PROCES -VERBAL
încheiat cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului local municipal TîrguMureş din data de 16 decembrie 2010

S-a prezentat în mape Sinteza procesului verbal al Şedinţei ordinare a
Consiliului local din data 25 noiembrie 2010.
Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, declar
deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, din data
de 16 decembrie 2010.
Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 21 de consilier.
Absentează domnii consilieri Maior Claudiu şi Fărcaş Ioan.
Inainte de a începe ordinea de zi, transmit şi eu mulţumiri Filarmonicii
Tîrgu-Mureş cu care eu am o legătură specială, în sensul că acum mai bine de 70 de
ani când Filarmonica a început să activeze ca amator, tatăl meu a fost solist al acestei
orchestre.
A fost unul din momentele impresionante din viaţa mea când acum 21 de ani
am cânt împreună colinde, aici în centru, mii de oameni, cântecele maghiare de
Crăciun, eram cu foarte mari speranţe şi aşteptări, unele din ele s-au adeverit, altele, din
păcate, prin democraţia noastră originală se lasă aşteptate, dar ceea ce nu trebuie să
moară niciodată, este speranţa de mai bine şi încrederea în puterile noastre, că putem
îmbunătăţi ceva, chiar dacă paşii sunt mici. Noi, consiliul, avem tocmai această datorie
să încercăm să contribuim cu cât putem la bunăstarea populaţiei, a cetăţenilor noştri, să
fim cinstiţi şi mândri că reprezentăm această populaţie.
Deşi de regulă la sfârşitul şedinţei facem urările de Sărbători şi Anul nou,
pemiteţi-mi să vă transmit toate gândurile bune pentru noul an.
Am primit un proiect de hotărâre şi o expunere de motive pentru a fi incluse
pe ordinea de zi, de la dl. consilier Pui, privind înfiinţarea unor creşe în municipiul
Tîrgu-Mureş, am discutat şi cu d-na secretar, consider că este o problemă care merită să
fie inclusă pe ordinea de zi. Atunci când supun la vot ordinea d zi, vă rog să ţineţi
seama şi de această completare.
Întreb domnii consilieri dacă doresc să discutăm unele probleme de interes
general, înainte de ordinea de zi.
Dl. consilier Sita: - înainte de a începe şedinţa, propun un moment de
reculegere pentru cel care a fost consilier local – prof. Berdj Asgian, medic de probitate
profesională deosebită, care a iubit mult oraşul nostru şi cetăţenii acestui oraş.
Dl. consilier Benedek: - noi cheltuim o grămadă de bani pentru curăţenia
oraşului, pentru deszăpezire, pentru ca gunoiul să fie ridicat. În ultimele trei zile oraşul
arată groaznic din acest punct de vedere, lipseşte deszăpezirea, drumurile sunt
îngheţate, gunoiul nu este transportat şi în viitor eu cred că trebuie să avem în vedere
acest lucru, că am cheltuit o sumă prea mare pentru aceste acţiuni. În zona unde stau eu
care nu e o zonă uşor accesibilă pentru maşini fiindcă e pantă, în ultima săptămână nici
gunoiul nu a fost transportat, nu s-a făcut nici deszăpezirea, drumul e îngheţat, etc.
Trebuie vorbit cu firma respectivă dacă poate să presteze mai departe, sau ce se
întâmplă.
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Dl. consilier Kolozsvari: - dat fiind că eu stau pe str. Avram Iancu, zonă
ultracentrală, de două săptămâni nu a fost dus gunoiul, frunzele care au fost adunate în
toamnă sunt acolo, e o situaţie nepermisă. Poate dl. primar va verifica şi dacă e nevoie
să retragă licenţa lor de a face curăţenie şi a-i trage la răspundere. Cu zăpada mai este o
problemă care am fost sesizat din multe părţi, şi anume că în cartiere de blocuri, în
jurul blocurilor, deszăpezirea ar aparţine asociaţiei de locatari. Multe asociaţii spun că
nu au cu cine face şi le-am spus să contracteze această activitate. Propun executivului
ca să facem un regulament că dacă asociaţia nu asigură deszăpezirea în jurul blocului
atunci să facem pe cheltuiala primăriei, dar recuperăm cheltuiala de la asociaţie, pe
lângă amendă. Nu se poate ca în jurul blocurilor, în nişte cartiere bine puse la punct,
nimeni să nu aibă grijă de ce întâmplă cu zăpada.
Dl. consilier Molnar: - adresez două întrebări domnului primar, primăriei, şi
anume, am informaţii conform cărora oraşul riscă să plătească amenzi de milioane de
lei pentru neînchiderea gropii de gunoi. Dacă această informaţie este adevărată, atunci
aş dori să ştiu din ce sume, ce fonduri se vor plăti şi-l rog pe dl. primar, dacă informaţia
e adevărată, să facă demersurile ca cei care sunt vinovaţi să suporte consecinţele,
fiindcă în această ţară va începe să fie ordine când cei care greşesc suportă consecinţe.
O întrebare conexă, când credeţi că se va utiliza efectiv instalaţia de compactare, care a
fost cumpărată acum câţia ani, cu o sumă de ordinul unui milion de euro şi această
instalaţie, în cazul în care ar funcţiona, dacă ar fi utilizată, problema cu groapa de gunoi
ar fi fost rezolvată. Este nefiresc şi nu este stilul conducerii primăriei ca o problemă ca
aceasta să treneze ani de zile, aşa încât mă aştept ca răspunsul care vă rog să ni-l daţi
luna viitoare, să am asigurarea că această instalaţie va fi folosită foarte repede şi dacă
cumva puteţi să identificaţi greşeli care au dus la o situaţie caraghioasă, o firmă privată
dacă cumpără o instalaţie de un milion de euro şi nu o foloseşte 2-3 ani, în mod sigur
dă faliment; cu excepţia cazului când primeşte bani de la stat. Aş dori să fie un răspuns
constructiv şi prin soluţii, pentru luna viitoare.
O altă problemă strigentă este legată de situaţia persoanelor rămase fără
încălzire. Întâmplător, o persoană m-a căutat şi am dirijat-o către primărie să depună
cerere, este o persoană în vârstă care nu are bani, i s-a tăiat şi gazul, aşa că nu mai are
nici conductă de gaz ca să încălzească de la aragaz, iar azi când am întrebat de ce
această persoană nu figurează pe lista care probabil o aprobăm azi, mi s-a spus că este
o situaţie specială, în nu ştiu care zonă şi mai sunt 74 de persoane în această situaţie.
Reamintesc tuturor, inclusiv responsabililor din primărie şi mai ales domnilor
viceprimar care s-au implicat în această problemă, că în comisiile de specialitate care
le-am avut săptămâna trecută, acum două săptămâni, asemenea probleme nu au fost
ridicate. Nu ştiu cum putem dormi liniştiţi când ştim că persoane bolnave, în vârstă,
stau în Tîrgu-Mureş, în anul 2010 şi se încîlzesc cu lumânarea. Vă spun cu tot regretul,
eu nu particip la niciun fel de festivităţi de închidere de an, fiindcă această atitudine
prin care noi căutăm argumente, scuze şi explicaţii în loc să rezolvăm problema, nu
este proprie şi eu cred că nu este proprie nici domnului primar şi conducerii, dar
undeva se scapă. Am rugămintea să-i ajutaţi pe cei care până acum s-au ocupat de
această problemă, ca să devină mai eficientă şi să nu fie asemenea cazuri, că e jenant.
Dl. primar Florea: - legat de gunoi şi închiderea gropii de gunoi, noi,
primaria şi consiliul local am fost un jucător corect. Acum am făcut cerere, tocmai ca
să nu fim amendaţi şi să fim europeni, ca să duc gunoiul la Sighişoara, asta în ciuda
faptului că avem ministrul mediului şi toţi consilierii pe mediu, de nu mai încap în
avion dimineaţa când pleacă.
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Responsabil de problema gropii de gunoi este Consiliul judeţean. În Master
Planul nostru acceptat şi votat de Consiliul judeţean şi de noi, s-a spus foarte clar,
închiderea gropii de gunoi se face pe banii nerambursabili. Vreţi să dăm noi bani
Europei? Haideţi să le dăm la toţi profitorii globalizării. Asta spun de o manieră, chiar
halucinant nu se doreşte să se înţeleagă acest lucru. Noi am luat maşina de împachetat
tocmai pentru a avea autonomie, libertatea de a ne rezolva problema deşeurilor, când
Consiliul judeţean a votat împreună cu italienii, prietenii d-lui Vlasluianu şi ai d-lui
Virag. Ei au făcut contractul cu italienii din Calabria, care acum este arestat în Napoli,
considerat şeful crimei organizate, etc. nu noi am greşit acest lucru. Noi am acceptat şi
am rugat de urgenţă să nu acceptăm varianta gunoiului cum s-a dictat şi s-a negociat
din cabinete. L-am rugat pe dl. Borbey în mod special, gunoiul nu se îngroapă sub preş,
gunoiul poate prinde o reciclare şi o tratare superioară. Aparatul este luat tocmai pentru
a ne conserva gunoiul şi noi am mers cu împachetare şi am încercat să izolăm groapa şi
ni s-a spus că nu e corect. Tot ce a făcut primăria Tîrgu-Mureş nu a fost corect. Am
rugat pe dl. ministru să se implice să ne dea groapa de la cărămizi, să punem gunoiul
împachetat în groapa de la cărămizi, cel puţin 5 ani de zile, şi cu pământul dislocat din
centură să dăm peste groapă, să-l acoperim. Mi se spune tot timpul să cumpărăm
containere să culegem gunoiul selectat. Toate aceste lucruri, culegerea selectată a
deşeurilor, pubelele respective, închiderea gropii de gunoi, sunt prinse în Master plan
pentru a se face pe bani europeni. Dv. vreţi să facem pe banii primăriei Tîrgu-Mureş şi
apoi ipocrit să spunem că ţinem la cetăţeanul necăjit? Să vă spun eu de unde până unde
ţine necazul celor.., că nu sunt de vină viceprimarii. Doamna respectivă care plânge în
suspine a fost cea care a dat verdictul în zona A, de a pleca din sistem toţi colocatarii
dânsei. A fost foarte bine şi entuziasmată, motivată probabil să-şi dea acordul, lumea să
plece, lăsând blocul în situaţia actuală cu doi sau trei. E zona A, acum cer şi bani să-şi
pună centrală. Am toată dăruirea pentru a ajuta un om necăjit ajuns într-o situaţie
dificilă, dar mi-ar place să şi recunoască atunci când greşesc ei. Cel puţin aici au
dreptate domnii viceprimari. În zona A am declarat unu şi am spus că vom respecta
unde nu putem minţi firma concesionară să facem altceva şi fiind în zona A nu poate să
plece şi să beneficieze de acest sprijin. Haideţi să plecăm de la adevăruri şi dacă
respectăm un adevăr şi cerem responsabilitate, dar în momentul în care punem în cântar
şi acuzăm un consiliu sau primărie de pomană, atunci să nu spunem cu uşurinţă.
Gunoiul nu e treaba noastră. Am făcut cerere la Sighişoara pentru a nu fi
amendat oraşul. E uşor să trimiţi oameni la Tîrgu-Mureş să amendaţi târgumureşenii.
Cum a fost şi dl. consilier când cerea bani de la consiliul local să facem sala de sport,
când nici nu era în patrimoniul oraşului şi proprietarul este Ministerul educaţiei. De
multe ori se creează confuzii. Nu ne supărăm, dar înainte de a le face publice haideţi să
vă informaţi corect.
Cu gunoiul aşa este, v-am mai spus, domnule Molnar.
Dl. consilier Mozes: - dacă tot vorbim despre asociaţii de proprietari şi
încălzire, am şi eu o sesizare. În ultima perioadă cu dl. Bakos am ţinut audienţe şi am
primit mai multe plângeri, în jur de 20, către noi şi către primărie. Foarte mulţi cetăţeni
şi-au pus centrale proprii, dar facturile de la asociaţie sunt prea mari, când s-au dus la
asociaţie să ceară explicaţie despre preţuri, nu au primit explicaţii şi mulţi preşedinţi nu
au putut justifica de ce sunt facturile mari. Din această cauză oamenii au venit la noi
întrebându-ne dacă putem să-i ajutăm, ca executivul şi primăria să urmărească evoluţia
preţurilor şi munca unor asociaţii de proprietari. Nu a sesizat una sau două persoane ci
foarte mulţi, din cartierele Tudor, Dâmbu Pietros, Aleea Carpaţi, 7 Noiembrie.
