PROCES -VERBAL
încheiat cu ocazia Şedinţei extraordinare a Consiliului local municipal
Tîrgu-Mureş din data de 6 august 2010

Din totalul de 23 consilieri locali sunt prezenţi la şedinţă 18 consilieri locali.
Absentează d-nii consilieri Buda Bogdan, David Csaba, Georgescu Maria, Kolozsvari
Zoltan şi Molnar Gabor
Dl. consilier Fărcaş: - stimaţi consilieri, doamnelor şi domnilor, declar
deschise lucrările şedinţei Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, din data de 6 august
2010.
Conform Convocatorului anunţat, avem pe ordinea de zi două puncte, din care
punctul nr. 1 s-a retras. De asemenea, mai avem un punct în regim de urgenţă.
Supun votului dvs. ordinea de zi prezentată.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenţii de plată şi
garantare cu S.C. E on Gaz România S.A.
Dl. consilier Torzsok: - în principiu, sunt de acord cu materialul prezentat,
aş dori să fac două observaţii mai mult de formă. În Convenţie, la preambul, punctul b, a
doua frază nu mi se pare finalizată, nu-şi are sensul şi propun eliminarea din convenţie,
şi aş semnala o dată fixată în art. 6 punctul 2, data de 2 august, care ar trebui să o
modificăm şi să actualizăm situaşiei actuale. Dacă noi azi hotărâm să vedem la ce dată
putem înmâna hotărârea celor de la E-on, propun data 10 august 2010, marţi.
Dl. viceprimar Csegzi: - vreau să subliniez câteva chestiuni, fiindcă e un
moment important în ce priveşte relaţia noastră cu E-on Gaz, comportamentul
Consiliului local faţă de datoriile istorice, pe de altă parte, un semnal foarte clar în ce
priveşte strategia încălzirii în Tîrgu-Mureş.
Vă mulţumesc, în primul rând consilierilor, pentru atitudinea de vineri dupămasă când aţi venit la primărie ca să semnaţi acea Convenţie, să daţi un semnal clar
către E-on că se doreşte achitarea datoriilor şi o relaţie cât mai bună cu distribuitorul de
gaz, ca cetăţeanul Tîrgu-Mureşului să aibă apă cladă la sfârşitul săptămânii şi a demarat
procesul de redare a apei calde în oraş. Această hotărâre este faza finală şi sper,
completă, prin care garantăm către E-on gaz că suntem binevoitori şi dorim să ne
achităm de aceste datorii, pe de altă parte un semnal clar către cetăţeanul oraşului că
acele decizii care s-au luat pe parcursul acestor luni au fost în interesul cetăţeanului, al
unui seriviciu optim de apă caldă şi încălzire, în condiţiile economice actuale. Astăzi se
porneşte procedura de licitaţie pentru darea în concesiune a ceea ce a mai rămas
folosibil din reţeaua de încălzire centrală, ceea ce este o soluţie importantă şi alternativă
faţă de ceea ce s-a decis până acum de către fiecare din oraş. Cei care s-au debranşat sau
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cei care au trecut la alte soluţii, au putut să ia această decizie şi ceea ce a rămas acum
poate să intre pe un făgaş optim în condiţiile economiei de piaţă reale şi cu sprijinul
consiliului local. Cred că este un moment de răscruce în această problemă şi vă
mulţumesc pentru colaborarea de care aţi dat dovadă.
Dl. viceprimar Maior: - o completare, cei care vor câştiga licitaţia vor avea
din partea primăriei 70 de lei la gigacalorie, pe care alţi cetăţeni din oraş nu o vor avea,
deci, din punctul meu de vedere ar fi normal să se gândească mai bine dacă doresc să se
debranşeze sau nu.
Dl. consilier Fărcaş: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Punctul nr . 1 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în
valută pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu-Mureş, care se va deplasa la
Zalaegerszeg/Ungaria, în perioada 17-22 august 2010
Dl. consilier Fărcaş: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, declar şedinţa încheiată, vă
mulţumesc pentru participare.

dl. consilier Fărcaş Ioan – preşedinte de şedinţă _______________
d-na Cioban Maria – Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureş ______
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