PROCES -VERBAL
încheiat cu ocazia ùedinĠei extraordinare a Consiliului local municipal
Tîrgu-Mureú din data de 6 septembrie 2010

Dl. consilier Fărcaú: - doamnelor úi domnilor, stimaĠi consilieri, declar deschise
lucrările úedinĠei de azi a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureú, din data de 6 septembrie 2010.
Din totalul de 23 consilieri locali sunt prezenĠi la úedinĠă 19 consilieri locali.
Absentează domnii consilieri Peti Andrei, Vlas Florin, David Csaba, Georgescu Maria.
Ordinea de zi a úedinĠei de azi cuprinde două puncte. De asemenea, mai avem două
materiale în regim de urgenĠă.
Dacă doriĠi să ridicaĠi unele probleme de interes general, puteĠi să faceĠi acest lucru.
Dl. consilier Balint: - adresez o întrebare executivului. Dacă str. Papiu va fi terminată
până la începerea anului úcolar. Am înĠeles că sigur nu va fi terminată. În acest caz, aú dori o
strategie să se facă publică, pentru a vedea cum se va circula în acea perioadă, fiind dată situaĠia
aglomerărilor care se fac zilnic; o strategie care să fie popularizată.
Dl. consilier Kolozsvari: - referitor la călătoria gratuită a elevilor, mi se pare că ceva
nu este în ordine cu hotărârea. Îmi amintesc că noi am hotărât că pe o linie care asigură legătura
între úcoală úi locuinĠă, pot călători. Acum apare că pot călători nelimitat, ceea ce nu este în
ordine. Rog executivul să verifice cum este această hotărâre úi dacă este la Transport local atunci
sigur că acest lucru este valabil úi pentru ceilalĠi transportatori care circulă pe liniile respective,
deci trebuie clarificate anumite detalii.
Dl. consilier Fărcaú: - supun votului dvs. ordinea de zi cu cele două materiale, plus
cele două materiale în regim de urgenĠă.
Cine este pentru? ± 18 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? ± 1 abĠinere (Benedek I.)
Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru úi o abĠinere.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne al Municipiului
Tîrgu-Mureú pentru anul 2010 pentru cofinanĠarea proiectului ÄModernizare străzi în Municipiul
Tîrgu Mureú prin Programul OperaĠional Regional 2007 ± 2013´, axa prioritară 2:
Dl. consilier Fărcaú: - dacă nu sunt observaĠii, supun votului dvs. proiectul de hotărâre
prezentat.
Cine este pentru? ± 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? ±
Cine se abĠine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind susĠinerea úi asumarea noii valori a proiectului
ÄReamenajare úi conservare Cetatea Medievală Tirgu Mureú´:
Dl. consilier Fărcaú: - dacă nu sunt observaĠii, supun votului dvs. proiectul de hotărâre
prezentat.
Cine este pentru? ± 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? ±
Cine se abĠine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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Materiale în regim de urgenĠă
Punctul nr. 1 ± regim de urgenĠă
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiĠia
ÝExtindere str. Tudor Vladimirescu, Tîrgu MureúÝ:
Dl. consilier Kolozsvari: - consider că această hotărâre nu este în ordine, în primul
rând ca problemă de urgenĠă, pentru că priveúte o investiĠie, priveúte probleme de urbanism úi
propun ca acest material să nu fie discutat în regim de urgenĠă, ci să intre normal în comisii.
Dl. consilier Fărcaú: - în acest caz, trecem la discutarea următorului material.
Punctul nr. 2 ± regim de urgenĠă
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinirii echipei de popice masculin a CS
Electromures, în vederea participării la Cupa NBC:
Dl. consilier Fărcaú: - dacă sunt observaĠii la acest material?