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Dl. primar Florea: - nu am nicio calitate să intrăm ca organ de anchetă, ci
instituţiile statului, numai că lor nu le plac astfel de lucruri. Sesizarea privind frauda
sau escrocheria este faptă penală, cercetată de Parchet, condusă de Poliţie şi de ce nu şi
Protecţia consumatorilor. Rugaţi-i masiv să facă aceste demersuri colective şi să
vorbesc cu şeful poliţiei să intervină. Atât pot să fac. Să se adreseze nouă şi noi le
susţinem cererea la poliţie, mai întâi.
Dl. consilier Bakos: - sunt unii care se comportă ca miniprimari. Sfârşitul de
an e şi loc de bilanţ, de aprecieri pozitive şi negative. Dacă nu aş fi primit nişte
informări cu această ocazie, nici nu aş fi luat cuvântul dar şi executivul mi-a reamintit
de anumite lucruri care sunt interesante şi păcat că nu progresează. Unele ţin de mai
mult de 10 ani şi în primul rând m-a supărat informarea privind pasajul subteran în
Piaţa Victoriei, primim acum o informare care e situaţia din anii 80 şi până azi, dar
uităm de un lucru, că în iulie am votat o hotărâre de consiliu prin care spune că în 45 de
zile pasajul se va deschide. Suntem în decembrie şi cineva, oficial din primărie, a
declar că în curând se va deschide prin 2011 sau poate mai târziu. Am fost în stare să
clădim un stadion în 4 săptămâni şi nu putem astupa sau deschide o groapă în 20 de
ani. Este un lucru care l-am ridicat la începutul verii, am aşteptat două luni până când a
rezultat această hotărâre că în 45 de zile se deschide pasajul şi nu s-a întâmplat nimic.
Este o situaţie asemănătoare şi cu piscina, cu str. Baladei, care de când dl. primar e
primar au fost printre primele preocupări, a dorit să le deschidă şi nu am fost în stare,
nu dvs. personal ci şi cei care s-au ocupat de acest lucru, inclusiv o parte din consiliu.
Nu am fost în stare să cumpărăm trei case sau trei grădini pe str. Burebista, etc. azi vom
vota tarifele la piscină, nu ştiu la care piscină, fiindcă dacă aşa merge, e un tarif simbol.
Sunt nişte lucruri, haideţi la sfârşit de an să tragem o linie şi să vedem cât de bine am
lucrat şi poate anul viitor le vom face puţin mai bine.
Dl. consilier Gujan: - mai mulţi cetăţeni din Aleea Carpaţi au sesizat
următoarele probleme. Acum vremea nu ne permite, dar cuprins în planul din
primăvară, dacă nu asfaltarea aleelor secundare, plombarea lor. O altă problemă, să
rugăm Poliţia Comunitară să suplimenteze cu o patrulă pe dig duminica, când e
program la piaţa de vechituri, porţiunea de spaţiu verde dintre dig şi blocuri se
transformă în parcări, fiindcă se strecoară o grămadă de maşini. Să se ia măsuri ca să
evităm acest lucru.
Dl. consilier Kolozsvari: - în spatele blocurilor unde mai parchează oamenii
care stau acolo, nu vorbesc de situaţia aceasta care este adevărată, poate ar fi bine să
găsim o modalitate de a pune nişte pietriş pe o alee oarecare ca să se poată circula şi pe
jos; în spatele blocului 39A către dig. Nu e o problemă mare, dar mulţi au solicitat
acest lucru.
D-na consilier Roman: - o să revin la problema familiilor care se află în
zona de termie concesionată, care au o problemă foarte mare datorită faptului că nu au
sursă de încălzire în momentul de faţă. Mai ales d-lui Kolozsvari şi d-lui Torzsok aş
vrea să le atrag atenţia asupra unei discuţii care ştiu că a avut loc înainte de plenul
trecut sau acum două şedinţe, când eram în sala de consiliu şi dl. Maior a ne-a astras
atenţia asupra a ceea ce ne-a spus acum dl. Molnar, că sunt aproape 80 de familii care
fiind în acest moment în zona concesionată nu au nicio sursă de apă caldă sau încălzire.
Dl. Maior a venit cu o propunere ca noi să votăm un material care era asemănător cu
cel prin care dădeam ajutorul de 1700 lei către cei care sunt în afara zonei de temie.
Reacţiile au fost diverse la această idee, eu doar vreau să atrag atenţia asupra unui
aspect. Eu am ţinut acele audienţe şi sunt foarte multe persoane din zona Dâmbu care
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vin la mine, sunt două doamne în sală care au fost la mine în audienţă şi care au venit
azi să mă întrebe dacă azi le rezolvăm problema. Tot ce am putut să le spun este că pe
ordinea de zi nu se regăseşte un asemenea material, dar eu mă aşteptam sincer să văd
materialul acela. Ştiu că dl. Kolozsvari a avut o reacţie mai fermă când ne-a spus că nu
e neapărat în regulă. Poate de aceea nu s-a venit azi cu material că nu s-a găsit o
formulă, dar cumva trebuie să o rezolvăm. Sunt aproape 80 de familii.
Dl. primar Florea: - dacă nu se concesiona, ce se întâmpla cu ei?
D-na consilier Roman: - sunt cazuri, cel puţin cel pe care le cunosc eu, de
familii care nu mai puteau susţine “povara de plată” la Energomur şi s-au debranşat că
nu mai făceau faţă. De exemplu, într-un imobil cu 10 etaje din Dâmbu Pietros (doamna
e aici în sală), sunt 4 sau 3 la ultimul etaj. E în zona de termie unitară, concesionată, ei
au rămas la etaj fără niciun fel de sursă pentru că ceilalţi s-au debranşat.
Dl. primar Florea: - ce vă propun eu, dacă sunt cazuri compacte, haideţi să
vorbim cu firma care a concesioat, eu le-aş monta un sistem de căldură şi l-aş
administra tot eu, societatea concesionară.
D-na consilier Roman: - cumva trebuie să gărsim o soluţie, eu am făcut un
calcul 125.800 lei, atâta ne-ar costa pe noi sau pe cei de la societate care a concesionat.
Dl. primar Florea: - aceste probleme îi privesc pe cei care au făcut
concesiunea. Societatea care a făcut cocesiunea dacă oferă un serviciu de calitate s-ar
putea ca tot blocul să se rebranşeze la serviciul de termie. Dacă a rămas izolat tot etajul
şi sunt compacţi, asta rog, şi îl rog pe dl. Csegzi şi cei care au ţinut legătura cu firma, să
avem o discuţie, poate ei doresc şi pot să le pună pe banii lor şi îşi recuperează
investiţia.
D-na consilier Roman: - probabil că în timp acel serviciu dacă este unul bun
va regenera reaşezarea pe piaţă şi să revină lumea la serviciul termic centralizat, dar
oamenii aceştia acum sunt fără căldură şi apă caldă.
Dl. consilier Kolozsvari: - poate eu sunt mai tranşant în această privinţă.
Noi, prin hotărârea din aprilie am interzis debranşarea în zona albă. Din păcate, această
interdicţie nu a valorat prea mult că lumea s-a debranşat şi de acolo. Eu i-aş pune pe cei
care din blocul respectiv s-au debranşat fără autorizaţie, ca să plătească celorlalţi,
pentru că altfel, întotdeauna vom încuraja indisciplina, nerespectarea legilor. E o
chestiune mai complicată care probabil va trebui să o analizăm.
D-na consilier Roman: - sunt de acord cu acest lucru, dar în cazul pe care
eu îl cunosc concret, debranşarea nu s-a petrecut din vara aceasta până acum, ci de 3-4
ani se tot debranşează.
Dl. primar Florea: - să ne învăţăm în ţara aceasta să terminăm cu acceptarea
minciunii şi a nevolniciei! S-au debranşat datorită complicităţii preşedintelui de bloc
care şi-a bătut joc de aceşti oameni. Acesta e necazul. Noi am transmis-o foarte clar.
Unde reabilităm centralele i-am rugat prin deplasări la faţa locului, nu vă debranşaţi,
veţi avea cheltuieli mai puţine. Nu, au beneficiat de bunătatea lor pentru că şi-au dat
acordul şi ei au rămas să plătească oalele sparte; cel puţin primăria. Eu aşa recomand,
fiind compact tot etajul 4, o să discutăm cu firma să găsească o modalitate de a asigura
căldura în continuare, punându-le aparate şi administrându-le, pentru că vreau să vă
spun, legea nu a trecut de Parlament, toţi cei care s-au debranşat vor plăti celorlalţi un
cuantum de până la 30%. Preşedintele v-a generat aceste lucruri, aşa au făcut în 140 de
blocuri, nu a contat că rămân unii, au spus că plătesc cei de la primărie.
Dl. viceprimar Csegzi: - într-un fel dl. Kolozsvari şi dl. primar au dat un
răspuns parţial la situaţie. Vreau să clarific bine că în afară de asociaţie, aici nu avem
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alt vinovat, în ideea că debranşările de ani de zile s-au întâmplat şi au ajuns acese
poersoane sau familii în situaţia în care sunt. Avem un tabel concret cu familiile care
sunt în această situaţie, avem soluţii, anumite situaţii deja Enegomurul a tras nişte
conducte în afara blocului ca să nu deranjeze scara, să nu deranjeze vecinii şi totuşi
preşedinţii de sociaţii nu au dat drumul la agentul termic. Avem şi situaţii de acest gen.
Mâine la ora 9 avem întâlnire cu reprezentantul R.F.V. Mureş Energy, pentru a da
soluţi concrete, dânşii pot lua decizii, vor intra în sistem în momentul în care facem
predarea sistemului. Poate se întâmplă acest lucru mâine, poate poimâine. Indiferent că
e sâmbătă sau duminică noi lucrăm la această procedură şi atunci dânşii pot interveni în
mod concret şi primii care vor beneficia de intervenţie vor fi aceste familii care sunt în
situaţii deosebite. Dânşii nu vor încuraja desprinderile, dar vor găsi soluţii pe scară sau
la nivel de etaj, pentru soluţii comune.
D-na consilier Georgescu: - o problemă e similară cu cea semnalată de dv.,
domnule preşedinte, şi de dl. Gujan. În Piaţa Armatei este o parcare bine făcută de
primărie, dar de jur-împrejurul acelei parcări sunt gropi şi noroi. Ar fi simplu de pus
numai nişte pietriş, informaţile le obţin foarte uşor, eu nu ţin multe audienţe, dar lucrez
cu masteranzi şi cu oameni din tot oraşul.
A doua problemă, trece şi acest an şi dorinţa mea de a avea un mijloc de
transport pe str. Papiu încă nu se realizează. Tocmai ieri la Universitatea „Petru Maior”
au venit directorii de la Liceele Economic şi Pedagogic şi iarăşi mi-au atras atenţia,
când se va asigura un mijloc de transport peste str. Papiu. Eu de fiecare dată o să ridic
această problemă până când poate se va rezolva cumva.
Dl. primar Florea: de-abia aşteaptă orice societate dacă e rentabil sau are
un număr de clienţi siguri, să transporte peste str. Papiu. Peste tot s-au făcut trasee, şi
am apreciat că acum s-a făcut un traseu la Dacia. Peste Papiu nu se poate pune autobuz,
universitatea să cumpere un microbuz să transporte studenţii pe bani.
D-na consiler Georgescu: - nu este vorba despre universitate, eu am vorbit
de elevii de la Liceele Papiu şi Economic şi pedagocic, nu de doamnele profesoare care
au maşini.
Dl. consilier Kolozsvari: - cred că s-a marcat şi această problemă.
