local Municipal Tîrgu 

Mureș, respectiv asigurarea prezenţei permanente al unui traducător autorizat, în vederea 
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facilitării folosirii limbii materne pentru consilierii de etnie maghiară şi a traducerii simultane 

în limba română, în cadrul şedinţelor de consiliu local.  

Această solicitare s-a făcut în virtutea mai multor prevederi legale, și anume: 

Constituţia României Art. 6 alin. (1):  

“Statul recunoaşte si garantează persoanelor aparţinând 

minoriţătilor naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la 

exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi 

religioase.” 

 

Constituția României, Art. 120 alin. (2):  

„În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând 

unei minorităţi naţionale au o pondere semnificativă se asigură 

folosirea limbii minorităţii naţionale respective în scris şi oral în 

relaţiile cu autorităţile administraţiei publice locale şi cu serviciile 

publice deconcentrate, în condiţiile prevăzute de legea organică.” 

  

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, Art. 19:  

„În unităţile administrativ-teritoriale în care cetăţenii aparţinând 

minorităţilor naţionale au o pondere de peste 20% din numărul 

locuitorilor, autorităţile administraţiei publice locale, instituţiile 

publice aflate în subordinea acestora, precum şi serviciile 

publice deconcentrate asigură folosirea, în raporturile cu 

aceştia, şi a limbii materne, în conformitate cu prevederile 

Constituţiei, ale prezentei legi şi ale tratatelor internaţionale la 

care România este parte.” 
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Legii 215/2001 a administratiei publice locale, Art. 42 alin. (2) :  

“Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română. În consiliile 

locale în care consilierii locali aparţinând unei minorităţi 

naţionale reprezintă cel puţin o cincime din numărul total, la 

şedinţele de consiliu se poate folosi şi limba maternă. În aceste 

cazuri se va asigura, prin grija primarului, traducerea în limba 

română. În toate cazurile, documentele şedinţelor de consiliu se 

întocmesc în limba română.”  

 

 Textele de lege incidente în speță au fost dublate de argumentul în baza căruia „prin 

asigurarea cadrului tehnic adecvat pentru facilitarea traducerii simultane, cât şi prin 

asigurarea prezenţei unui traducător competent în cadrul şedinţelor de consiliu local, şi pe 

cale de consecinţă prin facilitarea folosirii limbii materne pentru reprezentanţii aleşi ai 

comunităţii maghiare din oraşul nostru, sloganul adoptat de către Primăria Tîrgu Mureş, 

“Tîrgu-Mureş – Oraş al Armoniei” ar căpăta cu adevărat conţinut şi esenţă, dând un exemplu 

model în privinţa respectului reciproc, al toleranţei şi al dialogului intercultural, precum şi de 

o atitudine şi abordare demnă de un oraş European.” 

 În ciuda faptului, că această cerere cu caracter administrativ a fost întemeiată și construită 

pe niște texte de lege din Constituția României și o lege organică, unii colegi din UDMR – 

probabil lezați de ideea că nu mai dețin monopolul politic în dreptul de a reprezenta și 

comunitatea maghiară din Târgu Mureș – au catalogat acest demers al consilierilor POL ca 

fiind o „declarație politică”. Cert este însă, că sub presiunea opiniei publice, la următoarea 

ședință a consiliului local alături de cei trei consilieri afiliați grupului POL au semnatcererea  

și 9 consilieri UDMR, fiind întrunit astfel numărul de minim o cincime – de fapt numărul a 

peste 50% - din consilieri locali, pe cale de consecință aceasta fiind înregistrată în evidențele 

Municipiului Tîrgu Mureș – în premieră, la  „doar” 15 ani după adoptarea Legii 215 din 2001 

privind administrația publică locală. 

 În urma acestui demers, consilierii vorbitori de limbă maghiară – inclusiv subsemnatul – 

am început să folosim în mod regulat și limba maghiară în cadrul ședințelor plenare ale 

consiliului local. Cu toate că în cursul anului 2014 s-a achiziționat o aparatură pentru 
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traducerea sincron, aceasta nu a fost pusă în funcțiune și nu a fost asigurată nici prezența 

unui traducător, fiind astfel nevoiți să ne autotraducem în cadrul ședințelor. 

 

  

 II.7 Quo Vadis, LTRC? 

 

 În luna Noiembrie al anului 2016 procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – 

Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de 

inspectorul școlar general al județului Mureș respectiv față de directorul Liceului Teologic 

Romano-Catolic, cu privire la unele posibile fapte prin care s-ar fi încălcat legea în ceea ce 

privește condițiile înființării Liceului Teologic Romano-Catolic (LTRC). Consilierii grupului POL 

s-au poziționat de la bun început pentru soluționarea problemei, iar pe fondul tensiunilor 

apărute și a incertitudinii cu care se confruntau elevii, părinții lor și cadrele didactice ale 

Liceului Teologic Romano-Catolic, am propus constituirea unei comisii mixte la care să 

participe toți actorii implicați în înființarea liceului începând din anul 2014 (reprezentanți ai 

Consiliului Local, al Inspectoratului Școlar Județean, al Direcției Școli din cadrul primăriei etc.) 

pentru a supune unei ample analize toate aspectele legale și administrative în ceea ce 

privește condițiile înființării unității școlare, respectiv pentru a găsi soluții pentru deblocarea 

situației. La baza demersului meu a stat considerentul, că inclusiv consiliul local are o 

responsabilitate în apariția acestei probleme, descoperind mai multe deficiențe în actele 

administrative care au stat la baza înființării acestei unități de învățământ începând cu anul 

2014. 

 

 În replică, primarul municipiului Tîrgu Mureș ne-a numit din nou „derbedei” și „justițiari” 

care „inventează psihoze”, spunându-le părinților prezenți în sală să stea liniștiți iar „copiii să 

învețe”. Față de asigurările date de către primarul municipiului elevilor și părinților, situația 

liceului nu a fost deblocată; din contră, doar s-a agravat, iar incertitudinea a devenit și mai 

mare, fără să se fi găsit o soluție optimă pentru rezolvarea problemei cu care se confruntă 

această unitate școlară.  
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 Or, principiul de bună guvernare de care ar trebui să ținem cont în această speță este în 

primul rând asumarea răspunderii și implicit asumarea posibilelor greșeli apărute pe 

parcurs, apoi să căutăm soluții, în loc de „a mătura mizeria sub preș”.  

 

 

Capitolul III. – ACTIVITATEA ÎN PLEN 

 

 III.1 Adoptarea hotărârilor 

 De la constituirea noului consiliu local, începând cu 24 iunie 2016 au fost convocate în 

total 10 ședințe plenare, din care 6 ședințe ordinare și 4 ședințe extraordinare. Am fost 

prezent la toate ședințele, nu absentat de la niciuna. 

 Ședința ordinară pe luna Decembrie al anului 2016 – din motive lesne de înțeles – nu a 

fost convocată de către primarul Municipiului Târgu Mureș. Din acest motiv am depus o cerere 

prin care am solicitat lămuriri, dar în locul unui răspuns pertinent mi s-au oferit doar citate din 

textele de lege privind modalitatea convocării ședințelor ordinare de către primar. 

  

 În cadrul celor 10 ședințe au fost adoptate în total 119 hotărâri ale consiliului local. 

Opțiunea mea exprimată în cazul a 99 de hotărâri a fost „PENTRU”, la 9 hotârâri 

„ÎMPOTRIVĂ”, la 10 hotărâri „ABȚINERE”. Doar asupra unei singure hotărâri nu mi-am 

exercitat dreptul de vot (la fel ca și colegii mei consilieri din grupul POL), întrucât în cadrul 

procedurii de dezbatere al HCL 102 din 24 Noiembrie 2016 privind rectificarea bugetară ne-a 

fost încălcat dreptul de a dezbate și a vota rectificarea bugetară pe capitole, fiindu-ne 

îngrădit inclusiv dreptul de a formula propuneri și amendamente în plen – așa cum prevede 

dealtfel și legea – hotărârea fiind supusă la vot într-un singur bloc, în condițiile în care s-a refuzat 

includerea amendamentelor formulate de consilierii POL în cadrul ședințelor comisiilor de 

specialitate, antemergător „dezbaterii” acestuia în ședința plenară. 

