PROCES -VERBAL
încheiat cu ocazia ùedinĠei extraordinare a Consiliului local municipal
Tîrgu-Mureú din data de 22 octombrie 2010

Din totalul de 23 consilieri, sunt prezenĠi la începutul úedinĠei 19 consilieri.
Absentează d-nii consilieri Bakos Levente, Gujan Lucian, Georgescu Maria, Csegzi Sandor.
D-na consilier Roman: - stimaĠi consilieri, doamnelor úi domnilor, declar
deschise lucrările úedinĠei extraordinare a Consiliului local Tîrgu-Mureú de astăzi, 22
octombrie 2010.
Ordinea de zi a úedinĠei de azi cuprinde două puncte, plus încă trei puncte în regim
de urgenĠă. Este o rugăminte din partea executivului, ca punctul nr. 2 din convocator să
devină punctul 1 úi să-l discutăm mai întâi pe acela. Rugămintea vine din partea executivului
care a pregătit materialele, pentru că punctul nr. 2 este primul úi punctul 1 are legătură cu
punctul 2, úi inversăm doar ordinea materialelor.
Cu acest mic amendament, supun votului atât ordinea de zi propriu-zisă cât úi cea
în regim de urgenĠă.
Cine este pentru? ± 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? Ordinea de zi a fost aprobată cu 17 voturi pentru.
(Nu au votat domnii consilieri Benedek I. úi Matei D.)
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea úi completarea prevederilor Hotărârii
Consiliului local nr. 284/2010 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
realizarea lucrărilor de investiĠie pentru asigurarea energiei termice úi apei calde menajere în
Municipiul Tîrgu-Mureú:
D-na consilier Roman: - avem o variantă 2 a punctului 2, la această variantă, mă
refer puĠin la anexă.
Dl. consilier Molnar: - o remarcă personală. Ceea ce primim acum este exact ceea
ce am cerut acum trei luni de zile, când într-un entuziasm am votat cele 6 milioane euro.
Atunci am cerut exact această listă úi eu nu vă spun ca un reproú, ci doar ca să facem bine, ca
să nu ajungem cum au ajuns alte foruri mai faimoase ca noi cu votările. Vă rog ca în asemenea
cazuri să fim atenĠi la ce votăm. Mă bucur că am întâlnit o receptivitate mare din partea
direcĠiei de specialitate a primăriei ca să ajungem la un rezultat bun. Eu vorbesc de lista
anexată la punctul 2, am rugămintea ca poziĠiile 22 úi 23, dacă este posibil căldura să se
asigure prin pornirea centralei aferente care este în zona de termie unitară úi dacă se porneúte
alimentarea cu gaz atunci mâine sau azi este căldură. Eu nu insist ca acestea două să fie tăiate
de pe listă, deúi aúa ar fi normal, dar dacă se dă drumul la centrală, mâine au căldură, atâta
vreme cât în alte úcoli úi grădiniĠie unde e nevoie de investiĠie, căldura va fi puĠin mai târziu.
Rugămintea mea este ca primăria să obĠină alimentarea cu gaz metan a centralei care
alimentează Gimnaziul Friedrich Schiller úi GrădiniĠa nr. 8 úi atunci mâine e căldură.
În ceea ce priveúte centralele individuale de apartament, numărul s-a redus în urma
discuĠiilor din comisia de specialitate, însă eu vă transmit o listă úi votul meu este valabil cu
condiĠia ca lista care va fi anexată să corespundă acestei liste. Îl rog pe dl. Torzsok să v-o
înmâneze. O observaĠie a comisiei de specialitate, solicităm să avem o declaraĠie explicită a
compartimentului juridic din cadrul primăriei, că acĠiunea de cumpărare centrale individuale
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este perfect legală úi acei consilieri care votează pentru, nu comit niciun fel de ilegalitate úi nu
vor trebui să dea mai târziu explicaĠii. Sigur, în condiĠiile pe care le-am specificat eu.
D-na consilier Roman: - lista de care spuneaĠi dvs. ca úi anexă. Am discutat
înainte de plenul úedinĠei úi cu dl. Kolozsvari úi am stabilit următorul aspect. Această listă, faĠă
de ce am primit noi pe email s-a modificat în funcĠie de discuĠiile comisiei tehnice. Energomur
a semnat fiecare pagină a anexei, iar în hotărâre personal voi avea grijă să fie trecută acea
anexă semnată de acord cu Energomurul.