Dl. consilier Peti: - trebuie să răspund pentru cele trei subiecte pe care le-aţi
ridicat. Unele afirmaţii şi atacuri la persoană sunt total inutile din punctul meu de
vedere, din moment ce nu au nicio bază de adevăr. Transportul la Bucureşti întotdeauna
îl facem în regim propriu, o singură dată am fost cu avionul şi atunci pe cheltuiala
proprie; nu ştiu la ce consilieri v-aţi referit.
Subiectul 2 cu depozitul de deşeuri. Dv. în calitate de primar aţi fost ales să
rezolvaţi probleme, nu să le creaţi. Dvs. trebuia să prevedeţi în calitate de primar ales,
că probabil închiderea depozitului de deşeuri care se ştia din 2006 când va fi, va fi
anterior implementării programului Master Plan. Conform legii, autoritatea locală este
exclusiv responsabilă cu colectarea deşeurilor în mod selectiv şi asigurarea depozitării
conforme a acestora. Nerespectarea de către autoritatea locală a acestei obligaţii poate
crea riscul de a iniţia procedura de infringement împotriva ţării noastre. Printr-o
neasumare a răspunderii sau neîndeplinirea unei oblgaţii creaţi această premisă şi
suferă toată ţara.
Cu privire la implementarea Master Planului, după informaţiile mele, poate
mă corectaţi, Consiliul judeţean, după semnarea contractului de finanţare după 8 luni
de zile nu poate demara licitaţia pentru construirea staţiei de sortare şi staţei detransfer
de la Vălureni - Cristeşti, deoarece autoritatea locală, ca şi obligaţie proprie construirea
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şi asigurarea cheltuielilor pentru drumul de acces, nu a iniţiat procedurile necesare de
expropriere, numai luna trecută am reuşit să aprobăm studiul de fezabilitate necesar
investiţiei acestuia.
Referitor la subiectul cu bazinul de înot olimpic, eu ţin să vă reamintesc că
acesta a fost aprobat în anul 2006, iar timp de 4 ani a fost dat uitării, iar iniţiativelor
populaţiei am readus acest subiect în discuţie şi desigr că şi dv. aveţi dreptate în sensul
că ar trebui o colaborare mai strânsă între executiv şi consiliu.
Dl. primar Florea: - nu suntem proprietari, deci nu poţi să începi lucrarea.
Rugămintea mea este, ori o daţi primăriei, ori faceţi diligenţă la Ministerul educaţiei să
demareze. Noi am vorbit la Ministerul Dezvoltării şi e cuprins în proiectul de
dezvoltare, dar coparteneri sunt cei de la Ministerul educaţiei prin Agenţia de tineret şi
sport.
Cu groapa de gunoi, nu vă dau niciun răspuns, că nu aţi înţeles nimic. Eu
apăr banul târgumureşeanului şi aşa reuşesc să fac ceva. Mergeţi la Reghin să vedeţi
dacă primarul de acolo a făcut mai mult decât primarul din Tîrgu-Mureş. Şi eu îl
sfătuiesc să nu închidă groapa să nu risipească banii reghinenilor pentru a închide
groapa, ci să aştepte proiectul european. Infringement pe prostie ar fi putut să-l aplice
de mult Comisia Europeană. Nu noi suntem vinovaţi pentru că s-a eşuat programul
ISPA pe gunoi, nu Primăria Tîrgu-Mureş, ci un mare deserviciu ne-a creat. Acolo e
problema, nu la noi. Aveţi răbdare să ajutăm preşedinta să demareze proiectul şi atunci
beneficiem şi noi. De ce vreţi să aruncaţi banii oraşului ca să facem lucrurile de două
ori, pe banii noştri? Asta v-am spus, dar putem discuta în particular.
Dl. consilier David: - nu vreau să fiu foarte critic, dar vreau să ridic trei
probeme. Mă raliez la părerea colegilor în legătură cu colectarea gunoiului în oraş,
fiindcă pe str. Tuşnad de două săptămâni nu s-a ridicat gunoiul. A doua, primăria
trebuie să-şi asume eşecul cu partea de termoficare în oraş, pentru că noi, dacă la
vremea respectivă alocam banii din partea primăriei, eu zic că nu am fi ajuns aici.
Pentru termie trebuie să-şi asume primăria eşecul pentu că nu am făcut paşii atunci
când trebuia.
O rugăminte minoră care aţi promis-o de ani de zile, să modificăm sala
aceasta de şedinţe, pentru că din greutate aceste dosare alunecă şi cad jos. Şi eu
contribui pentru locul meu, pentru cât mai am, o jumătate de an sau un an, ca să
modificăm sala de şedinţe, pentru că numai este de rangul oraşului nostru.
Dl. primar Florea: - domnule David, vă cer sprijinul. Nu are rost să mai fac
sala aceasta fiindcă vreau să o predau Consiliului judeţean. Am demarat procedurile de
schimbare a clădirilor.
Dl. consilier Kolozsvari: - cred că suntem cu toţii parteneri la treaba
aceasta.
Supun la vot ordinea de zi cu cele 43 materiale, plus cele 8 materiale în
regim de urgenţă, completată cu proiectul privind înfiinţarea de creşe.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? –
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru
emiterea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2011, aferente
Compartimentului Arhitect şef:
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Dl. consilier Kolozsvari: - permiteţi-mi să vă spun de la început că la toate
proiectele care privesc taxele, comisia de buget împreună cu Direcţia economică din
primărie şi-a menţinut poziţia de a se majora numai cu rata inflaţiei, unele nici nu sunt
modificate deloc. Toate comisiile au avizat materialul.
Dl. consilier Vlas: - având în vedere că în cadrul comisiei de comerţ, în
unanimitate propunerea comisiei a fost ca nivelul taxelor pe 2011 să rămână la nivelul
anului 2010, fără majorare, nici chiar cu rata inflaţiei. Ca atare, întreaga comisie de
comerţ nu vom putea vota dacă propuneţi cu creşterea de 8% sau cum aţi spus.
Dl. consilier Kolozsvari: - am fost greşit înţeles. Am spus că în general
linia a fost ca să nu modificăm mai mult decât cu rata inflaţiei, la unele propuneri la
care nu au fost modificări deloc, acolo noi nu am propus să se mărească; noi am limitat
mărirea la rata inflaţiei.
Dl. consilier Vlas: - acelaşi lucru vă spuneam. În cadrul comisiei de comerţ
în unanimiatte nu s-a acceptat creşterea nici la nivelul inflaţiei. Propunerea întregii
comisiei a fost de îngheţare a nivelului taxelor la nivelul anului 2010. Ca atare, întreaga
comisie vom fi nevoiţi azi să votăm la nivelul anului 2010.
Unde nu sunt propuneri de creşteri, vedeţi că nu există acea menţiune de
menţinere la nivelul anului 2010. Unele compartimente chiar le-au scăzut, au propus
scădere, unele au mers la nivelul anului 2010 şi câteva au venit cu creştere la nivelul
inflaţiei. Şi atunci am spus, dacă unele pot să le scadă, altele să le menţină, şi alţii să le
crească, noi propunem la nivelul lui 2010 şi una cu alta se echilibrează şi nu s-a
acceptat în cadrul comisiei nici o creştere, nici cu inflaţia. La unu dacă este creştere,
este specificat la semnături de către d-na secretar.
Dl. consilier Kolozsvari: - la punctul 1 este amendamentul comisiei de
comerţ ca la toate taxele să se menţină nivelul din 2010, modificarea este făcută doar la
două suprafeţe, adică între 500 şi 750 mp, respectiv 750 şi 1000 mp sau peste 1000 mp,
unde de la 10 a fost modificată la 11 taxa, de la 13 la 14. Toate celelalte comisii au
semnat cu această formă, cum a fost prezentat de către executiv. Comisia de comerţ a
solicitat menţinerea tuturor taxelor la nivel de 2010.
Cred că este mai operativ ca de data aceasta să supun votului dvs.
amendamentul propus de comisia de comerţ, dacă acest amendament trece, modificăm
hotărârea şi luăm ca atare, dacă acest amendament nu trece, atunci în forma votată de
celelalte comisii supun la vot.
Dl primar Florea: - domnule Vlas, vă recunosc calităţile de om de stânga în
consiliu şi de triplu dreapta pe afară.
Dl. consilier Vlas: - nu e propunerea mea, ci a comisiei de comerţ.
Dl. primar Florea: - de trei ani de zile acelaşi lucru îl aveţi. De exemplu,
dacă pentru o garsonieră daţi 42 de lei, şi pe de altă parte zice să mai faci şi altceva în
oraş, dă şi tu la hotelul tău cu 10 lei, ca să fim milostivi în 2011. Eu nu am spus o
creştere, dar în comisia de comerţ sunteţi numai oameni de afaceri care nu gândiţi şi
pentru primărie.
Dl. consilier Vlas: - în calitate de preşedinte al comisiei de comerţ, am
prezentat poziţia comisiei.
D-na consilier Roman: - făcând parte din comisie, mă simt nevoită să iau
cuvântul fiindcă s-a exagerat modul cum au fost exprimate părerile. Din punctul meu
de vedere, ceea ce pe mine personal m-a făcut să pun întrebări dar nu am avut cui, este
tocmai acest aspect. Anumite servicii au scăzut preţurile altele le-au menţinut
constante, altele le-au crescut. Sunt servicii care au venit şi ne-au explicat motivaţia
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pentru care au crescut taxele şi avem un punct unde eu m-am abţinut, cel legat de
urbanism unde am spus că mi se pare perfect normal, dar în rest, nu ni s-a explicat
foarte clar de ce anume unele pot să scadă, altele să menţină şi altele să crească.
Aceasta fiind una din motivaţiile comisiei în care s-a spus ok, să mergem cu toate la
acelaşi nivel. Eu spun că există o explicaţie logică pentru fiecare propunere făcută de
executiv, pentru că altfel nu ar fi existat propunerea, dar poate ca sugestie pe viitor,
puteau fi susţinute mai bine materialele în timpul comisiilor, mai ales că această
comisie a noastră şi-a manifestat de multe ori timpul, ne-am simţit mai puţin luaţi în
seamă, poate că alte comisii au fost mai luate în seamă cu explicaţiile şi tocmai de asta
spiritele se încing câteodată pentru că nu li se explică colegilor foarte clar lucrurile.
Dl. consilier David: - să încercăm să ţinem un echilibru între stânga şi
dreapta ca şi concepţie şi să avem o linie de mijloc.
Eu cred că ce s-a stabilit acum este bine. Nu sunt un lăudător al domnului
primar sau al executivului în general, dar dacă noi nu ne gândim să avem o bază
financiară din care să poţi să trăieşti şi să investeşti, atunci nu mai ai ce să împarţi. E o
altă problemă că banii pe care îi colectăm să-i cheltuim chibzuit, dar până la urmă noi
trebuie să le dăm o bază de plecare în a face BVC-ul, apoi trebuie să controlăm
primăria prin BVC.
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentul propus de comisia de comerţ de a nu mări nicio taxă faţă de 2010.
Cine este pentru? – 9 voturi
Cine este împotrivă? – 9 voturi (Csegzi S., Todoran L., David C., Georgescu
M., Kolozsvari Z., Florea C., Matei D., Torzsok S., Molnar G.)
Cine se abţine? – 3 abţineri (Gujan L., Roman I., Sita I.)
Această variantă este respinsă.
Supun la vot proiectul de hotărâre în forma originală.
Cine este pentru? – 12 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Bakos L., Buda B.)
Cine se abţine? – 7 abţineri (Vlas F., Roman I., Mozes L., Peti A., Urcan
Gh., Balint S., Pui S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 7 abţineri.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2011,
percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanei:
Dl. consilier Kolozsvari: - în doare există varianta II care a ţinut seama de
amendamentul făcut de comisii.
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Vlas: - aici nu există amendamente, că nu au fost crescute
taxele.
D-na secretar Cioban: - această taxă nu a existat, din 27 decembrie a.c. s-a
modificat Codul de procedură civilă şi divorţurile se vor putea face şi la notar şi la
primărie. Au venit între timp, mai exact acum 2 zile, instrucţiunile de aplicare a
Codului de procedură civilă unde se prevede posibilitatea de instituire a unei taxe. Am
făcut nişte verificări la notar, la ei este de la 1000 până la 1500, fiecare a pus taxa după
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cum a crezut. Noi am spus să mergem la nivel minim şi dacă dvs. sunteţi de acord
varianta II are în vedere nu mărire nu majorare, ci instituirea unei taxe noi.