  

 Acuzațiile venite din partea executivului și propagate în spațiul public, conform cărora „cei 

de la POL se opun la tot ce este benefic orașului” sunt contrazise de statistică, votul pozitiv în 

cazul meu fiind reflectat de un coeficient de 83,19%. Or, executivul, care s-a obișnuit în anii 

precedenți cu niște consilieri – cu câteva excepții bineînțeles – a căror menire era mai degrabă 
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să confirme prin votul lor inițiativele executivului, va trebui să înțeleagă, că esența democrației 

constă tocmai în faptul că poți avea alte idei și o altă viziune în ceea ce privește vitorul orașului 

nostru. 

  

 Detailerea hotărârilor și ale voturilor exprimate pentru fiecare hotărâre în parte se 

regăsesc în anexa raportului meu de activitate sub titlul „Cum am votat?” („pentru, împotrivă, 

abținere), anexă care cuprinde lista tuturor hotărârilor consiliului local adoptate în plen în 

perioada Iunie – Decembrie 2016. În aceste condiții mă voi limita la hotărârile cu impact major 

asupra comunități târgumureșene asupra cărora mi-am exprimat pe durata dezbaterilor punctul 

de vedere. 

  

 

 III. 2 – Amendamentele formulate pe fondul proiectelor de hotărâre  

 supuse dezbaterii 

 

 În cadrul ședinței ordinare din data de 30 August 2017 pe fondul proiectului de hotărâre 

privind rectificarea bugetară am formulat următoarele amendamente: 

 Alocarea sumei de 500.000 lei pentru amenajare terenuri de sport în curțile școlilor 

(amendament inclus în varianta supusă dezbaterii în cadrul ședinței comisiei de 

specialitate pentru buget) 

 Alocarea unei sume de 68.000 lei pentru achiziționarea a două autoturisme pentru 

Serviciul de Asistență Socială, a cărui angajați se deplasau cu mijloace de transport în 

comun pentru a-și face munca de teren. (amendament depus împreună cu colega mea 

Györfi Júlia) 

 Alocarea sumei de 150.000 lei pentru Analiza de nevoi sociale si Harta prestatorilor de 

servicii sociale în Municipiul Tîrgu Mureș (amendament depus împreună cu colega mea 

Györfi Júlia) 

NICI UNUL DINTRE ACESTE AMENDAMENTE NU A FOST DUSE LA ÎNDEPLINIRE 

DE CĂTRE EXECUTIVUL PRIMĂRIEI ÎN CURSUL ANULUI 2016! 
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 În cadrul ședinței din 23 Septembrie 2016 pe fondul tarifelor de salubrizare, pentru 

persoanele fizice am propus în loc de tariful de 8,50 un tarif de 6,65 lei, respectiv reducerea 

considerabilă pentru agenții economici. AMENDAMENTUL A FOST RESPINS. 

 

În cadrul ședinței din 24 noiembrie 2016 am formulat următoarele amendamente: 

 pe fondul proiectului de hotărâre privind impozitele si taxele locale pe anul 2017 am 

formulat un amendament prin care am solicitat reducerea cu 25% ale impozitelor pe 

imobile, în urma modificării codului fiscal și aplicării coeficientului maxim stabilit de lege 

de către autoritatea locală, fiind astfel majorate drastic impozitele firmelor private. 

Amendamentul viza o relaxare fiscală și susținerea sferei antreprenoriale. 

AMENDAMENTUL A FOST RESPINS. 

 Pe fondul proiectului de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2017 am 

solicitat eliminarea taxei de 2 lei pentru eliberarea certificatului fiscal și reducerea de la 

31 lei la 15 lei a taxei pentru eliberarea acestuia în regim de urgență.  

ACEST AMENDAMENT A FOST ADOPTAT.  

 

 III.3 Hotărârile Consiliului local pe care le-am contestat în urma adoptării lor în plen 

 De asemenea, în anumite situații pe care le-am considerat de importanță majoră și cu 

potențial de încălcare a legislației în vigoare, nu m-am mulțumit cu a vota împotriva acestor 

proiecte  HCL, dar și am solicitat prin plângerile prealabile / cererile de revocare HCL inclusiv  

Instituției Prefectului județului Mureș să constate nelegalitatea acestor acte. Astfel,  am 

solicitat constatarea nelegalității HCL Nr. 64/21.10.2016 privind modificarea tarifelor de 

salubrizare pentru municipiul Tîrgu Mureș și revocarea acesteia deoarece: 

Nu s-au respectat prevederile Art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică – Republicată, în sensul aducerii la cunoștința publicului de către 

autoritatea administrației publice locale a proiectului de act normativ cu cel puțin 30 de zile 

lucrătoare înainte de supunerea spre avizare de către autoritățile publice precum și 

nerespectarea prevederilor privind stabilirea perioadei de 10 zile în care se pot primi 
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propunerile, sugestiile sau opiniile la proiectul de act normativ care trebuia să fie în dezbatere 

publică. 

 Toate documentele privind modalitatea de calcul sunt emanate de la operator și nu a 

existat există nici un înscris de la departamentul de specialitate al Muncipiului Tîrgu Mureș 

prin care să se verifice dacă ajustarea propusă este în conformitate cu prevederile art. 13 și 

14 din Ordinul nr. 109/2007, deci corectitudinea acestora nu poate fi evaluată.  

- Privind raportarea cheltuielilor la costurile de transport la depozitul din Ordoheiul 

Secuiesc, sunt costuri nejustificate, deoarece în realitate deșeurile sunt în continuare 

depozitate la rampa amplasată ilegal în Vălureni/Cristești, respectiv la depozitul Schuster 

Ecosal din Sighișoara jud.Mureș. Depozitarea la Cristești a dus la o serie de amenzi 

contravenționale din partea autorităţilor de mediu în sarcina acestui operator în ultimii ani, şi 

în pofida alocării sumelor de la bugetul local nu s-a dus nici azi la îndeplinire ecologizarea 

depozitului de deşeuri. 

- Nu se justifică motivarea tarifului maximal raportat la tariful estimat de „ADI ECOLECT” 

deoarece acest plan multianual de evoluţie a tarifelor nu era integrat efectiv, sistemul de 

management integrat al deşeurilor fiind nefuncțional. Or chiar şi în cazul în care Sistemul de 

Management Integrat ar fi fost deja funcţional, nu ar exista nicio justificare pentru majorarea 

tarifelor pentru agenţii economici, cu mult peste cele stabilite în planul multianual de 

evoluţie a tarifelor. 

- La calculul tarifelor şi taxelor trebuie să fie luate în considerare de asemenea şi 

principiul tarifării echitabile, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat, stabilit în 

art. 3 lit. f) din Legea nr. 101/2006, precum şi criteriul gradului de suportabilitate al populaţiei, 

fiind încălcate aceste dispoziţii prin majorarea drastică unilaterală şi arbitrară a tarifelor faţă 

de cele iniţial stabilite şi agreate prin contractul de concesiune. 

- Nu s-a regăsit nicio fundamentare cu privire la majorarea drastică de la 16,48 lei fără 

TVA la 171,00 lei fără TVA, tarif de peste zece ori mai mare aplicabil deșeurilor stradale 

faţă de tarifele stabilite atât prin contractul de concesiune cât şi prin caietul de sarcini. 