Dl. viceprimar Maior: - în ceea ce priveúte cele două grădiniĠe, funcĠionează de o
săptămână, e făcut contractul. Până când achiziĠionăm centralele vor avea apă caldă fără
probleme. În ce priveúte lista, avem lista semnată de cei de la Energomur, cu cea făcută de
aici, d-na Roman nu va semna până când nu va avea.
În ceea ce priveúte ultimul punct, îmi pare rău că nu e d-na Cioban, dar dna
Frandeú vă spune, am făcut o declaraĠie cum că este legal.
Dl. consilier Torzsok: - mă bucur să s-a reuúit să avem încălzire la Schiller úi
GrădiniĠa nr. 8, printr-o improvizaĠie, spun eu, tăind populaĠia de pe centrală, dar această
centrală Aleea CarpaĠi I, astăzi încă figurează în zona unitară de termie. Dacă această centrală
nu se scoate din zona unitară, facem o investiĠie nejustificată, luând centralele termice pentru
aceste două unităĠi. Propun să promovaĠi o hotărâre de scoatere Aleea CarpaĠi I din zona
unitară. Cu asta s-a rezolvat problema; să se voteze scoaterea Ct Aleea CarpaĠi I din zona
unitară, fiindcă altfel ne contrazicem.
Dl. consilier Kolozsvari: - la úedinĠa de comisie am solicitat să fie anexată
hotărârii o declaraĠie a compartimentului juridic, că achiziĠionarea de centrale individuale, nu
vorbesc de cele de la úcoli, este legală. Am cerut informaĠii, am încercat să aflăm datorită
discuĠiilor úi cu Curtea de conturi, úi am cerut să fie anexată declaraĠia aceasta. DeclaraĠia nu
este.
D-na Frandeú Simona: - astăzi nu hotărâm achiziĠionarea de centrale. Asta s-a
hotărât anterior, astăzi avem un proiect de modificare a acestor hotărâri. Este o declaraĠie că
sau făcut achiziĠiile în mod legal, că sunt legale hotărârile adoptate până acum, toate au fost
vizate de legalitate.
Dl. consilier Kolozsvari: - sunt convins că procedura de achiziĠie s-a făcut legal,
dar am cerut de la compartimentul juridic, că chiziĠionarea, respectiv dotarea de apartamente
cu centrale individuale pe bani publici, indiferent de formă, după informaĠiile mele, primăria
nu are dreptul să facă o astfel de achiziĠie úi ca să votăm în cunoútinĠă de cauză am cerut să fie
o declarĠie a compartiemntului juridic că este legală iniĠiativa.
Dl. viceprimar Maior: - DeclaraĠia sună astfel: ³La data de 20.09.2010
Municipiul Tîrgu-Mureú a organizat achiziĠia publică având ca obiect achiziĠionarea de
centrale termice de apartament úi de bloc. ExecuĠia lucrărilor de instalare a acestora úi de
apartament úi de bloc, pentru asigurarea energiei termice úi a apei calde menajere pentru
populaĠie úi pentru contractarea unui credit furnizor de maxim 6 milioane euro pentru relizarea
acestui obiectiv. Procedura de achiziĠie e menĠionată. S-a organizat pentru punerea în aplicare
H.C.L. nr. 230/2010, H.C.L. nr. 231/2010, Hotărâri ale Consiliului local Tîrgu-Mureú care au
fost adoptate cu respectarea dispoziĠiilor legale úi a căror legalitate nu a fost notificată de către
instituĠiile de drept sau de către alte persoane. Cu privire la aplicarea procedurilor de achiziĠie,
declarăm că acestea s-au organizat úi desfăúurat cu respectarea prevederilor legale, în materia
achiziĠiilor publice, sub îndrumarea unei firme de consultanĠă pe probleme financiare´.