Dl. consilier Kolozsvari: - aţi luat la cunoştinţă cele spuse de d-na secretar,
supun la vot proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Sita: - cred că trebuie să fim mai expliciţi pentru cetăţeni, la
taxa pentru certificatele de urbanism, l punctul 1, cei care au suprafeţe până la 500 mp,
a rămas suprafaţa. La cei care sunt peste 700 şi 1000, că îi luăm în plus, înseamnă că
omul are, deci trebuie făcută echilibrat. Aceasta este motivaţia pentru că la prima m-am
abţinut şi la a doua am votat pentru. Votez pentru care au asemenea suprafaţă. Nu
contează un leu că îl dă în plus. Doar ca explicaţaie am vrut să spun acest lucru.
Dl. consilier Balint: - fiind vorba de taxe, am sesizat o problemă destul de
interesantă şi anume, denumirea străzilor s-a modificat radical în anii '60. Aşa am păţit
şi eu. Extrasul CF apare pe numele vechi al străzii care a fost modificat în 1961 şi mi sa solicitat o taxă de 60 lei ca să plătesc să mi-l transcrie pe adresa actuală. Toate
documentele, toate facturile sunt pe denumirea nouă, legală şi mi se cere o taxă
suplimentară ca să transcrie din denumirea veche, deşi aceasta merge automat.
Dl. consilier Kolozsvari: - probabil este o situaţie specifică, doamna
secretar dacă poate răspunde.
D-na secretar Cioban: - nu este vorba despre o taxă pe care o percepe
primăria, dl. Balint nu a făcut această precizare, este o taxă care se plăteşte la O.C.P.I.
Noi, eventual, în această situaţie dăm numai un certificat de urbanism care stabileşte că
denumirea veche a străzii a fost într-un fel şi ea este diferită. Unora dintre cetăţeni li se
acceptă şi adeverinţe care nu costă nimic la primărie, dar depinde de cine a dat la
O.C.P.I. Eu cunosc speţa d-lui Balint, dar primăria nu percepe o taxă suplimentară prin
care să se stabilească o stradă cu o denumire veche cu una nouă, ci O.C.P.I., cartea
funciară unde se întabulează.
Acolo unde municipiul Tîrgu-Mureş nu poate interveni, nici în aprobare nici
în anularea unor taxe, poate cel mult să sesizeze O.C.P.I. partea centrală, că această
taxă nu s-ar justifica. Această taxă se stabileşte prin ordin al Agenţiei Naţionale de
carte funciară. Putem scrie, dar nu putem decide.
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelelor taxelor speciale pe anul 2011,
percepute prin Serviciul fond funciar şi registrul agricol.
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 4 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a imobilului situat
în Tîrgu Mureş, str. Baladei, nr. 1:
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Dl. consilier Bakos: – este un material pe care îl găsim în forma
neschimbată faţă de şedinţele precedente. Nu suntem într-o situaţie prea grozavă la
capitolul finanţe. Eu cred că nu putem să ne permitem să achităm un preţ de aproape
1500 euro/mp pentru imobil, chiar dacă acest imobil se află într-un punct cheie în acest
oraş. Eu v-aş sugera să urgentăm procedura de expropriere, zona a fost declarată drept
de utilitate publică, probabil că se află undeva pe la Consiliul judeţean. Este un cetăţean
cu care am avut mai multe negocieri, nu cred că lasă din preţ, eu v-aş sugera să nu
votăm această hotărâre, este vorba despre o sumă imensă pe metru pătrat.
Dl. consilier Kolozsvari: - eu cred că această observaţie este absolut
pertinentă. Conform procedurii, supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum este
întocmit. Varianta II, dar este indiferent, practic. Hotărârea aşa cum este, varianta II.
Dacă se respinge, mergem pe propunerea d-lui Bakos cu expropriere.
Cine este pentru? – 7 voturi (Todoran L., Georgescu M., Gujan L., Florea C.,
Roman I., Sita I., Urcan Gh.)
Cine este împotrivă? – 10 voturi
Cine se abţine? – 4 abţineri (Csegzi S., Pui S., David C., Vlas F.)
Proiectul de hotărâre este respins. Rugăm executivul să facă demersurile
pentru expropriere.
Punctul nr. 5 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal
nr. 15/2002 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru investiţia ˝Racord stradal B-dul Burebista – pod peste râul Mureş˝:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Benedek I.)
Cine se abţine? – 2 abţineri (Mozes L., Peti A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă şi două
abţineri.
Vreau să fac o completare, aici s-au cerut anumite lămuriri privind
autorizaţiile de construire în zona respectivă, pentru cele două blocuri care au apărut
acolo şi care au produs această modificare faţă de concepţia originală.
În comisii a fost avizat materialul, dar a apărut întrebarea dacă blocurile care
au fost construite acolo au autorizaţie de construire.
Dl. primar Florea: - au autorizaţie, a fost dată de d-na Kovacs Angela. Este
un bloc în spate şi unul lângă. Primul nu ne afectează deloc, în schimb, celălalt este
făcut cu aprobare. Este legal. Noi acolo am prevăzut două benzi şi trotuar.
Punctul nr. 6 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind impozitele şi taxele locale pe anul 2011:
Dl. consilier Kolozsvari: - au fost două propuneri la început, cu cuantumul
taxei la nivelul anului 2010 şi avem o notă cu reformularea articolelor pentru
bonificaţie, 14, 20, 22.
D-na consilier Roman: - pentru că eu în comisie am avut tot felul de discuţii
cu colegii, dar nu ne-am lămurit în totalitate, aş ruga-o pe doamna Kiss să ne spună
“avantajul” acestei creşteri cu rata inflaţiei. Dacă mă convinge acum că e ok să
creştem, pot înţelege. Dar ca să nu fac eu greşeala acum gândindu-mă la ce a spus dl.
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David, să mă gândesc că bugetul va fi văduvit de acele taxe de care are nevoie, pentru
că eu nu am înţeles o chestie clară.
Dl. consilier Kolozsvari: - nota respectivă se referă la faptul că acea
facilitate de plată cu 10% se extinde şi la persoane juridice.
Eu cred că nu mai supun încă o dată menţinerea tatelor la nivel de 2010,
pentru că am votat o dată. Aşa am înţeles că am votat acel amendament, dacă menţinem
taxele la nivel de 2010 sau mergem pe hotărârea comisiei de buget, cu rata inflaţiei şi
am respins varianta cu menţinerea.
Supun votului dvs. acest proiect de hotărâre cu amendamentul de aplicare a
unei facilităţi de 10% şi persoanelor juridice.
Dl. consilier Buda: - ca să fim consecvenţi, sunt trei comisii care au votat.
Cum hotărăsc colegii, dacă doriţi, pentru consecvenţă ar trebui să votaţi exact ca şi la
celălalt material. Dacă colegii nu doresc, nu este nicio problemă.
Dl. consilier Kolozsvari: - daţi-mi voie să propun în felul următor. Dacă
sunteţi de acord să votăm în principiu acel amendament care s-a propus iniţial de către
comisia de comerţ şi s-a mai extins, că menţinem taxele la nivel de 2010 sau mergem
pe propunerea comisiei de buget cu rata inflaţiei.
Supun la vot menţinerea la nivel de 2010, la toate taxele, nu mai supun încă
o dată acest lucru.
D-na consilier Roman: - mie nu mi s-a răspuns la întrebarea adresată.
Dl. consilier Kolozsvari: - au fost din principiu la taxe două propuneri:
propunerea comisiei de comerţ a fost să menţinem toate taxele la nivel de 2010.
Hotărârea comisiei de buget a fost ca acolo unde s-a propus creştere, creşterea să fie
limitată la nivelul inflaţiei. Dacă mergem pe propunerea comisiei de comerţ, respectiv
menţinerea taxelor la nivel de 2010. Dacă votaţi Nu înseamnă că acceptăm propunerea
comisiei de buget cu rata inflaţiei.
Supun la vot menţinerea taxelor la nivel de 2010.
Cine este pentru? – 9 voturi (Pui S., Bakos L., Balint S., Buda B., Georgescu
M., Benedek I., Urcan Gh., Vlas F., Mozes L.)
Cine este împotrivă? – 10 voturi
Cine se abţine? –2 abţineri (Gujan L., Roman I.)
Această variantă a fost respinsă, deci, mergem la toate taxele care au fost
mărite, la cele care s-a propus reducere nu e interesant, la cele care au fost mărite
mergem cu propunerea comisiei de buget, la rata inflaţiei.
Supun la vot materialul cu amendamentul despre care am vorbit.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? – 2 vot (Balint S., Buda B.)
Cine se abţine? – 3 abţineri (Benedek I., Urcan Gh. Vlas F.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, două voturi împotrivă şi trei
abţineri.
Punctul nr. 7 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2011.
Dl. consilier Kolozsvari: - şi la acest material este acelaşi lucru.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? - 17 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Balint S., Buda B.)
Cine se abţine? – 2 abţineri (Urcan Gh., Vlas F.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 abţineri.
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Punctul nr. 8 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe pentru eliberarea,
completarea şi modificarea avizelor de funcţionare pentru desfăşurarea unor activităţi
economice şi a autorizaţiilor de funcţionare pentru unităţi de alimentaţie publică pe
anul 2011:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 9 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru prestări servicii şi alte
taxe percepute prin Serviciul Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2011:
Dl. consilier Kolozsvari: - este problemă de reformulare; varianta II
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? - 21 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 10 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale pe anul 2011 pentru
Complexul de agrement şi sport „Mureşul” şi Piscina „ing. Mircea Birău”:
Dl. consilier Benedek: - este cel puţin hazliu să hotărâm taxe la bazinul
acoperit care nu funcţionează de un an; se bate joc de sportivi. Putea să funcţioneze
foarte bine. Acum noi hotărâm că majorăm taxele. Sportivii, înnotătorii, nu pot intra la
bazin, iar noi hotărâm majorarea taxelor.
Dl. primar Florea: - bazinul este umplut, apa este în plin proces de curăţire
şi se dă drumul săptămâna viitoare. Îngrijorarea, temerea la bazin a fost că s-au
putrezit grinzile care ţin lambriurile şi era pericol să se prăbuşească lambriurile de pe
tavan, să se întâmple ceva. Am cerut schimbarea procedurilor vis-à-vis de raparaţii,
tocmai pentru că mi s-a părut să nu facem o lucrare foarte mare în perioada aceasta şi
atunci am trimis de s-a pus o plasă şi s-au asigurat toate lambriurile. Acelea sunt de ani
de zile cu umiditate acolo şi au dreptate pentru că el răspunde, nu noi. Am pus această
plasă sub toate lambriurile, ca o măsură de siguranţă şi am izolat tot tavanul din nou
deoarece curgea înăuntru rugându-vă şi acum. E un subiect care o să revină în
primăvară. Va fi dat drumul într-o săptămână. Că nu măriţi taxele e apanajul dorinţei
dvs. Vă rog mult de tot să luăm în calcul la bazinul de înnot varianta responsabilă a
oraşului de a accede la bazin dinspre str. Lăpuşna. Este inacceptabil, constructorul a
fost întârziat o săptămână nelăsându-l să intre domnul manager de acolo, cu toate că
avem drept de servitute. De la Nova Vita nu a fost lăsat să intre macaraua şi rog
consiliul local, e o comisie care o coordona dl. Bakos, să luaţi în calcul încă o dată
varianta accesului de acolo.
Dl. consilier Kolozsvari: - aceasta a fost problema pentru care nu am putut,
dar dl. Benedek a propus să menţinem la piscină taxa la nivelul actual. Celelalte taxe
pot fi mărite.
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Dl. consilier Sita: - am o obiecţie. S-au mărit taxele la restul activităţilor, aş
dori doar la activităţile de sport, ceea ce înseamnă închiriere de terenuri, tot ce este
activitate sportivă să nu mărim preţurile; activitate sportivă şi culturală. Restul, pentru
baruri, restaurante, le-aş dubla. Taxele pentru terenuri şi baze sportive, inclusiv
activităţi culturale, să le menţinem la nivelul lui 2010. Restul, sunt de acord să fie
mărite cu rata inflaţiei.