 Răspunsul primit din partea Municipiului Tîrgu Mureș a fost unul de refuz privind revocarea 

hotărârii contestate, iar din partea Instituției Prefectului Județului Mureș nu am primit nici un 

răspuns, astfel hotărârea cu tarifele de salubrizare majorate a rămas în vigoare. 
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„Obiectivul prioritar al S.C SALUBRISERV S.A ÎN INSOLVENȚĂ este promovarea eficienței economice și 
protejarea tuturor categoriilor de utilizatori, ca suport al creșterii nivelului calitativ și cantitativ al serviciilor și, 
implicit al îmbunătățirii condițiilor de viață, de muncă și de locuire ale populației, în conformitate cu criteriile de 
performanță fundamentale pe care aceste servicii trebuie să le îndeplinească” (Memoriu tehnico-economic 
justificativ transport și depozitare la Odorheiu Secuiesc) 

  

De asemenea, în paralel cu acțiunea în justiție privind  cuantumul datoriilor față de 

Municipiul Tîrgu Mureș ale asociațiilor sportive Clubul Sportiv City US Tîrgu Mureş, Baschet 

Club Mureş, Fotbal Club ASA2013 Tîrgu Mureş şi Clubul Sportiv Universitar Tîrgu Mureş, 

am demarat procedura prealabilă pentru revocarea HCL nr. 65/21.10.2016 și 

70/27.10.2016 privind asigurarea sumelor pentru asocierile cu structurile sportive 

pentru sezonul competitional 2016-2017 și am solicitat inclusiv Instituției Prefectului 

județului Mureș să constate nelegalitatea acestora.  

 

 Am motivat solicitarea prin următoarele:  

o Constatarea condițiilor nelegale în care au fost adoptate proiectele de hotărâre în 

regim de urgență” cu încalcarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind 

transparența decizională în administrația publică locală, republicată, care 
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prevede un termen imperativ de 30 de zile pentru supunerea lor la dezbatere 

publică, iar raportat la termenul foarte scurt, acesta nu a mai putut fi supus 

dezbaterii publice, cu toate că impactul asupra bugetului local este unul deosebit 

ținând cont de sumele stabilite în cuantum de milioane de lei. 

 

o Lipsa motivării și a temeiurilor deciziei luate pentru a se putea exercita un control 

riguros în adoptarea acesteia în raport cu toate informațiile de specialitate 

necesare. Mai ales, că exista deja o notă cu obiecțiuni din partea secretarului 

precum și Decizia Curții de Conturi, prin care se constatase deja un mare 

prejudiciu la bugetul local urmare acestor alocări de sume către structurile 

sportive. În pofida celor consemnate în raportul Curţii de Conturi, şi la rectificarea 

bugetului din şedinţa consiliului local din 30 august 2016, s-a dispus alocarea de 

sume în condițiile în care prejudiciul nu era recuperat integral la bugetul local.  

 

o Adoptarea hotărârii de consiliu pe baza expunerii de motive nr. 55709/19.10.2016 

a fost modificată față de proiectul propus, respectiv în cuprinsul hotărârii nu mai 

erau incluse sumele ce urmează a fi alocate de la bugetul local, ci ”se ia act de 

nota secretarului UATM nr. 46580/05.09.2016 și se deblochează sumele din 

bugetul local” subcapitolul Sport - Titlul XI”. Or acest enunț nu putea produce efecte 

juridice, pe de o parte pentru că nota secretarului are un regim diferit iar, pe de altă 

parte „deblocarea unor sume din bugetul local” nu poate fi efectuată decât în 

condițiile Legii nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare.  

 

o Nu s-a prezentat gradul previzionat de încasare a veniturilor bugetare pentru a 

putea fi corelat cu scopul finanțării activităților și obiectivelor propuse prin 

expunerea de motive şi nu a fost indicată nici sursa din care să se aloce aceste 

finanţări. 

 

o Până la momentul supunerii la vot a hotărârii contestate nu au fost prezentate 

consilierilor locali rapoartele financiare (printre altele bilanţul pe anul 2015 

respectiv balanţa de verificare incl. Trim III pe anul 2016) şi nici alte documente 

justificative prin care să poată fi înţelese beneficiile, rezultatele şi consecinţele 
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finanţării cluburilor sportive aflate în asociere cu primăria, consilierii locali votând 

aceste finanţări în necunoştinţă de cauză. 

 

 Urmare demarării procedurii prealabile pentru revocarea HCL 65 din 21.10.2016 și HCL 

70 din 27.10.2016 privind asigurarea sumelor pentru asocierile cu structurile sportive pentru 

sezonul competitional 2016-2017, Instituția Prefectului Județului Mureș a notificat cele 

două hotărâri contestate, acestea fiind revocate în cursul lunii Februarie al anului 2017.  

 

 

III.4  Proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirii ca parte civilă a Municipiului 

Tîrgu Mureș în Dosarul nr. 1883/102/2016 al Tribunalului Mureș 

 La data de 16 septembrie 2016 Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu 

Mureș a emis COMUNICATUL nr. 1192/VIII/3, conform căruia:  

 „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Tîrgu Mureș au 
dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților: 
-FLOREA DORIN, la data faptei și în prezent primar al municipiului Tîrgu Mureș, pentru 
săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul a 
urmărit obținerea unui folos pentru sine sau pentru altul,  
-CIOBAN MARIA, la data faptei secretar al municipiului Tîrgu Mureș, pentru săvârșirea 
infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu dacă funcționarul a urmărit obținerea 
unui folos pentru sine sau pentru altul.  
În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:  
Inculpatul Florea Dorin, în calitatea menționată mai sus, în cursul anului 2008, prin 
încălcarea atribuțiilor de serviciu și a prevederilor legale, a întocmit și semnat o expunere 
de motive, prin care s-a supus dezbaterii Consiliului Local adoptarea, în regim de urgență 
(deși situația nu o impunea), a propunerii de atribuire, cu titlu gratuit către o asociație 
sportivă, a unui teren în suprafață de 20.400 mp, situat în municipiul Tîrgu Mureș.  
Ca urmare a acestui demers, la data de la data de 25 septembrie 2008, Consiliul Local a 
adoptat hotărârea respectivă, prin votul a 19 consilieri locali, la determinarea edilului și fără 
ca aceștia să cunoască caracterul nelegal al acelei propuneri.  
Hotărârea respectivă, după adoptare, a fost contrasemnată (fiindu-i astfel acordată viza de 
legalitate fără de care nu putea produce efecte juridice) de către secretarul municipiului, 
inculpata Cioban Maria.  
Ulterior, asociația sportivă beneficiară a terenului - care nu se încadra în niciuna din 
categoriile de persoane juridice fără scop lucrativ precizate în legea administrației publice și 
nici nu deținea statutul de utilitate publică pentru a putea beneficia de folosința gratuită a 
unui astfel de bun - a închiriat terenul respectiv unei alte entități sportive, obținând foloase 
materiale în sumă de 2.563.041,86 lei.  
Pentru folosirea acelui teren, asociația sportivă ar fi trebuit să plătească o redevență anuală 
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calculată conform prevederilor legale, în funcție de categoria bunului concesionat/închiriat, 
astfel că prin faptele susmenționate bugetul municipiului Tîrgu Mureș a fost prejudiciat 
cu suma de 1.182.520 lei. 
 Până la această dată Primăria municipiului Tîrgu Mureș nu s-a constituit parte civilă în 
procesul penal. 
 Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Mureș.  
 Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de 
procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre 
judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.” 
 

 În urma apariției acestui comunicat în spațiul public am solicitat informații și lămuriri 

referitor la faptul dacă Municipiul Tîrgu Mureș s-a constituit parte civilă în proces pentru 

recuperarea eventualelor prejudicii, în cazul în care instanța judecătorească va confirma 

existența acestora. Așa am aflat și de adresa transmisă de către DNA la data de 6 iunie 

2016 Municipiului Tîrgu Mureș ca parte vătămată privitor la oportunitatea constituirii ca 

parte civilă în dosar, consiliul local neavând cunoștință despre existența acestei adrese. 

 Urmare celor descrise am inițiat proiectul de hotărâre  privind aprobarea constituirii 

ca parte civilă a Municipiului Tîrgu Mureș în Dosarul nr. 1883/102/2016 al Tribunalului 

Mureș, cu scopul reprezentării municipiului în proces, iar în cazul în care instanța 

judecătorească va constata existența prejudiciului, acesta să poată fi recuperat. 

 Proiectul de hotărâre a fost supus dezbaterii în ședința ordinară din 27 octombrie 2016, 

fiind amânat pentru următoarea ședință, și fără să mai fi fost introdus pe ordinea de zi în 

următoarele ședințe, în ciuda multiplelor cereri pe care le-am făcut pentru introducerea pe 

ordinea de zi a acestuia și în ciuda faptului că amânarea a fost agreată în consiliul local 

pentru următoarea ședință. Proiectul de hotărâre a fost astfel tergiversat atât de către 

primar care a refuzat introducerea acestuia pe ordinea de zi cât și pe fondul refuzului 

consilierilor locali de a-l dezbate în regim de urgență.  