Dl. consilier Sita: - de această competiĠie se útie de mai multă vreme. Este vorba de 58 octombrie 2010. De ce ne-a adus-o acum în septembrie, când acum trei luni de zile am discutat
toate proiectele sportive. Acum iarăúi creem precedente, că dăm câte o sumă undeva. Noi le-am
analizat toate în bloc úi este pentru ultima dată când eu propun să se întâmple acest lucru. Este
incorect. Noi am discutat acum trei luni de zile toate proiectele, oricum am fost criticaĠi în presă că
s-au dat sume prea mari pentru sport, că au avut o serie de rezultate foarte bune anul trecut,
echipele sportive ale municipiului Tîrgu-Mureú, dar de această competiĠie s-a útiut úi ar merita să
nu le dăm nimic, dacă nu s-au prezentat atunci când noi am discutat proiectele.
Dl. viceprimar Csegzi:- sunt de acord cu propunerea, dânúii nu au avut curajul úi au
motivat cu acest lucru ca să depună un proiect, însă având în vedere că úi echipa de fete a avut o
evoluĠie bună, úi dânúii doresc acum să-úi dovedească potenĠialul, există un potenĠial real úi în
echipa masculină úi atunci i-am încurajat úi noi puĠin, dar sunt perfect de acord cu această
observaĠie.
Dl. consilier Fărcaú: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? ± 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Bakos: - citind materialul care l-am prins pe parcursul úedinĠei, legat de
asocierea cu Contranscom BenĠa. Iarăúi am primit un material aproape identic, cel puĠin aúa îmi
dau seama la o parcurgere sumară, un material care l-am primit úi la úedinĠele anterioare. Nu
trebuie să-l votăm, probabil l-au trimis ca úi informare. Rugămintea mea este să transmiteĠi
partenerului nostru că degeaba ne trimite în aceeaúi variantă care a fost, probabil nu strică o
discuĠie cu dânúii, pentru că în forma care este, nu am reuúit să mergem înainte. Fără un plan de
bătaie, fără niúte detalii de natură financiară în raporturile contractuale, nu cred că va trece
materialul.
D-na secretar Cioban: - l-am pus în mapele dvs. fiindcă la ultima úedinĠă Ġinută în
sala de protocol, urma să ne mai trimită un material cu propuneri. Acum noi nu criticăm modul în
care s-a făcut această propunere, dar tot dvs. aĠi propus ca după ce ei mai trimit un material úi toată
lumea se mai gândeúte, vom relua această discuĠie pentru o úedinĠă ordinară ulterioară, după
discuĠii în comisii, úi dacă va fi cazul úi împreună cu Contranscom BenĠa. Este numai pentru
informarea dvs., urmare a acelei úedinĠe.
Dl. consilier Bakos: - rugămintea este să le transmiteĠi, ca să încerce să se conformeze
celor discutate la úedinĠele anterioare, inclusiv cu întâlnirea dânúilor, fără un plan de bătaie. S-au
formulat mai multe lucruri, dar eu le repet acelea care eu personal am insistat la úedinĠele
anterioare; cu o agendă exactă, cu niúte cifre, termene, valori úi o abordare distinctă. Dl. BenĠa
insistă la metode prin creúterea vânzărilor prin eforturile primăriei. Materialul nu se referă la
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vânzarea de locuinĠe ci la construire de locuinĠe. Ca urmare, trebuie să încercăm să găsim
numitorul comun la acest aspect.
Dl. viceprimar Maior: - propuneĠi să mai facem o întâlnire? Din procesul verbal, ce sa notat, să mai facă o propunere úi să intre la comisii să-úi prezinte materialul.
Dl. consilier Fărcaú: - următoarea úedinĠă va fi, probabil, în 16 septembrie úi încă una
la sfârúitul lunii.
Ordinea de zi fiind epuizată, vă mulĠumesc pentru participare.
Nemaifiind alte discuĠii la ordinea de zi, lucrările úedinĠei extraordinare a Consiliului
local se încheie.

dl. consilier Fărcaú Ioan ± preúedinte de úedinĠă ___________________
jrs. Cioban Maria ± Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureú ___________
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