Dl. primar Florea: - la sălile de sport din cartiere, sălile primăriei, ale
Inspectoratului Şcolar, este o creştere a solicitărilor privind orele de fotbal încât s-a
ajuns că se joacă la 11 noaptea. Eu nu am pus nimic să câştige primăria acolo, dar
măcar să iasă cheltuielile de curăţenie, încălzire şi lumină. Taxele sunt foarte joase
acolo, de asta şi audienţa este atât de mare. Peste tot îi lăsăm să joace fotbal. Terenuri
artificiale am făcut să joace pe ele cât vor. Acum au început în şcoli. Părerea mea, 1 leu
în plus.
Dl. consilier Kolozsvari: - în materialul pe care îl avem, la piscină sunt
menţinute taxele la nivelul actual. Celelalte taxe sunt în limita a ceea ce am admis.
Dl. consilier David: - o singură remarcă. Aşa cum a spus şi dl. Benedek,
poate la şedinţa din ianuarie să vedem, cum rezolvăm punerea în funcţiune a piscinei
noastre care nu funcţionează la ora actuală.
Dl. consilier Kolozsvari: - se deschide săptămâna viitoare.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? - 16 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Buda B.)
Cine se abţine? – 4 abţineri (Pui S., Sita I., Urcan Gh., Vlas F.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 4 abţineri.
Punctul nr. 11 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A. – dl. Todoran
Liviu Emil Nicu să aprobe documentele referitoare la punctele de pe Ordinea de zi a
şedinţei Adunării Generale a Acţionarilor ordinare şi extraordinare a S.C. Compania
Aquaserv S.A. din data de 29 decembrie 2010, conform convocatoarelor şedinţelor:
Dl. consilier Kolozsvari: - varianta II la acest material se referă la faptul că
anumite investiţii care se fac cu banii consiliului, acelea vor fi votate atunci când votăm
bugetul.
Cu această observaţie, supun la vot proiectul de hotărâre în varianta II.
Cine este pentru? - 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 12 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de utilaje independente şi
lucrările de investiţii din domeniul public propuse a se realiza în 2011 din sursele
proprii ale S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? - 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? 14

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 13 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi
vânzarea către Berghian Aurel a spaţiului şi a cotei de teren aferentă spaţiului situat în
Tîrgu Mureş, str. Lăcrămioarei, nr. 3:
Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de urbanism a respins materialul
spunând să rămână în chirie. Această propunere ulterior a fost discutată şi în comisia de
buget, spunând să rămână în chirie.
Supun la vot proiectul de hotărâre în varianta din dosare. Dacă această
variantă nu trece, rămâne în chirie.
Cine este pentru? – 11 voturi
Cine este împotrivă? – 7 voturi (Csegzi S., Balint S., Kolozsvari Z., Molnar
G., Benedek I., Peti A., Torzsok S.)
Cine se abţine? – 2 abţineri (David C., Mozes L.)
Proiectul de hotărâre a fost respins, deci, rămâne în chirie.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 14 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi
vânzarea terenului situat în Tîrgu Mureş, str. Libertăţii, nr. 120, către S.C. Antrepriza
Montaj Reparaţii S.R.L.
Dl. consilier Kolozsvari: - am avut discuţii în comisia de buget la cele trei
terenuri solicitate pentru vânzare, că suntem de acord cu vânzarea acestor terenuri cu
clauza că banii respectivi se pun într-un cont separat destinat cumpărării de teren pentru
parcul tehnologic, ca atare nu se pot folosi decât cu aprobarea consiliului.
Cu acest amendament, varianta II, supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 14 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Balint S., David C., Peti A.)
Cine se abţine? – 3 abţineri ( Buda B., Molnar G., Vlas F.)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 15 din ordinea de z i
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
Municipiului Tîrgu Mureş a terenului situat în Tîrgu Mureş, str. Milcovului, nr. 7
precum şi aprobarea vânzării prin licitaţie publică a acestuia:
Dl. consilier Kolozsvari: - şi la acest material amendamentul a fost într-un
cont de venituri separat pentru parcul tehnologic. Dacă sunteţi de acord, trebuie să
nominalizăm doi consilieri care fac parte din comisia de licitaţie.
Varianta II, supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 11 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi ( David C., Peti A.)
Cine se abţine? – 7 abţineri ( Pui S., Balint S., Buda B., Molnar G., Vlas F.,
Benedek I., Mozes L.)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Dl. consilier Vlas: - am impresia că la aceste două puncte sunt necesare
nişte clarificări. Unii au înţeles că nu sunt de acord cu forma materialului cum este
expus, sau unii nu au fost de acord cu amendamentul unei comisii. Nimeni nu este
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contra acestor solicitări şi este păcat să blocăm. Am impresia că nu s-a înţeles bine în
sală. Poate că nu e de acord cu forma materialului, dar e de acord cu o propunere a unei
comisii. Eu nu am fost de acord cu unele motivaţii ale unor comisii, dar cu forma din
material eu eram de acord, probabil. La vot s-a supus cu acele amendamente. Poate că
dacă nu erau amendamentele, treceau.
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă ne uităm la expunerea de motive, comisia
de buget a introdus această modificare de a pune banii într-un cont separat, cu care a
fost de acord şi comisia de urbanism şi comisia juridică, iar celelalte două comisii nu
au avut niciun fel de observaţie. Problema a fost discutată şi cu executivul, ambele
hotărâri cu vânzare de terenuri care au fost respinse de către comisia de buget în mai
multe rânduri, în momentul când a apărut posibilitatea parcului tehnologic, discutând în
comisia de buget am spus că e foarte bine să încercăm să facem acest parc tehnologic şi
că vânzarea acestor terenuri se poate face cu amendamentul că banii se pun într-un
cont separat. Face parte din hotărâre.
D-na director Kiss: - conform noii legi a finanţelor publice locale, s-a
modificat prin O.U.G. legea finanţelor publice locale şi începând din anul viitor
veniturile vor fi prevăzute numai la nivelul realizărilor din acest an, iar când elaborăm
bugetul, la venituri proprii nu se mai include venituri din vânzare de terenuri numai
după ce s-au încasat aceste sume. Atunci când rectifici bugetul şi prevezi la venituri
suma încasată, logic că trebuie să o pui şi la cheltuieli.
Dl. consilier David: - noi am mai votat acest lucru, că tot ce se vinde din
proprietatea consiliului, se depune într-un cont special pentru investiţii. Întrebarea mea
este care e nr. contului, câţi bani avem acolo şi dacă s-a respectat de ani de zile, câţi
bani sunt în acest cont, de 8 ani de zile?
Dl. consilier Molnar: - următoarea şedinţă este în ianuarie şi atunci putem
discuta mai mult. Vreau doar să o întreb pe d-na secretar, în cazul în care intră banii în
contul Escrow sau orice cont, ce majoritate este necesară pentru a decide destinaţia
banilor primăriei? Lucrăm de doi ani şi jumătate şi toţi ştim cum lucrăm. Ce majoritate
este nevoie pentru utilizarea banilor, pentru votarea bugetului?
D-na secretar Cioban: - dl. David spunea că este o hotărâre a consiliului
local în care s-a stabilit că se deschide un cont. Eu îl asigur că niciodată nu a fost o
hotărâre prin care s-a decis ca acum deschiderea unui cont, ci acele hotărâri au în
vedere destinaţia. Din terenurile care se vând să se utilizeze pentru cumpărarea acestor
terenuri. Vă spun în mod sigur niciodată nu s-a pus problema deschiderii unui cont
separat din care să se cumpere, ci că acele preţuri deduse din vânzare se vor folosi
pentru cumpărarea altor terenuri.
Dvs. aţi aprobat planul digital şi începerea tuturor operaţiunilor pentru acest
proiect. D-na Miheţ şi d-na Ijac sunt la Bruxelles pentru semnarea unui contract pe
această temă. Ştiţi că unul din proiectele previzionate pentru acest proiect este un parc
tehnologic unde este actualul aerodrom. Tot aşa de bine cunoaşteţi că acest aerodrom
nu va mai putea funcţiona într-un parc tehnologic previzionat prin Oraşul digital
Mureş, ci va trebui să se cumpere un alt teren pentru mutarea aerodromului. Acolo
întotdeauna trebuie bani. Sunteţi de acord cu oraşul digital, cu a face demersurile la dna Anca Boagiu să dea acest teren la oraş, dar nu sunteţi de acord cu banii. Atunci
prevedem că aceste lucruri nu se vor întâmpla, deşi le-aţi aprobat.
Dl. consilier Kolozsvari. - propun să votăm încă o dată amânarea celor două
materiale anterioare care s-au respins, ca să respectăm regulamentul, hotărârea dacă am
respins-o nu poate reveni. Cred că aici merită discuţii.
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Permiteţi-mi să reiau votul propunând amânarea celor două puncte 14 şi 15.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? –
Cine se abţine? – 1 abţinere ( Benedek)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 16 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale pe anul
2011, percepute prin Administraţia Grădinii Zoologice şi a Platoului Corneşti:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 17 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind încadrarea locuinţelor situate în Tîrgu Mureş, str.
Tuşnad, nr. 4/1 şi str. Crinului, nr. 16/2 în categoria locuinţelor de serviciu:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 18 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind efectuarea unui schimb de terenuri între
Municipiul Tîrgu Mureş şi familia Zudor Laurenţiu şi Zudor Estera:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (David C.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 19 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2011 al Serviciului public Administraţia Pieţelor Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? 17

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 20 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea alocaţiilor bugetare pentru perioada
ianuarie – decembrie 2011 pentru solicitanţii de subvenţii în baza Legii nr. 34/1998 şi a
H.G. nr. 1153/2001 cu modificările şi completările ulterioare:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 21 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”Plan Urbanistic de
Detaliu- studiu de amplasament pentru extindere spaţii de cazare centru diaconic cu
capelă, str. Mihai Eminescu, nr. 28 - 30” beneficiar/proprietar: Parohia Reformată nr. 1
Cetate Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 22 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”Plan Urbanistic Zonal conversie funcţională zonă în vederea construirii unui spaţiu comercial pentru prestări
servicii, str. Gh. Doja, nr. 71” cu regulamentul local de urbanism aferent Beneficiar
S.C. „Apusul” S.R.L.
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (David C.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 23 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei ”Plan Urbanistic Zonal stabilire reglementări pentru construire locuinţă unifamilială, str. Posada, nr. 34” şi a
regulamentului local de urbanism aferent proprietar Szanto Robert-Levente:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? 18

Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 24 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a
indicatorilor tehnico-economici pentru „Reparaţii şi refuncţionalizare sală de spectacole
şi scenă Cinematograf Arta”:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 25 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în
proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş din proprietatea lui Covrig Ilie şi soţia Covrig
Elena:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 26 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în
proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş din proprietatea lui S.C. Maris Prod Carm
S.R.L.:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 27 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind stabilirea funcţiilor publice, modificarea
organigramei, statului de funcţii şi statului de personal din cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? 19

Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 28 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi
pe anul 2011, percepute de Administraţia serelor, parcurilor şi zonelor verzi:
Dl. consilier Kolozsvari: - este acelaşi lucru cu taxele, menţinerea la nivelul
anului 2010 care a căzut în general, deci, mărirea cu nivelul inflaţiei.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Buda B.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Vlas F.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 29 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind solicitarea şi însuşirea propunerilor privind
transmiterea unor construcţii şi terenuri din domeniul public al Statului şi administrarea
Regiei Naţionale a Pădurilor prin Staţiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Creşterea
Animalelor de Blană – Tîrgu Mureş, în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi
administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - este varianta a doua, anexa 2, care specifică “cu
titlu gratuit”, ceea ce s-a solicitat de către comisia de urbanism şi buget.
Dl. consilier Peti: - aş dori să aveţi în vedere scrisoarea primită de la
Direcţia Silvică Mureş care a anexat scrisoarea primită de la Romsilva Naţional, care
spune că nu este de acord cu această preluare. Este o bază sportivă, se organizează
competiţii internaţionale.