III.5 Relația cu primarul 

Așa cum ne-am obișnuit încă din perioada campaniei electorale de dinainte de alegerile 

din 5 iunie 2016, primarul municipiului Tîrgu Mureș, dr. Dorin Florea a folosit la adresa 

consilierilor POL – inclusiv la adresa subsemnatului – în repetate rânduri cuvinte ofensatoare 

și jignitoare, numindu-ne „golani”, „derbedei”, „reclamanagii”, „delatori” etc. 
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Motivul pentru care a manifestat acest comportament incalificabil față de noi se datorează 

faptului că noi am făcut opoziție, criticând în mod consecvent modul arbitrar în care este 

condus orașul, modalitatea de cheltuire al banului public, prioritățile și pentru că ne-am permis 

să avem o altă viziune decât cea impusă unilateral de 16 ani, de când domnia sa se află la 

conducerea Municipiului Tîrgu Mureș. 

Primarul a fost absent la majoritatea ședințelor de consiliu local, dându-ne de înțeles că 

nu participă la ședințe din cauza celor 3 „derbedei”. Iar cu rarele ocazii cu prilejul cărora ne-

a onorat cu prezența sa, citându-l pe colegul meu Radu Bălaș, „În copilăria mea existau nişte 

copii care dădeau cu piatra şi fugeau. Cam aşa a făcut şi acum dl. primar, şi-a spus oful, a 

jignit şi a fugit.”, fără să ne dea șansa de a-i putea răspunde la atacuri. 

Cu o autocritică sinceră pot să recunosc și eu la rândul meu, poate că suntem câteodată 

incomozi, poate că am fost și noi mai vehemenți în cursul unor ample dezbateri, poate că 

avem deseori (și vom mai avea) dispute politice mai aprinse pe fondul unor puncte de vedere 

divergente; însă eu personal am avut întotdeauna grijă să nu jignesc pe nimeni, respectul 

datorat ființei umane și demnitatea umană al aproapelui meu fiind mai presus de orice alte 

criterii de apartenență politică sau convingeri. 

EXTRAS proces verbale de ședință – declarațiile primarului municipiului 

Tîrgu Mureș făcute în plen la adresa consilierilor din partea POL: 

„O să vă demonstrez de fapt cine-şi bate joc de dumneavoastră, 

de liniştea dumneavoastră, creând adevărate psihoze. (...) Ne 

dovedim nevinovăţia şi ne vedem de treabă, în disperarea 

delatorilor, a reclamagiilor şi a derbedeilor. Pentru că sunt. şi pe 

care-i acceptaţi, să facă investigaţii, etc., filmări cu drone şi alte 

chestii. (...) Şi slujbaşi în solda cuiva, vin să maculeze ceea ce 

este bun, trainic şi ca o cutumă în acest Consiliu. (...)Dar acum 

să acceptaţi într-un mod, josnic, provocator, ordinar, în care 

cineva să maculeze, şi aveţi experienţa de acum câteva luni, 

încontinuu Primăria să fie foc încrucişat a unor derbedei care 

asta înţeleg.” 
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Trăgând o linie, pot să spun că această violență verbală poate că are priză la o anumită 

categorie socială, însă nici pe plan instituțional  și nici pe plan uman nu ne face cinste. Din 

acest motiv îmi exprim total dezacordul față de acest tratament la care am fost supuși în 

primul an de mandat de către edilul Municipiului Tîrgu Mureș, în speranța că se va înceta cu 

„uciderea caracterului” nostru în această manieră în spațiul public și în ideea de a ne încadra 

cu toții în limitele bunului simț în raport cu relațiile noastre instituționale. 

 

Capitolul IV. – RELAȚIA CU CETĂȚENII ȘI CU MASS-MEDIA 

 

În cursul anului 2016 am avut 5 audiențe. La toate audiențele pentru care am fost 

solicitat telefonic m-am deplasat pe teren, întrucât nici în momentul de față nu există în 

clădirea autorității publice locale din Tîrgu Mureș un birou amenajat corespunzător pentru cei 

23 de consilierii locali în care ei să își poată desfășura activitatea în condiții decente. 

Unii consilieri locali pentru programul lor de audiențe cu cetățenii folosesc Camera nr. 

13 (după terminarea programului de lucru al angajaților primăriei), unde se află și Serviciul 

pentru Relații cu Publicul. Eu am refuzat în mod categoric folosirea acestei încăperi, dat fiind 

faptul, că în incintă sunt montate mai multe camere video. Or, conform Deciziei Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr. 52/2012, imaginile 

care conțin persoane sau nu, dar care pot duce cu ușurință la identificarea acestora, nu sunt 

permise la locul de muncă, făcând exceptie de la regulă doar situațiile prevăzute de lege sau 

cele în care este obținut avizul de la ANSPDCP ( Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal) și doar după obținerea consimțământului expres si 

liber exprimat al salariaților în cauză, în acest fel fiind respectat liberul arbitru al acestora. 

Prin intermediul aplicației AMPER cu ajutorul căreia pot fi contactați consilierii locali pe 

adresele lor de e-mail am primit 14 petiții, dintre care am răspuns la 12.  

(Click aici: http://www.amper.org.ro/cltgm/ ) 

http://www.amper.org.ro/cltgm/
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Am primit deasemenea numeroase întrebări, solicitări, diverse informări asupra unor 

probleme de interes local și propuneri de la cetățeni – preponderent de la generația tânără – 

prin intermediul mesajelor transmise pe rețeaua de socializare Facebook. 

În ceea ce privește relația cu reprezentanții presei locale, am reușit să dezvolt o relație 

onestă și corectă cu jurnaliștii, punându-mă la dispoziția lor ori de câte ori mi s-a solicitat 

acest lucru, încercând pe cât posibil să le ofer răspunsuri pertinente și informații cât mai 

punctuale la solicitările lor. Am încercat – în limita posibilităților – să asigur o transparență cât 

mai mare asupra activității mele de consilier și la fel îmi voi da silința și pe viitor. 

 

Capitolul V. – CONCLUZII 

 

 Statutul de consilier local – în condițiile în care abordezi și tratezi cu seriozitate această 

muncă – implică foarte mult timp, resurse, energie și sacrificiu, toate acestea deseori în 

detrimentul vieții profesionale, al timpului liber și a vieții private. Mai mult, dacă „îndrăznești” 

împreună cu alți colegi să mai și faci opoziție constructivă la Tîrgu Mureș, să prezinți o altă viziune 

și să oferi o alternativă pentru tîrgumureșeni, riști să fii supus unor presiuni, să fii amenințat, 

insultat și discreditat în public de anumite persoane, sau pur și simplu să fii catalogat „golan, 

derbedeu, gunoi, justițiar” care „nu a făcut nimic la viața lui”. 