Dl. consilier Kolozsvari: - nu discutăm despre asta, ci despre animale de
blană.
D-na secretar Cioban: - astăzi la ora 11 a avut loc o întâlnire între
reprezentantţii Romsilva Bucureşti, Direcţia Silvică Mureş şi cei de la Staţiunea de
Cercetări pentru Animale de Blană, de asta dl. Kolozsvari a spus anexa 2 pentru că s-au
lămurit şi acele terenuri care au rămas în proprietatea Romsilva, respectiv a Staţiunii
pentru cercetări animale de blană şi atunci s-a recorectat anexa 2 pentru că, între timp,
de la toate bunurile pe care le aveau ei în inventar, o parte s-au şi dus, s-au şi vândut.
Noi nu putem cere decât ceea ce a rămas şi ceea ce este posibil să se dea municipiului
Tîrgu-Mureş. De aceea anexa 2 care a fost rediscutată azi la ora 11, e pusă de comun
acord cu reprezentanţii Romsilva central.
Dl. consilier Molnar: - poate eu nu înţeleg, dar cred că un cuvânt este în
plus. Fie se solicită, fie se însuşesc propunerile; doar formal.
Dl. consilier Kolozsvari: - se reformulează.
Cu această precizare spusă de d-na secretar, deci cu anexa 2, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 30 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor de negociere în vederea
acceptării unei oferte de donaţie:
Dl. consilier Kolozsvari: - trebuie propuşi consilieri care vor face parte din
comisie pentru analiza Azomureş. Problema aceasta este mai complicată, noi am mai
discutat acest lucru şi s-a propus ca să fim în principiu de acord cu această preluare,
deoarece pentru eventuală pornire de solicitare de fonduri din P.O.S., aici nu prea avem
timp, pentru că dacă P.O.S.-ul este afişat, atunci trebuie depuse formele foarte rapid. Să
fim în principiu de acord cu acest lucru, să însărcinăm comisia care am numit-o când
am mai fost o dată ca să prezinte în şedinţa din ianuarie toate actele care s-au solicitat
atunci. Era o comisie numită.
Dl. consilier Molnar: - adresez o întrebare către toţi cei care cred că ar putea
să răspundă, acest material a fost prezentat Consiliului local acum 6 sau 7 luni şi atunci
s-a formulat ideea că e o idee care poate fi chiar bună, dar ar trebui să se prezinte în
comisii nişte materiale care să fie citite, analizate şi eu adresez doar întrebarea tuturor,
de ce nu au făcut demersuri ca aceşti consilieri ignoranţi să aibă posibilitatea să
analizeze nişte materiale să aibă o părere mai documentată, la limita capacităţii
fiecăruia.
Domnule primar, dacă 6 sau 7 luni de zile nu a fost timp să se pregătească să
primim aceste materiale, iar ca eu să votez că aşa e bine şi important, nu pentru asta am
fost trimis aici.
Dl. consilier Kolozsvari: - permiteţi-mi să fac nişte precizări, deoarece
cunosc problema proiectelor din cadrul POS-ului de la Aeroport şi ştiu că la ora actuală
putem intra într-o criză de timp. E adevărat că s-a pierdut destul de mult timp, este la
fel de adevărat că nu s-au afişat aceste programe POS. Ele, probabil că până în 31
decembrie vor porni. Cred că este mult prea periculos ca să nu dăm acel acord de
principiu, chiar dacă sunt în totalitate de acord cu dl. Molnar, dar nu vreau să pierdem
ocazia ca să putem depune proiectul. Pentru asta am propus să dăm un accept de
principiu, dar ca acea comisie care am numit-o cu 6 luni în urmă, în şedinţa din
ianuarie să prezinte toate datele. Dacă nu trebuie depus proiectul până la 31 decembrie,
cu atât mai bine.
Dl. consilier David: - în principiu, cu demararea procedurilor sunt de acord,
dar rog colegii care o să fie în comisie şi vin apoi cu propunerea de aprobare sau nu, eu
vreau să văd care a fost angajamentul Combinatului privitor mediu. El, fiind proprietar
avea obligaţi ca să închidă aceste bataluri. Ca să scot eu castanele, adică să plătească
Uniunea Europeană acum pentru angajamentele unui privat, trebuie să plătească foarte
mulţi bani la primărie ca eu să fiu de acord cu acest lucru.
Dl. primar Florea: - Combinatul scrie securizare şi nu închidere.
Securiuzare e cu totul altceva.
Dl. viceprimar Csegzi. - comisia respectivă va trebui să facă o dare de
seamă şi să argumenteze în mod clar, pentru că nu este un lucru uşor ce urmează. În
mod sigur comisia va avea o muncă serioasă şi laborioasă. Acum doi ani am făcut parte
ca viceprimar, am analizat această problemă, de aici am pornit şi nu au avut prevăzut în
contract această obligativitate. Trist, dar adevărat. Cei care vor fi în comisie vor aduce
aceste argumente pentru că acesta e punctul de plecare.
Dl. consilier Vlas: - într-adevăr, am mai avut material referitor la batalul
respectiv, dar nu era acelaşi material pe care îl avem astăzi. Problema e simplă azi. Noi
nu trebuie să aprobăm decât o comisie care să negocieze cu proprietarii de acolo să
vedem condiţiile care din nou vor fi expuse în cadrul consiliului şi atuci vom hotărî
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dacă ne convin sau nu condiţiile, dacă preluăm sau nu. Ca să poţi afla anumite detalii,
situaţii, e bine să numim o comisie şi nu neapărat dintre consilieri. Probabil şi consilieri
şi specialişti, să vedem care sunt avantajele şi dezavantajele preluării sau nepreluării.
Hotărârea de azi se referă la constituirea unei comisii pentru a discuta situaţia de acolo
care va fi din nou prezentată în cadrul consiliului. O să vedem ulterior.
D-na consilier Georgescu: - eu înţeleg foarte clar că azi dăm un aviz pentru
demararea procedurilor de negociere. Sigur să da, această comisie probabil îşi va
asuma responsabilitatea de a prelua aceste suprafeţe în condiţiile în care reuşim să
accesăm fondurile europene. Altfel, având în vedere că acest teren este în aval de
Tîrgu-Mureş, având în vedere că nu este pe teritoriul municipiului Tîrgu-Mureş dar
ştiind că, Combinatul asigură locuri de muncă, asigură venituri, trebuie să ne asumăm
împreună părţile bune şi părţile rele pe care le face o mare companie, însă apele din
acest batal ar putea să fie prelucrate doar de combinat. Paza batalului, o să ne spună
comisia respectivă cine o s-o presteze, de asemenea, cine răspunde de mediu până la
începutul ecologizării, apropo de situl respectiv, 30 de ani va trebui monitorizat şi dacă
îl luăm în proprietate, probabil noi vom monitoriza acest aspect. Membrii acestei
comisii probabil vor fi nişte persoane care chiar trebuie să fie cu ochi deschişi la acest
moment.
Dl. consilier David: - dacă ei nu au nici un angajament pe mediu, atunci de
ce se străduiesc să dea la alţii? Nu are nici un angajament, nicio răspundere, îl lasă
acolo. Nu este adevărat că în contractul de privatizare nu are obligaţii de mediu. O să
sesizez luni comisia de baraje care supraveghează funcţionarea în siguranţă şi a
batalurilor de materiale periculoase, să vedem dacă are autorizaţie de funcţionare în
siguranţă.
D-na consilier Roman: - deoarece toată lumea a discutat aici despre
importanţa comisiei care urmează să discute, eu aş avea rugămintea dacă am putea
discuta acum componenţa comisiei şi să supunem la vot deodată, atât hotărârea cât şi
componenţa comisiei.
Dl. consilier Kolozsvari: - propun o pauză de 10 minute, după care reluăm
problema.
D-na secretar Cioban: - a fost numită o comisie în anul 2008 din care nu
mai poate face parte dl. Ichim Marius deoarece nu mai este consilier. Dacă tot face
parte dl. viceprimar Csegzi, propun să facă parte şi dl. viceprimar Maior.
PAUZĂ
Dl. consilier Kolozsvari: - pentru această problemă a batalului, ca să putem
vedea toate actele care trebuie, v-am propus să fie comisie. Comisia pe care noi am
votat-o în 2008 are în componenţă pe dl. Ichim care nu mai e membru al consilului. Vă
propun următoarele: comisia să fie formată din domnii Maior Claudiu, Csegzi Sandor,
Bakos Levente, Torzsok Sandor şi Peti Andrei. Asta este componenţa veche, în locul
domnului Ichim l-am propus pe dl. Peti. Dacă mai doriţi să fie cineva vă rog să spuneţi.
Dl. viceprimar Csegzi: - am o rugăminte, aşa a fost şi cu comisia cu R.F.V.
Mureş Energy dacă trebuie noi o convcăm la 5 după-masă, sau la ora 21, sau la 7. Poate
unii nu cred că aşa am lucrat, dar aşa a fost şi apoi au fost observaţii că noi convocăm
în mod voit la anumite ore. Vă rog să participăm toţi ca să avem toţi aceeaşi informaţie
de la acea sursă, ca să nu intrăm în discuţii inutile.
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Dl. consilier Vlas: - nu mă leg de număr, că nu se pot constitui. Părerea mea
este că dintre consilieri ar trebui să fie mai puţini. Cu riscul de a plăti de la bugetul
local, eu aş prefera să facă parte din comisie şi specialişti. Una este o negociere simplă
şi alta este la nivelul care se cere acum. Eu aş extinde şi probabil trebuia să venim cu
oameni de specialitate din domeniul chimiei, de la mediu, şi completată cu colegi
consilieri.
Dl. consilier Kolozsvari: - este cât se poate de corectă propunerea şi eu
propun să votăm comisia care ajunge la 7 persoane şi să însărcinăm comisia, chiar dacă
o să fie anumite costuri, să antreneze specialişti care pot ajuta munca acestei comisiei.
Dl. consilier Torzsok: - aş dori să lămurim textul hotărârii care pentru mine
nu e deloc clar: “Se aprobă demararea procedurilor de negociere pentru stabilirea
condiţiilor de acceptare a ofertei de donaţie”. De aici înţeleg că în principiu am acceptat
donaţia, negociem condiţiile de preluare. Dacă înţeleg greşit, lămuriţi-mă. Dacă discut
de condiţii de acceptare, înseamnă că în principiu merg spre a prelua şi a accepta
această donaţie, ceea ce eu astăzi nu sunt de acord; nu sunt convins că este bine pentru
oraş. Dacă discutăm şi vedem care este situaţia acestui batal, cu toate actele şi toate
obligaţiile din contractul de privatizare, e altceva.
Dl. consilier Kolozsvari: - eu aşa înţeleg şi am întrebat-o pe d-na secretar,
că aprobăm demararea acestor proceduri, ceea ce spune că dăm un acord de principiu în
cazul că acele condiţii care le-am pus noi în comisia respectivă sunt îndeplinite, atunci
suntem de acord cu preluarea.
D-na secretar Cioban: - pentru eliminarea tuturor confuziilor eu ştiu ce am
scris, că e vorba numai de demararea procedurilor, dar ca să eliminăm orice dubiu
citesc de la art. 1: “Se aprobă demararea procedurilor de negociere pentru stabilirea
posibilităţii şi a condiţiilor de acceptare a ofertei de donaţie autentice nr.__”; să
eliminăm orice fel de confuzie că este vorba despre o ofertă de donaţie acceptată
Dl. consilier Kolozsvari: - deci, completăm cu “posibilităţii”; posibilitatea şi
stabilirea condiţiilor. Vreţi să menţinem comisia de 5 membri sau 7 membri?
Supun la vot 5 membri.
Cine este pentru? – 4 voturi (Csegzi S., Kolozsvari Z., Matei D., Vlas F.)
Cine este împotrivă? – 9 voturi
Cine se abţine? – 5 abţineri (Pui S., Buda B., Mozes L., Peti A., Urcan Gh.)
Propunerea a fost respinsă, deci rămânem pe varianta cu 7 membri.
Propunerile sunt: Maior Claudiu, Csegzi Sandor, Bakos Levente, Torzsok
Sandor, Buda Bogdan, Peti Andrei şi Todoran Liviu.
Supun votului dv. coponenţa comisiei.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Torzsok S.)
Componenţa comisiei a fost aprobată cu 19 voturi şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Doamnă secretar, cred că este foarte bună propunerea d-lui Vlas şi mai
includem un punct după punctul 2, că această comisie se mandatează să antreneze
specialişti pentru stabilirea condiţiilor.
Cu aceste amendamente, completând ceea ce a spus d-na secretar, ceea ce
am spus cu comisie şi completare, supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? 23

Cine se abţine? – 1 abţinere (Pui S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 31 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism ”Plan
Urbanistic Zonal - stabilire reglementări pentru reamenajare, modernizare şi
mansardare clădire pensiune, str. Republicii, nr. 28” şi a regulamentului local de
urbanism aferent, beneficiari-proprietari: Rujoi Parfente şi Rujoi Ana:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 32 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 şi art. 2 din Hotărârea
Consiliului local municipal nr. 324 din 30.09.2010 privind proiectul “Modernizare reţea
stradală la nivelul municipiului Tîrgu Mureş – tranşa II”:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 33 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea adeziunii Municipiului Tîrgu Mureş la
Pactul Primarilor (Covenant of Mayors):
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 34 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea începerii demersurilor pentru realizarea
proiectului ,,Prelungire Calea Sighişoarei în două direcţii – legătura cu DN13 şi DN15
Tîrgu Mureş” în colaborare cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? 24

Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 35 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor pentru serviciile
de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de S.C. Compania Aquaserv S.A. Tîrgu
Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - avizul de la ANRSC este în dosar.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 36 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
local nr. 194 din 06.09.2001 privind însuşirea propunerii de trecere a terenului înscris
în C.F. nr. 2403/III Tîrgu Mureş, nr. top. 5102/1/1/2 din administrarea R.A. Cai de
Rasă Bucureşti în administrarea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - am avut o discuţie cu Şcoala agricolă, aici
trebuie o serie de avize, noi ne-am exprimat doar dorinţa de a prelua acestea, ceea ce nu
înseamnă o obligativitate, am expus dorinţa noastră şi disponibilitatea de a asigura
condiţii necesare pe lotul Şcolii agricole pentru asigurarea acestor preluări.
D-na secretar Cioban: - am spus şi când discutam despre animale de blană
că azi la ora 11 reprezentanţi ai Ministerului Mediului şi ai Regiei Pădurilor au fost
prezenţi la Tîrgu-Mureş şi am discutat inclusiv această dorinţă a municipiului TîrguMureş de a îngloba actuala platformă a cailor de rasă în Parcul Sportiv Municipal cu
asigurarea unui amplasament necesar la cuantumul necesar, în str. Mureşului nr. 8.
Dânşii au agreat această propunere a municipiului Tîrgu-Mureş pentru a realiza şi
proiectele oraşului, dar şi să rămână activitatea aceasta în funcţiune şi urmează să
primiţi de la dânşii necesarul de teren pentru str. Mureşului nr. 8. Au fost de acord că
vor promova pe cale ierarhică această propunere a municipiului Tîrgu-Mureş la
Ministerul Mediului respectiv Guvernul României pentru adoptarea unei hotărâri de
guvern, situaţie în care atunci când vom ajunge efectiv la o decizie în acest sens se va
şti şi care este terenul nrecesar pentru a muta activitatea de întreţinere a animalelor pe
str. Mureşului nr. 8. Sigur că după ce noi vom transmite această hotărâre dacă o veţi
adopta, la următoarea şedinţă vom prezenta şi situaţia de la Romsilva cu necesarul de
teren de pus la dispoziţie.
Dl. consilier Peti: - deocamdată ce avem anexat la material este un înscris
oficial primit de la Romsilva în care îşi exprimă dezacordul faţă de cedarea acestui
amplasament şi se face referire că în toate oraşele mari, capitale europene, există asfel
de baze de echitaţie care, pe de o parte sunt baze sportive, iar pe de altă parte asigură
locul şi amplasamentul pentru dezvoltarea acestor cai de rasă. Propunerea mea este să
nu punem căruţa în faţa cailor şi să mergem etapizat, după ce identificăm o altă
suprafaţă, o altă locaţie, punem la dispoziţia Romsilva acest teren şi apoi să luăm
această hotărâre.
D-na secretar Cioban: - domnule Peti, arăt eu a om care minte? Astăzi a
avut loc această discuţie, astăzi reprezentanţi Romsilva Bucureşti au agreat această
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propunere făcută de municipiul Tîrgu-Mureş, v-am spus că o să identifice ce necesar de
terenuri va trebui în str. Mureşului, au agreat locaţia din str. Mureşului nr. 8, aveţi la
dosar actul din care rezultă că municipiul Tîrgu-Mureş este proprietar în str. Mureşului
nr. 8.
Dl. primar Florea: - faceţi ceva pentru oraşul acesta! În Planul Urbanistic
General, ştiţi foarte bine, un angajament mai vechi de-al nostru pentru a recâştiga
terenurile. Văd că începem dintre noi să ne opunem în a prelua patrimoniul oraşului.
Caii de rasă, este prevăzut terenul de acolo pentru parcul municipal. Am lămurit astăzi
şi a trimis un director general de la Romsilva şi ne vom întâlni săptămâna viitoare în
cabinetul premierului. Atunci am spus aşa: rămâne tot ce doriţi dv. acolo, manejul, le
facem şi loc de.., dar partea de creştere a armăsarului, cu toate necesităţile lui, le vom
face în cartierul Unirii, nu în centrul oraşului. Atunci am fost a demara. Vă dau un
exemplu. Am pus trei parcuri pentru spaţiul verde – P-ţa Trandafirilor nu am putut să o
punem pentru că nu ştiu ce vom hotărî, dacă va fi sau nu parcare, bulevardul l-am pus
pe proiectul cetăţii, iar Parcul Municipal puteam să-l facem, 14 hectare să amenajăm
parcul municipal din fonduri europene. Nu l-am cuprins pentru că nu e al nostru. Asta
am rugat armata, decideţi să ne transferaţi să putem demara proiectele ca să le putem
depune pentru anul bugetar următor. Votaţi pentru acest lucru.
Dl. consilier Kolozsvari: - nu au fost obiecţiuni, ci a fost pur şi simplu
exprimat de către dl. Peti că să avem părerea celor care. Cred că în sensul acesta este
vorba de o dorinţă a noastră pe care o exprimăm şi a demara discuţia. Că apoi va fi sau
nu de acord partenerul, asta este o altă socoteală.
Dl. consilier Benedek: - cred că a fost inutilă intervenţia dv. ştiţi foarte bine
că de 8-10 ani luptăm toţi consilierii ca proprietăţile oraşului şi am avut de suferit că
preluăm acele averi care sunt ale oraşului. Ştiţi foarte bine, toată lumea a fost de acord,
bazele sportive, parcul municipal. Probabil că era un mesaj transmis de dl. Peti, dar nici
vorbă de aşa ceva. Întotdeauna noi am fost de acord să preluăm averea oraşului.
Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. materialul care exprimă
dorinţa noastră de a prelua acest teren.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Peti A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 37 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind preluarea mijlocului fix ,,Clădire post trafo str.
Libertăţii nr. 114” de la S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. Tîrgu Mureş către
Municipiul Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 38 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a achiziţionării din
proprietatea lui Dan Maria în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în
suprafaţă de 389 mp situat în Tîrgu Mureş, str. Budai Nagy Antal, nr. 32:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 3 abţineri (David C., Molnar G., Törzsök S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi 3 abţineri.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Punctul nr. 39 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a achiziţionării din
proprietatea lui Soos Eva Elisabeta şi Dako Laszlo în proprietatea Municipiului TîrguMureş a terenului în suprafaţă de 88 mp situat în Tîrgu Mureş, str. Predeal, nr. 47:
Dl. consilier Kolozsvari: - comisiile nu au avut observaţii.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 5 abţineri (David C., Molnar G., Torzsok S., Mozes L., Peti
A.)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
(Nu a votat dl. consilier Bakos L.)
Dl. consilier Kolozsvari: - cele trei materiale de achiziţii au fost discutate.
Noi am amânat iniţial discutarea acestora, spunând că este legat de proiectul drumului,
astăzi la ora 13 ne-am întâlnit cu dl. director Jozsa care a prezentat proiectul, a
prezentat şi am discutat varianta care poate fi acceptată de a intra de pe str. Gh. Doja pe
această arteră şi de a ieşi de acolo pe Bd. 1 Decembrie 1918. Proiectul este raţional, în
funcţie de acest lucru. Dacă cineva are nevoie de explicaţii, dosarele sunt aici.
Dl. consilier Buda: - eu am participat la discuţie. S-a ivit o problemă şi
trebuie să o depăşim. Dacă am votat primul material, ar trebui să reluăm votul la al
doilea material, fiindcă nu putem lăsa aşa. Ori suntem de acord cu tot proiectul, ori
cade totul.
Dl. consilier Kolozsvari: - aici, înainte de toate a fost o greşeală de a mea că
nu v-am explicat. Nu am specificat că azi am discutat o oră cu dl. director Jozsa, un
proiect făcut serios, prezentat aşa cum trebuie, ca atare propun ca toate trei materialele
să le votăm.
Reluăm votul la punctul 39.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 40 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea în principiu a achiziţionării din
proprietatea lui Cotfas Maria în proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş a terenului şi a
casei în suprafaţă de 157 mp situat în Tîrgu Mureş, str. Predeal, nr. 29A:
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
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Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 41 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale
percepute prin compartimentul”Arhitect Şef”, pentru anul fiscal 2011:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor de
specialitate.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 42 a fost retras de pe ordinea de zi
Punctul nr. 43 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu
Mureş pentru anul 2010:
Dl. consilier Kolozsvari: - este o rectificare formală. Comisiile nu au avut
observaţii.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Buda B.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Materiale în regim de urgenţă
Punctul nr. 1 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelelor taxelor speciale pe anul 2011
administrate prin Serviciul public – Administraţia domeniului public:
Dl. consilier Kolozsvari: - tot cu rata inflaţiei, supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Buda B., Vlas F.)
Cine se abţine? – 3 abţineri (Bakos L., Balint S., Urcan Gh.)
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 3 abţineri.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 2 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Tîrgu Mureş cu Asociaţia
Proprietarilor de Terenuri Agricole şi Forestiere CINEGETICAGRO cu suprafaţa de
630 ha pădure:
Dl. consilier Kolozsvari: - asta este o problemă care nu ştiu dacă o cunoaşte
toată lumea. Este cea care am discutat cu d-na secretar în detalii. V-aş ruga să faceţi
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precizările necesare ca să cunoască colegii despre ce este vorba. Apoi fac eu o
completare.
D-na secretar Cioban: - eu am încercat să mă informez în probleme de
vânătoare şi pescuit şi am înţeles, urmare modificării prevederilor normative chiar
printr-o ordonanţă de urgenţă din luna curentă, că la ora actuală expiră toate contractele
care sunt în curs în materie de vânătoare şi pentru a da acces şi a elimina toate
elementele privind lipsa de concurenţă în domeniu, s-a dat posibilitatea şi altor asociaţii
sau fundaţii să participe la atribuirea fondurilor de vânătoare, fiindcă până acum erau
numai cei specializaţi din asociaţiile de vânători şi pescari la nivelul judeţelor. În acest
sens s-au constituit o serie de asociaţii şi fundaţii, printre care şi cea despre care este
vorba la ora actuală care este în imediata vecinătate a pădurii oraşului şi care urmează
să fie administrată tot prin vânătorii care există acum şi sunt licenţiaţi la asociaţia de
vânătoare. Am văzut că există observaţia comisiei de urbanism şi vreau să fac
precizarea că atribuirea fondurilor de vânătoare se face de către administratorul pădurii
centrale, a faunei şi florei, nicidecum de hotărârile consiliilor locale. Aici este vorba
numai de o aderare la o asociaţie legal constituită care e limitrofă municipiului TîrguMureş şi care urmează să se asocieze şi cu alţi proprietari de păduri şi să poată participa
la atribuirea unui fond de vânătoare, nicidecum de o atribuire. Dacă se doreşte ca,
Consiliul local să se asocieze, cu această clauză, cred că nu este nicio problemă să
introducem în articolul 2 al hotărârii, în sensul că municipiul Tîrgu-Mureş se va asocia
în condiţiile în care se va respecta legislaţia în vigoare privind atribuirea fondurilor de
vânătoare.