 Punând în balanță toate cele consemnate în acest raport – în încercarea unei prezentări 

cât mai exhaustive a activității mele din primul meu an de mandat am rămas cu următoarele 

concluzii șiam  stabilit totodată următoarele obiective:  

 Municipiul Tîrgu Mureș – cel puțin la nivelul autorității publice locale – se confruntă cu o 

gravă criză morală și o mare criză de leadership. Primarul este absent, atribuțiile sale 

fiind „externalizate” consilierului său personal, declarat incompatibil, cu sancțiunea 

interdicției de a ocupa o funcție publică sau o funcție electivă; 

 

 Așa cum am procedat în cursul anului 2016, voi continua și în anul 2017 să lupt pentru 

transparentizarea actului decizional și transparentizarea modului de cheltuire al 
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banului public, în caz de nevoie inclusiv prin demararea altor demersuri în justiție, până 

ce vor înțelege în sfârșit ce înseamnă respectul față de lege, respectul față de cetățeni 

și față de aleșii locali care îi reprezintă; accesul la informațiile de interes public, 

transparența asupra cheltuirii banului public, asupra actului decizional și asupra aducerii 

la îndeplinire al actului administrativ public nu este un privilegiu, ci literă de lege!; 

 

 Mă voi opune în continuare risipei banilor publici în ceea ce privește finanțarea „sportului 

de performață” în detrimentul sportului de masă, a evenimentelor de distrare a maselor 

prin spectacole „gratuite”  (plătite din banii contribuabililor) în detrimentul culturii în 

adevăratul sens al cuvântului. Astfel mă voi opune în continuare acelor mecanisme de 

cumpărare a voturilor prin mese și chermeze organizate pentru persoanele vârstnice din 

bani publici (de exemplu revelionul pensionarilor), cheltuind acești bani în detrimentul 

oferirii serviciilor sociale de calitate grupurilor de persoane defavorizate; 

 

 Voi depune toate eforturile pentru rezilierea contractelor de asociere încheiate între 

Municipiul Tîrgu Mureș și cele patru cluburi aflate în asociere cu primăria. Voi milita în 

continuare  pentru adoptarea unei noi strategii pentru finanțarea sportului, pentru 

asigurarea unor condiții juste, corecte și echitabile, prin care toate ramurile sportive și 

toate cluburile din oraș să aibă acces la finanțare în condiții egale și cu reguli egale, 

prin concurs de proiecte, cu stabilirea unui plafon maxim, poziționându-mă în 

continuare împotriva dublei măsuri, a discriminării și a lipsei de fair-play. 

 

 Modernizarea transportului local este imperios necesar, fiind necesară achiziția al unui 

număr mare de noi autobuze, parcul auto fiind deja învechit și necorespunzător din punct 

de vedere tehnic și periculos. Sunt pentru gestionarea în regim propriu al transportului 

local și pe cale de consecință pentru rezilierea asocierii cu societatea Siletina 

 

 Bilingvismul nu mai poate fi subiectul unor dispute politice sau interetnice la Tîrgu Mureș, 

în „orașul celor două majorități” al secolul XXI; pe cale de consecință voi continua să 

promovez și să susțin toate demersurile prin care în virtutea Constituției României, a Legii 

215/2001 privind administrația publică locală, a Cartei Limbilor Regionale și Minoritare și 
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al Convenției Cadru pentru Protecția Minorităților se vor respecta drepturile legale 

cuvenite minorităților naționale.  

 

 Prioritatea numărul 1 pe anul 2017 pentru mine va fi să continui cu promovarea 

principiilor unei bunei guvernări, încercând să îi responsabilizez și să îi determin atât 

pe colegii mei consilieri locali cât și pe membrii executivului din cadrul Primăriei Tîrgu 

Mureș să respecte și să pună în practică aceste principii. 

 

 

PRINCIPIILE BUNEI GUVERNĂRI LOCALE 

 

Participarea cetățenilor și gradul de implicare al acestora în viața comunității 

tîrgumureșene; 

 

Echitatea si corectitudinea, gradul prin care legile să se aplice la fel pentru fiecare, 

indiferent de statutul social sau funcția dobândită 

 

Decența și respectul față de cetățean, urmărind ca regulile să fie formate și 

gestionate fără a prejudicia diverse categorii/ grupări de oameni; 

 

Responsabilitatea, urmărind ca atât factorii decizionali (consilierii locali) cât și 

membrii executivului să fie văzuți ca fiind responsabili în deciziile și acțiunile lor față 

de aceia pe care îi afectează; 

 

Transparența, urmărind ca deciziile luate și implementate respectiv modalitatea 

cheltuirii banului public să fie puse la dispoziția cetățenilor în așa fel, încât informația 

să fie clară și accesibilă cetățenilor. 

 

Eficacitatea si eficiența, referindu-mă la prudența cu care resursele umane si 

financiare să fie folosite – în fond este vorba de alocarea banilor plătiți în formă de 

taxe și impozite și de acei funcționari publici, care sunt în slujba noastră din banii 

noștri, și nu invers. 
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 Nu în ultimul rând, aș dori să le mulțumesc cetățenilor cu care am interacționat, atât 

pentru încurajări cât și pentru critici, ajutându-ne să fim mai buni și mai înțelepți; 

deasemenea doresc să îi mulțumesc întregii echipe POL, și în mod special colegei mele 

Andreia Moraru pentru tot sprijinul profesional și moral primit din partea ei în susținerea 

activitatății mele de ales local.  

  

 Cu tot respectul cuvenit cetățeanului și comunității, 

 

 HERMANN Mark Christian 

 consilier local al Municipiului Tîrgu Mureș 
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ANEXĂ – CUM AM VOTAT? 

 

 

I. Ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 24 IUNIE 2016 

 

HCL nr. 1 privind alegerea Comisiei de validare 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 2 privind validarea mandatelor consilierilor locali aleşi la alegerile locale din data de 05 

iunie 2016, care compun Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 3 privind constituirea Consiliul Local al municipiului Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 4 privind alegerea preşedintelui de şedinţă 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 5 privind încetarea mandatului viceprimarului municipiului Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 6 privind alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 
municipiului Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

 

II. Ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 28 IULIE 2016 

 

HCL nr. 7 privind rectificarea bugetului local al Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu 
Mureş pe anul 2016, prin validarea Dispoziţiei de primar nr. 1786/10.06.2016 şi a Dispoziţiei de 
primar nr. 1836/24.06.2016 privind modificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - 
Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 8 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului U.A.T. Municipiul Tîrgu Mureş pe 

semestrul I anul 2016 

Am votat: ABȚINERE (nu aveam informații suficiente privitoare la bugetul adoptat 

de consilierii din mandatul anterior și nici referitor la execuția bugetară) 

HCL nr. 9 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru copiii ce frecventează 

creşa în anul şcolar 2016-2017 

Am votat: PENTRU 
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HCL nr. 10 privind aprobarea preţului maxim de pornire la licitaţie, a exploatării şi transportului 
masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2016 din fondul forestier proprietate a 
Municipiului Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 11 privind reactualizarea componenţei comisiei de negociere directă a preţului 
imobilelor ce se achiziţionează de către Municipiul Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 12 privind reactualizarea componenţei comisiei constituite prin H.C.L.M. nr. 277 din 

05.11.2015 pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenurilor aparţinând domeniului public 
al municipiului Tîrgu Mureş în vederea amplasării unor chioşcuri pentru activităţi economice 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 13 privind modificarea comisiei de licitaţie numită prin H.C.L.M. nr. 277 din 16.09.2014 

pentru închirierea prin licitaţie publică a amplasamentelor de comerţ stradal sezonier 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 14 privind reactualizarea componenţei comisiei constituite prin H.C.L.M. nr. 100 din 
14.04.2016 în vederea închirierii prin licitaţie publică a unor terenuri de sport situate în incinta 
Complexului de Agrement şi Sport „Mureşul” din str. Plutelor nr.2 şi în str. Parcul Sportiv 
Municipal nr.4 din Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 15 privind reactualizarea componenţei comisiei constituite în vederea vânzării prin 

licitaţie publică a imobilelor aflate în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu-Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 16 privind modificarea comisiei de licitaţie numită prin HCLM nr. 91 din 14.04.2016 
pentru concesionarea prin licitaţie publică a două locaţii pentru desfăşurarea unor activităţi de 
alimentaţie publică 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 17 privind modificarea art.1 al HCL nr. 18/28.01.2016 referitoare la reactualizarea 
componenţei Comisiei pentru analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi 
din case retrocedate de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 18 privind modificarea H.C.L.M. nr. 17 din 28.01. 2016, privind reactualizarea 
componenţei Comisiei de specialitate pentru repartizarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţe 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 19 cu privire la modificarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor 
de finanţare depuse pe domeniile învăţământ şi sport 
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Am votat: PENTRU 

 