Dl. consilier Kolozsvari: - eu ştiu, pentru atribuirea fondurilor licitaţia se
face la nivel central, noi trebuie să intrăm în această asociaţie pentru că suprafeţele
noastre sunt prea mici, suprafeţele altora sunt, de asemenea, prea mici.
Cred că pot să supun votului dv. materialul.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 3 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în
proprietatea Municipiului Tîrgu-Mureş de la Toma Sergiu-Ciprian şi soţia Andreea:
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 4 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal
nr. 363/28.10.2010 referitoare la acordarea unor ajutoare de urgenţă:
Dl. consilier Kolozsvari: - sunt încă 21 de poziţii. Trebuie să întreb dacă s-a
făcut verificarea, că nu este niciuna dintre aceste poziţii în zona albă. S-a făcut
verificarea.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi
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Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.
(Nu au votat domnii consilier David C. şi Vlas F.)
Dl. consilier Vlas: - cred că nu e bine formulată. La punctu 1 “se ia act de
lista persoanelor care solicită ajutor social”, nicidecum căruia aprobăm. Ca şi
formulare, nu are nicio legătură că aprobăm. Se ia act de o listă care solicită ajutor.
Trebuie reformulată.
Dl. consilier Kolozsvari: - noi am aprobat o hotărâre mai demult şi aceasta
este în completarea hotărârii respective.
Punctul nr. 5 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurilor legale în
vederea achiziţionării de servicii termice constând în montarea şi exploatarea de
echipamente de furnizare energie termică pentru Grupul Şcolar Industrial Avram Iancu:
Dl. consilier Kolozsvari: - este continuarea activităţii. D-na secretar a
completat “în condiţiile legii”.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 6 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind acceptarea unor donaţii şi trecerea unor terenuri
în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bata Janos- Jozsef şi S.C. Karincon
S.R.L.:
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 7 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind unele măsuri în domeniul strategiei protecţiei
mediului şi de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - o rugăm pe d-na secretar dacă ne poate da unele
informaţii.
D-na secretar Cioban: - trebuie să informez consiliul că pe data de 13
decembrie la ora 10 am fost invitaţi în calitate de primărie la sediul Consiliului
Judeţean pentru a discuta o problemă legată de iniţiativa unor persoane privind
atribuirea avizului „Natura 2000” pentru Pădurea Mare Tîrgu-Mureş. La această
convocare au fost mai multe persoane din tot judeţul şi nu numai, ocazie cu care ni s-a
prezentat o hartă a Pădurii Mari Tîrgu-Mureş şi la care un angajat de la Protecţia
Mediului tot adăuga şi făcea tot felul de amplasamente unde să fie aplicat acest
program „Natura 2000”. Vreau să vă informez că în condiţiile în care un asemenea
program Natura 2000 se desfăşoară şi se solicită în acelaşi timp în mai multe judeţe,
competenţa de a-i înscrie în programul „Natura 2000” este la nivel central. Am întrebat
şi eu acolo pentru că eram numai de la primărie şi faxul a venit vineri şi eram convocaţi
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pentru luni, de ce aceste iniţiative nu se aduc la cunoştinţa autorităţii publice locale, cu
studiile de specialitate, pentru că această autoritate, mergând pe principiu autonomiei
locale şi a decide în numele cetăţenilor pentru binele acestora, nu i s-a adus la
cunoştinţă niciun studiu, nicio iniţiativă, nicio procedură, totul merge printr-o
convocare scurtă la nivelul Consiliului judeţean, unde marea majoritate care au fost
acolo nu ştiau despre ce este vorba. Cred şi sunt convinsă de acest lucru, că orice
iniţiativă locală, din partea oricui ar veni, ar trebui să pornească prin aprobarea dv., un
acord, un aviz, ca să ştiţi ce se întâmplă în oraş, şi dacă aceste iniţiative sunt benefice
sau nu acestui oraş, pentru că dv. aveţi obligaţie în materie de protecţia mediului şi
administrarea domeniului public şi privat al oraşului.
Din vizualizarea acelei hărţi care înseamnă Pădurea Mare a municipiului
Tîrgu-Mureş, rezulta în mod clar că acele proiecte care sunt ale oraşului, cuprinzând
zona Platoului Corneşti unde suntem cu program european, zona Grădinii zoologice şi
mult discutatul drum prin pădure, erau cuprinse în acest program. Dacă acest program
se avizează şi intră pe site-ul comunităţii europene, vă spun sigur că niciodată dvs. nu
veţi mai putea aproba niciun fel de proiect în pădurea municipiului Tîrgu-Mureş, pentru
că acest proiect nu mai permite. “Natura 2000” înseamnă cuprinderea în programele
Comunităţii Europene şi vă lipseşte dreptul de decizie, dar astăzi ar împiedica acele
proiecte care deja sunt în curs, ceea ce nu este normal, drept pentru care am încercat să
fac o hotărâre prin care să limităm dreptul oricărei iniţiative, sub sancţiunea nulităţii, să
se promoveze în numele şi pe seama municipiului Tîrgu-Mureş, nu altfel, persoane
particulare fiecare ce face, fără un aviz prealabil, fără o notificare, pentru că acest oraş,
să fie notificat, să ştie despre ce este vorba, să nu afle de la televizor sau de altundeva.
Dl. consilier Kolozsvari: - permiteţi-mi să fac o completare, am discutat şi
cu colegii şi cu dl. primar, ca un punct 3, “până la şedinţa din 30 martie să elaborăm noi
un concept de anumite zone care sunt considerate de către noi protejate, unde nu
aprobăm construcţii, care rămân pentru parcuri şi zone verzi, şi cuprinse în PUG. Dacă
sunteţi de acord să includem în acest sens un punct 3.
Deoarece nu sunt alte amendamente, supun la vot proiectul de hotărâre cu
această completare.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Peti A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Punctul nr. 8 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea
Municipiului Tîrgu Mureş, la Bruxelles/Belgia, în perioada 16 – 18 decembrie 2010:
Dl. consilier Kolozsvari: - aşa cum este regula, acest material a fost adus la
cunoştinţa preşedinţilor de comisii.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier David C.)
Puctul nr. 9 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea de creşe în municipiul Tîrgu-Mureş:
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Dl. consilier Kolozsvari: - dl. consilier Pui a promovat un proiect de
hotărâre privind înfiinţarea unor creşe în municipiul Tîrgu-Mureş, care este cât se poate
de binevenit.
D-na secretar Cioban: - proiectul a fost depus cu cinci minute înainte de a
intra în această şedinţă şi eu cred că este o iniţiativă foarte bună şi vreau să informez
consiliul local că pe rolul Parlamentul există un proiect de lege cu privire la construirea
de creşe în municipii, oraşe şi comune, care prevede în mai multe secţiuni date strict
punctuale, mă refer la date matematice după care se calculează câte creşe, câte locuri
sunt necesare, pe cartiere, şi instituie pe de altă parte şi posibilitatea de a construi aceste
creşe în sistem parteneriat public privat, precum şi şcolarizarea şi instituirea unei noi
profesii în România – baby sitter. În acest sens, văzând acest proiect, am rugat-o pe dna director de la Administraţia creşelor, să facă un studiu pe cartierele municipiului
Tîrgu-Mureş, să se vadă ce necesar este de creşe, faţă de ce avem la ora actuală. Dânsa
va face acest lucru pentru şedinţa din luna ianuarie, pentru că într-adevăr fiind o
problemă deosebită la nivelul oraşului va trebui să intre în atenţia dv. spre analiză şi
soluţionare, iar vis-a-vis de acest proiect aş propune să facem un pas înainte, să trecem
peste partea de dispozitiv care o mai ajustez eu, şi propun reformularea în felul
următor, şi o să explic de ce:
“Se aprobă demararea procedurilor privind realizarea investiţiilor necesare
înfiinţării de creşe pentru crearea de locuri pentru creşterea, îngrijirea şi educarea
timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 4 ani, conform legislaţiei în vigoare”.
Am spus că aici scrie 2000 de locuri, respectiv 17 creşe, acolo sunt indici foarte clari,
după nr. populaţiei câte creşe trebuie şi câte locuri. Aş propune să rămânem la ideea de
a se face locuri la nivel conform legislaţiei care intră în vigoare la 1 ianuarie 2011 şi
exact în luna ianuarie vom şti câte trebuie pentru municipiul Tîrgu-Mureş.
În ceea ce priveşte art. 2 nu e nicio problemă, la art. 3 aş propune să scoatem
din fondul social european să rămână din fonduri nerambursabile, ori de unde ar fi
ele, fiindcă pot fi şi ministere şi acolo în proiectul de lege se mai prevăd şi alocaţii de la
bugetul de stat.
Dl. consilier Kolozsvari: deci, din fonduri nerambursabile.
D-na secretar Cioban: - da, oricare ar fi ele, poate sunt mai multe surse.
Art. 4: Se aprobă cuprinderea în rezerva bugetului pe anul 2011 a sumei
____ (pe care o stabiliţi dv. acum că e necesară sau nu).
Dl. consilier Kolozsvari: - practic, suma să nu o precizăm aici. Se aprobă
cuprinderea în bugetul pe anul 2011 a sumei necesare realizării investiţiei de la art. 1
D-na secretar Cioban: Art. 5. Se însărcinează serviciul public Administraţia
Creşelor pentru prezentarea la prima şedinţă a consiliului local a unui proiect de
strategie în organizarea domeniului de la art. 1.
Cu ducerea la îndeplinire răspunde executivul
Toate aceste lucruri nu se vor întâmpla prin Serviciul de asistenţă socială, ci
prin Administraţia creşelor care va putea fi cuprinsă în bugetul pe anul 2011 cu
investiţiile necesare realizării obiectului propus.
D-na consilier Roman: - o mică precizare: la 3 ani copiii intră în grupa mică
de la grădiniţă. Deci, să specifică, de la 3 luni până la 3 ani, fiindcă la 3 ani sunt în
grupa mică.
Dl. consilier Kolozsvari: - aţi auzit formularea făcută de d-na secretar. V-aş
ruga să votaţi în forma prezentată de d-na secretar.
Cine este pentru? – 21 voturi (unanimitate)
32

Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă.
A fost propusă d-na Roman Ioana.
Supun votului dv. propunerea care s-a făcut.
Cine este pentru? – 21 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? În unanimitate a fost aleasă d-na Roman Ioana preşedinte al şedinţei viitoare.
Dl. primar Florea: - domnilor consilieri, am de făcut un anunţ. Să ştiţi că
am câştigat, oraşul Tîrgu-Mureş alături de Menchester, Bruxelles şi Issy les
Moulineaux, sunt 4 oraşe nominalizate de un proiect emis de Comisia Europeană prin
care suntem considerate oraşe pilot, deci vom fi o bază de pregătire pentru alte oraşe în
ceea ce înseamnă gestionarea pe programe IT. E un lucru fantastic, azi sunt la
Bruxelles, semnează şi mâine vin acasă.
Al doilea lucru, legat de terenuri, ca o rugăminte, să tragem toţi la aceeaşi
căruţă când e vorba de patrimoniu. Până acum am făcut un mic calcul, dar în jur de 86
ha au venit Primăriei Trgu-Mureş, din diverse locuri. Mai avem de adus 180. Vă rog,
toată lumea, şi mediile politice, acesta cred că e un mandat pe care trebuie să-l onorăm.
Dl. consilier Kolozsvari : - ordinea de zi fiind epuizată, vă mulţumesc
pentru participare.
Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei ordinare a
consiliului local se încheie.

dl. consilier Kolozsvari Zoltan – preşedinte de şedinţă __________
d-na Cioban Maria – Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş ______
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