HCL nr. 20 privind aprobarea actualizării componenţei Comisiei municipale de avizare a 
programelor, proiectelor şi lucrărilor cu impact asupra spaţiilor verzi din Municipiul Tîrgu Mureş 
în ceea ce priveşte consilierii locali 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 21 privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de 
urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări în vederea construirii unui centru 
medical, asigurare accese, conformare arhitectural volumetrică", Strada Agricultorilor, nr. 30 
proprietar- beneficiar: PRIBAC IOAN- LAZAR 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 22 privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de 

urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru construire clinică stomatologică 
cu dotări aferente", cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada Gh. Marinescu, nr. 16 
proprietar- beneficiar: PONGRACZ ISTVAN- MATYAS 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 23 privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de 
urbanism „Plan Urbanistic Zonal - demolare clădire existentă şi construire clădire 
multifuncţională P+2", cu regulamentul local de urbanism aferent, Strada 22 Decembrie 1989, 
Nr. 113A proprietar-beneficiar: LUKACS JANOS 

Am votat: PENTRU 

 

III. Ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 30 AUGUST 2016 

 

HCL nr. 24 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declararea utilitate publică de 
interes local a obiectivului de investiţii «Prelungire Calea Sighişoarei în direcţia DN 13, Tîrgu 
Mureş» 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 25 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi declararea utilitate publică de 
interes local a obiectivului de investiţii «Tronson de legătură între str. Budiului şi Autostrada 
Transilvania» 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 26 privind desemnarea unui reprezentant al municipiului Tîrgu Mureş în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 27 privind actualizarea art. 1 din Hotărârea nr. 25 din 30 august 2012 privind 

componenţa Comisiei de Circulaţie a Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţată prin Hotărârea nr. 297 
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din 30 noiembrie 2005 şi a art. 1 din Hotărârea nr. 300 din 14 octombrie 2014 care completează 
componenţa Comisiei de Circulaţie 

Am votat: PENTRU 

 

HCL nr. 28 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl.Bakos Levente-Attila, să aprobe 
documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi, a şedinţelor ordinare şi extraordinare 
ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA din data de 21.09.2016 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 29 privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de 
urbanism "Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire locuinţă 
unifamilială", str. Trebely, nr. 49 Iniţiator: Szasz Felix- Cristian 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 30 privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de 
urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - stabilire reglementări urbanistice pentru construire, casă 
de locuit”(modificare parţială PUD aprobat pentru parcela 21), str. Viile Dealul Mic, fnr. 
Beneficiari: Nagy Hunor Laszlo şi Nagy Amalia Andreia 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 31 privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de 

urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit 
cu dotări aferente”, str. Voinicenilor, fnr. Beneficiari: Sabadi Cosmin şi Sabadi Ana-Raluca 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 32 privind prelungirea termenului de finalizare a proiectului “MANSARDAREA ŞI 

REABILITAREA INTERNATULUI – LICEUL DE ARTĂ TÎRGU-MUREŞ” 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 33 privind modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului local municipal nr. 380/27.11.2014, 
referitoare la componenţa Consiliului Ştiinţific al Universităţii Cultural Ştiinţifice din Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 34 privind aprobarea acordării unor facilităţi fiscale pentru proprietarii de imobile care 

au executat lucrări de intervenţie pe cheltuială proprie pentru creşterea performanţei energetice 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 35 privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş 
pe anul 2016 

HCL nr. 36 privind aprobarea sprijinului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de învăţământ în 
baza concursului de proiecte pe semestrul II 2016 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 37 privind aprobarea sumelor pentru sprijinirea acţiunilor sportive pe semestrul II 2016 

Am votat: PENTRU (concurs de proiecte sportive) 
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IV. Ședința extraordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 19 SEPTEMBRIE 2016 

 

HCL nr. 38 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu 
Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din 
Municipiul Tîrgu Mureş în anul şcolar 2016-2017 

Am votat: ÎMPOTRIVĂ  

*Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Municipal  
nr.379/27.11.2014 referitoare la organigrama şi statul de funcţii ale Universităţii Cultural 
Ştiinţifice din Tîrgu  Mureş (A FOST RESPINS) 

 

 

V. Ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 29 SEPTEMBRIE 2016 

 

HCL nr. 39 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 5 ani, pentru 

proprietarii a 2 apartamente din blocul de locuinţe din municipiul Târgu-Mureş, Str. Braşovului 
nr. 12 – Lot II 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 40 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o perioadă de 3 ani, pentru 

proprietarii a 53 apartamente din blocul de locuinţe din municipiul Tîrgu-Mureş, Str. Gheorghe 
Marinescu nr. 31 – Lot IV 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 41 privind aprobarea iniţierii demersurilor legale şi procedurale pentru elaborarea 

documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie DALI (reparaţii şi consolidare) la blocul din 
Str. Cisnădie nr. 13, precum şi elaborarea documentaţiei tehnico-economice (Studiu Geo, 
Expertiză tehnică de rezistenţă, SF, PT, DE) pentru lucrările de mansardare a blocului din Str. 
Cisnădie nr. 13 – 15, sub condiţia concesionării terasei blocului către Municipiul Târgu-Mureş, 
în vederea construirii de către autoritatea locală, în contrapartidă, a unor mansarde destinate 
închirierii 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 42 privind reactualizarea componenţei Comisiei de licitaţie a spaţiilor cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă aflate în administrarea S.C. Locativ S.A. 

Am votat: PENTRU  
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HCL nr. 43 privind actualizarea componenţei Comisiei de evaluare şi jurizare a proiectelor 
depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor 
romăne cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrază unităţi de asistenţă socială 

Am votat: PENTRU  

 

 

HCL nr. 44 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal - stabilire 
reglementări şi reconformare clădire cu funcţiunea, de alimentaţie publică şi construire anexe 
necesare funcţionării”, str. Verii, nr.55, cu regulamentul local de urbanism aferent, proprietar-
beneficiar: SC”Meeru Investment”SRL 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 45 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de 

amplasament pentru construire casă de locuit, unifamilială”, str. Grigore Ploeşteanu, fnr, 
proprietar- beneficiar: Dosa Szabolcs- Csaba 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 46 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de 

amplasament pentru construire casă de locuit, reglementare accese”, str. Constandin Hagi 
Stoian, fnr., Proprietari-Beneficiari: Faluvegi Istvan-Leopold şi Faluvegi Ramona 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 47 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 126 mp din Tîrgu Mureş, str. Gurghiului, 

fnr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Biblia Francisc 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 48 privind trecerea unui teren intravilan în suprafaţă de 30 mp din Tîrgu Mureş (str. 
Mărului), în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Kiss Tamas 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 49 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 482 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea 

Municipiului Tîrgu Mureş de la Frâncean Victor-Marius 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 50 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 20 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea 
Municipiului Tîrgu Mureş de la Ianoş Aura-Ionela 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 51 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 76 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea 

Municipiului Tîrgu Mureş de la S.C. MACO CONSTRUCT SRL 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 52 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 57 mp din Tîrgu Mureş, str. Constandin 
Hagi Stoian, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Nicoară Daniel şi Nicoară Loredana 

Am votat: PENTRU 
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HCL nr. 53 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 2914 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea 
Municipiului Tîrgu Mureş de la Păştin Mircea Laurenţiu 

Am votat: PENTRU 

 

 

 

HCL nr. 54 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 328 mp din Tîrgu Mureş în proprietatea 
Municipiului Tîrgu Mureş de la Bârsan Dumitru 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 55 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 119 mp din Tîrgu Mureş str. Nagy Szabo 

Ferenc nr.2 în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bartha Bela şi Bartha Iren 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 56 privind liniile de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 
2017 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 57 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Modernizare intersecţie 

giratorie Calea Sighişoarei – B-dul 1 Decembrie 1918 ” în municipiul Tîrgu Mureş 

Am votat: ABȚINERE  

HCL nr. 58 privind concesionarea directă către SC Modent SRL a terenului situat pe B-dul 
Pandurilor nr. 16/2 aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş 

Am votat: ABȚINERE  

HCL nr. 59 privind aprobarea componenţei Consiliului Consultativ din cadrul, Serviciului social 

cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş” 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 60 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii, cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 61 cu privire la numirea de noi membri în Consiliile Directoare ale asocierilor cu 

structurile sportive B.C. Mureş Tîrgu Mureş, Fotbal Club ASA 2013 Tîrgu Mureş, A.C.S. 
Universitar Tîrgu Mureş şi C.S. City’Us Tîrgu Mureş 

Am votat: ABȚINERE  

HCL nr. 62 privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş 

pe anul 2016, prin validarea Dispoziției de primar nr. 2693/12.09.2016 privind modificarea 
bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2016 

Am votat: PENTRU 

HCL nr. 63 privind modificarea tarifelor de salubrizare pentru municipiul Tîrgu Mureş 
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Am votat: ÎMPOTRIVĂ (nu am agreat majorarea tarifelor de salubrizare) 

 

 

 

 

 

VI. Ședința extraordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 11 OCTOMBRIE 2016 

 

Această ședință avea 3 puncte pe ordinea de zi, însă din cauza unor lipsuri proiectul 
de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare pentru municipiul Tîrgu Mureş a fost 

retras. Celelalte două proiecte de hotărâre au picat, nefiind 12 voturi necesare adoptării lor 

*Proiect de  hotărâre  privind  finanţarea  din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru o delegaţie din partea Consiliului Local şi a Municipiului Tîrgu Mureş  la  
Chişinău/Moldova, în perioada 12 - 15 octombrie 2016 (A FOST RESPINS) 

*Proiect de hotărâre  privind  finanţarea  din bugetul local a indemnizaţiei în valută  
pentru o delegaţie din partea Consiliului Local şi a Municipiului Tîrgu Mureş  la 
Strumyani/Bulgaria, în perioada 20 - 24 octombrie 2016 (A FOST RESPINS) 

 

VII. Ședința extraordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 21 OCTOMBRIE 2016 

 

HCL nr. 64 privind modificarea tarifelor de salubrizare pentru municipiul Tîrgu Mureş 

Am votat: ÎMPOTRIVĂ (datorită unei erori din proiectul de hotărâre asupra căreia am 
atras atenția colegilor consilieri, dar pe care au fost ignorat-o, a fost necesar să se reia 
votul asupra proiectului de hotărâre la următoarea ședință. Am rămas consecvent, nefiind 
de acord cu majorarea) 

 

HCL nr. 65 cu privire la asigurarea sumelor pentru asocierile cu structurile sportive, pentru 

sezonul competiţional 2016-2017 

Am votat: ÎMPOTRIVĂ (NU PUTEAM SUSȚINE CONTINUAREA FINANȚĂRII 
ACESTOR ASOCIERI CU MILIOANE DE LEI DIN BANII PUBLICI) 

 

 

VIII. Ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 27 OCTOMBRIE 2016 

 

HCL nr. 66 privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului FĂRCAȘ IOAN 

şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local municipal Tîrgu Mureş 
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Am votat: PENTRU  

HCL nr. 67 privind validarea unui mandat de consilier local municipal din partea Partidului 

Naţional Liberal – Filiala Mureş 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 68 privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută pentru o delegaţie din 
partea Consiliului Local și a Municipiului Tîrgu Mureş la Budapesta, Sector XI /Ungaria, în 
perioada 10-13 noiembrie 2016 

Am votat: ABȚINERE 

HCL nr. 69 privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu Mureş 
pe anul 2016 prin validarea Dispoziției de Primar nr. 3048/26.10.2016 

Am votat: ABȚINERE 

HCL nr. 70 cu privire la alocarea de la bugetul local a sumelor pentru asocierile cu structurile 

sportive pentru sezonul competiţional 2016-2017 

Am votat: ÎMPOTRIVĂ  

HCL nr. 71 privind aprobarea contului de execuţie al bugetului U.A.T. Municipiul Tîrgu Mureş pe 
trimestrul III anul 2016 

Am votat: ÎMPOTRIVĂ (MI S-AU REFUZAT INFORMAȚIILE DE INTERES PUBLIC) 

HCL nr. 72 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru 

conversie funcţională din UTR LV2 - subzona locuinţelor individuale cu regim de înălţime P, P+M, 
situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare 
şi echipare tehnică a întregului versant în UTR LV1a - subzona locuinţelor individuale, cu regim 
de înălţime P, P+1, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii de densitate redusă, pentru 
construire locuinţă individuală”, str. Jean Monnet, fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent, 
proprietari - beneficiari: Cătană Elena şi Cătană Ştefan 

Am votat: ABȚINERE 

HCL nr. 73 privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de 

urbanism „Plan Urbanistic Zonal pentru introducere teren în intravilan, parcelare teren şi 
reglementare zonă în scopul construirii a două case unifamiliale”, Str.Viile Dealul Mic, fnr., cu 
regulamentul local de urbanism aferent, proprietari-beneficiari: Hideg Ioan-Florin, Hideg Maria-
Magdalena şi Man Laszlo şi Man Katalin-Otilia 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 74 privind reactualizarea componenţei Comisiei de atribuire şi schimbare de denumiri 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 75 privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală 

a A.D.I. „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea soluţiilor tehnice cuprinse în Master Planul revizuit 
pentru sectorul de apă şi canal, referitoare la unele unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului 
Mureş 

Am votat: PENTRU  
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HCL nr. 76 privind modificarea HCL nr. 194/19.05.2011 (privind aprobarea criteriilor de atribuire 
al locuinţelor de serviciu situate în str. Voinicenilor nr. 22 pentru personalul angajat în cadrul 
aparatului propriu de specialitate al primarului municipiului Tîrgu Mureş şi al instituţiilor aflate în 
subordinea autorităţii publice locale) 

Am votat: PENTRU  

 

HCL nr. 77 privind modificarea și completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 
Serviciului Public de Asistenţă Socială 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 78 privind trecerea unui drum în suprafaţă de 1400 mp din Tîrgu Mureş, str.Remetea în 

proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Kantor Ludovic Zsolt, Kantor Eva, Chirteş Valentin, 
Chirteş Elena, Preda Iosif, Preda Stela, Mărginean Victor, Mărginean Doiniţa, Mesaros Cornel, 
Mesaros Maria, Linca Ioan, Linca Olivia, Zahan Ioan, Zahan Maria 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 79 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 144 mp din Tîrgu Mureş, str. Remetea, 
fnr., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Jakab Attila şi Almăşan Cristina 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 80 privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei Domeniului Public a 

unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., 
pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al Municipiului 
Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 81 privind aprobarea modificării componenţei comisiei de licitaţie pentru valorificarea 
mijloacelor fixe din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş,propuse spre scoatere din funcţiune 
de către S.C. Compania Aquaserv S.A. 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 82 privind acordul de participare a ASPZV (Administraţia Serelor,Parcurilor și Zonelor 
Verzi) la programul „Casa Verde clasic” – persoane juridice 2016, proiect iniţiat cu o finanțare 
nerambursabilă in proporţie de 90 % de către AFM (Administraţia Fondului de Mediu) 

Am votat: PENTRU  

*Proiect de HCL privind aprobarea constituirii ca parte civilă a Municipiului Tîrgu Mureş şi 
a Consiliului local al Municipiului Tîrgu Mureş, în Dosarul nr. 1883/102/2016 al Tribunalului 
Mureş. 

În urma presiunilor și divergențelor apărute proiectul a fost AMÂNAT 

HCL nr. 83 privind asigurarea surselor financiare necesare în vederea susținerii contribuției 
proprii a ASPZV (Administraţia Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi) la programul „Casa Verde 
clasic” – persoane juridice 2016, proiect iniţiat cu o finanțare nerambursabilă în proporţie de 90 
% de către AFM (Administraţia Fondului de Mediu) în cazul în care proiectul va fi selectat în 
vederea finanțării de către Autoritate 



RAPORT DE ACTIVITATE 
Hermann Mark Christian – consilier local al Municipiului Tîrgu Mureș 

 

 

Pagina 46 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 84 privind aprobarea studiului de prefezabilitate,aprobarea conținutului – cadru al 

documentației tehnico economice aferente investițiilor publice, precum și a devizului general 
pentru obiective de investiții,în vederea participării la programul “Casa Verde clasic” – persoane 
juridice 2016, proiect inițiat cu o finanțare nerambursabilă în proporție de 90% de către AFM 
(Administraţia Fondului de Mediu), valoarea totală conform studiului de prefezabilitate fiind de 
4.000.000 RON 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 85 privind Rectificarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016, al S.C. 
„ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE” S.R.L. Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 86 privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local Municipal Tîrgu 

Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie la un număr de 3 unităţi de învăţământ 
din municipiul Tîrgu Mureş în anul şcolar 2016-2017 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 87 privind afilierea Municipiului Tîrgu Mureș la Bursa Română de Mărfuri SA  și 

încheierea unui Contract de colaborare pe o durată de trei ani 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 88 privind acordul dării în folosinţă a terenului către Agenţia Naţională de Locuinţe în 
vederea construirii unui bloc prin ANL cu 24 u.l., în suprafaţă de 1000 mp, situat în Tîrgu Mureş, 
str. Gh. Marinescu f.n., după întocmirea actelor cadastrale privind întăbularea şi dezmembrarea 
imobilului prevăzut în H.G. nr. 964/2002 

Am votat: PENTRU  

 

 

IX. Ședința extraordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 8 NOIEMBRIE 2016 

 

HCL nr. 89 privind aprobarea studiului de fezabilitate, aprobarea conținutului–cadru al 

documentației tehnico economice aferente investițiilor publice ,precum și a devizului general 
pentru obiective de investiții, în vederea participării la programul “Casa Verde clasic” – persoane 
juridice 2016, proiect inițiat cu o finanțare nerambursabilă in proporție de 90 % de către AFM 
(Administraţia Fondului de Mediu), valoarea totală conform studiului de fezabilitate fiind de 
4.200.366 RON cu TVA inclus, valoare contribuţiei proprie 10 % fiind de 420.036,6 RON 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 90 privind transmiterea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1000 mp situat 
în municipiul Tîrgu Mureş, str. Gh. Marinescu f.n., către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe 
toată durata executării construcţiei locuinţelor pentru tineri destinate specialiştilor din sănătate 

Am votat: PENTRU  
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X. Ședința ordinară a Consiliului Local Tîrgu Mureș din 24 NOIEMBRIE 2016 

 

HCL nr. 91 privind aprobarea documentaţiei de urbanism"PUZ- reconversie funcţională zonă 

pentru construire bloc de locuinţe cu spaţii de servicii publice la parter”,str. Secerei fnr., cu 
regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: SC"JAKO PREST SERV"SRL 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 92 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de 

amplasament pentru construire casă de locuit”, str. Cdin Hagi Stoian, fnr, Proprietari- Beneficiari: 
Fărcaş Vasile şi Fărcaş Viorica 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 93 privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic de Detaliu - studiu de 

amplasament pentru construire, locuinţă individuală în regim parter", str. Voinicenilor, fnr, 
proprietari - beneficiari: Meruţă Cosmin şi Meruţă Mioara 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 94 privind aprobarea „Strategiei şi a Planului de acţiuni privind adaptarea la schimbările 

climatice în Municipiul Tîrgu Mureş” 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 95 privind aprobarea criteriilor de atribuire a spațiilor, cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 96 privind concesionarea directă către Şerban Ioan şi soţia Ana a terenului în suprafaţă 

de 22 mp aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 97 privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ,pe o perioadă de 1 - 3 ani 
pentru proprietarii care au restanţe la plata cotei-părţi din costurile lucrărilor de intervenţie 
realizate la blocuri de locuinţe din municipiul Tîrgu Mureş. 

Am votat: ABȚINERE  

HCL nr. 98 privind Aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru “Reparaţie capitală pod 
peste râul Mureş cu pasaj superior, peste linia CF Deda – Tg. Mureş – Str. Călăraşilor” 

Am votat: ABȚINERE   

HCL nr. 99 privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” 
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Am votat: PENTRU  

HCL nr. 100 privind aprobarea Raportului de implementare a Planului de Acțiune pentru Energie 

Durabilă – PAED 2013-2020 a Municipiului Tîrgu Mureș pentru perioada 2013-2015 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 101 privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos Levente – Attila, să aprobe 
documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare ale Adunării 
Generale a Acţionarilor SC Compania Aquaserv SA din data de 08.12.2016 

Am votat: PENTRU  

Proiect de HCL privind aprobarea modificării Anexei II, „Situaţia locurilor permanente de 
aşteptare pentru autovehiculele care execută transportul în regim de taxi”, inclusă în Hotărârea 
Consiliului local municipal nr. 349 din 18 decembrie 2013.  

Am votat: ABȚINERE 

HCL nr. 102 privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale - Municipiul Tîrgu 
Mureş pe anul 2016 

*** NU AM VOTAT!*** (pe fondul refuzului de a supune la vot pe capitole rectificarea 
bugetului și pentru îngrădirea dreptului celor 3 consilieri din grupul POL de a formula 
propunerile și amendamentele în plen, am refuzat să ne exprimăm opțiunea de vot asupra 
proiectului de hotărâre, acesta fiind adoptat în bloc de către consilierii grupurilor PNL, 
PSD și UDMR) 

 

HCL nr. 103 privind impozitele si taxele locale pe anul 2017 

Votat: ÎMPOTRIVĂ (pe fondul respingerii amendamentului meu pentru scăderea 
impozitelor, menținând la un nivel ridicat nivelul taxelor și impozitelor locale pentru 
persoanele juridice) 

 

HCL nr. 104 privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2017 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 105 privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale ce vor fi percepute de direcţia 

”Arhitect Şef” pentru anul fiscal 2017 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 106 privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea certificatelor, avizelor 
şi autorizaţiilor în anul fiscal 2017 aferente activităţii Direcţiei Arhitect Şef 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 107 privind aprobarea contravalorii serviciilor prestate de Direcţia Tehnică pe anul 2017 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 108 privind aprobarea nivelului unor taxe pentru emiterea,completarea şi modificarea 

avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi economice,a,autorizaţiilor de 
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funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică,precum şi a autorizaţiilor pentru executarea 
serviciului de transport în regim de taxi pentru anul 2017 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 109 Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2017 

Am votat: PENTRU HCL nr. 110 privind aprobarea Regulamentului şi a taxei speciale privind 
furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 111 privind stabilirea cuantumului unor taxe speciale pe anul 2017 percepute prin 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor 

Am votat: ÎMPOTRIVĂ 

HCL nr. 112 privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe anul 2017 percepute 
prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 113 privind contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul Public de Utilităţi 

Municipale pentru anul 2017 

Am votat: ÎMPOTRIVĂ 

HCL nr. 114 privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţe precum și repartizarea unui spațiu aflat în proprietatea municipalităţii 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 115 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 415 mp din Tîrgu Mureş str. Mărului 

nr.28, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Pop Teodor şi Pop Camelia Angela 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 116 privind prelungirea valabilitate documentaţie de urbanism „Plan Urbanistic General 
al Municipiului Tîrgu Mureş”, cu regulamentul local de urbanism aferent 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 117 privind trecerea unui teren în suprafaţă de 100 mp din Tîrgu Mureş, str. Pomilor f.n., 

în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Covrig Ilie şi Covrig Elena 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 118 privind îndreptarea materială de redactare a art. 3 din HCL nr. 39/2016 privind 
instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ. 

Am votat: PENTRU  

HCL nr. 119 privind îndreptarea materială de redactare a art. 3 din HCL nr. 40/2016 privind 

instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ 

Am votat: PENTRU  

*Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei II, „Situaţia locurilor permanente de 
aşteptare pentru autovehiculele care execută transportul în regim de taxi”, inclusă în  Hotărârea 
Consiliului local municipal nr. 349 din 18 decembrie 2013 (A FOST RESPINS) 



RAPORT DE ACTIVITATE 
Hermann Mark Christian – consilier local al Municipiului Tîrgu Mureș 

 

 

Pagina 50 

*Proiect de hotărâre privind angajarea unei case/cabinet de avocatură specializate în contracte 
FIDIC pentru servicii de consultanţă juridică, de asistenţă şi de reprezentare în faţa instanţelor 
de judecată în cadrul proiectului „Reabilitarea sitului poluat istoric iaz Batal 30 ha – Tîrgu Mureş”. 
(A FOST RESPINS)  