Dl. consilier Kolozsvari: - nu răspunde la ceea ce am spus úi nici măcar fraza
respectivă că nu a fost notificată, útiĠi că avem un proces de multe miliarde de lei la ora
actuală, datorită unei hotărîri care în condiĠii total legale, problema cu terenurile pentru gaz,
suntem cu toĠii în proces, etc. tocmai pornind de aici am solicitat ca explicit, noi am spus úi
atunci când am discutat de creditul de 6 milioane, că suntem de acord cu angajarea unui credit
furnizor, dar nu centrale individuale. Dl. Maior a fost la úedinĠă de comisie când am accentuat
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acest lucru, că dorim asigurări că este legală. Discutăm numai de legalitate, nu de altceva.
Această hârtie nu ne atestă legalitatea.
D-na consilier Roman: - ca úi modificare a acestei declaraĠii, ca úi completare,
dvs. doriĠi o frază care să arate că iniĠiativa consiliului local de a achiziĠiona este legală. O
întreb pe d-na Frandeú, poate fi completată declaraĠia în acest sens în care solicită dl.
Kolozsvari?
D-na director Frandeú:- am vizat de legalitate proiectul de hotărâre de azi.
D-na consilier Roman:- eu înĠeleg, să completăm declaraĠia aceasta. Eu înĠeleg ce
spuneĠi dvs. că sunt două lucruri care se suprapun úi e acelaúi lucru, dar dacă dânúii solicită în
mod expres acest lucru, putem să-l facem.
Dl. primar Florea: - eu am înĠeles ce spune dl. Kolozsvari. Că punem centrală
proprie de bloc, e acelaúi lucru. Noi punem centrale în oraú, toate blocurile sunt private. Este
un moment deosebit pentru care noi adoptăm acest lucru. Putem completa, dar eu vă spun ceea
ce îi aúteaptă pe cetăĠeni. Eu vreau să achiziĠionăm ca să nu apară nicio discuĠie că omul va
avea probleme cu centralele, dar modalitatea pe care o vom avea cu cetăĠeanul este că eu vreau
să recuperăm aceúti bani. Legile în România sunt de felul acesta. dacă nu furi, să nu-Ġi fie
teamă de nimic, lăsaĠi-i pe miniútrii să fie îngrijoraĠi. Noi, atâta timp cât dăm o destinaĠie certă,
mai corect mi se pare această măsură decât să-i dau bani úi la cel bogat, să-i subvenĠionez
căldura. Din moment ce am făcut procedura aceasta, viza de legalitate a dat-o compartimentul
juridic, eu vă asigur, dacă doriĠi să convocăm niúte avocaĠi în domeniul economic úi să
pregătim pentru úedinĠa următoare úi clarificarea pe care să o adăugaĠi ulterior. Eu nu-mi fac
probleme, că însemnă că atunci ne-ar conduce Curtea de conturi sau facem ce se întâmplă în
România, că justiĠia conduce, legi degeaba mai avem, dacă ne e frică de interpretări la Curtea
de Conturi. Ei erau preocupaĠi cum să-úi însuúească niúte lucruri după niúte privatizări, fiindcă
de aceea a oscilat, mediu privat - Curtea de conturi. ùi aceea a fost o decizie politică. Sigur că
voi fi alături de dvs. în bătălia pe care o ducem cu Curtea de Conturi, dar aici nu mi se pare
nimic ilegal. Au făcut úi alte oraúe în Ġară, Sibiul, etc. nu vreau să daĠi o imagine negativă
populaĠiei pentru că efectiv, normal trebuia să facem ce a făcut Baia Mare úi toate oraúele Ġării.
CetăĠeanul când úi-a dat girul la debranúare, úi-a semnat sentinĠa. Dar nu vrea să recunoască, úi
acum tot primăria úi consiliul local trebuie să fie alături de el.
Eu voi încerca să recuperez aceúti bani. În momentul în care se montează în
apartament, faci un contract, nu útiu dacă Energomur este capabil să facă contracte economice
ca lumea, dar mă implic eu cu cabinet de avocatură. Sibiul exact aúa a făcut, este fostul úef al
Energomur cu care am discutat. E bine când vă preocupă, domnule Molnar, suplimentar
această grijă. Înseamnă că devine consiliul local tot mai responsabil.
Dl. consilier Vlas: - din repezeala cu care trebuia să facem acest lucru, poate era
mai bine dacă era puĠin mai juridic făcută úi putea suna în felul următor acea hotărâre:
achiziĠia de echipamente pentru dotarea sistemului de furnizare de servicii de apă caldă úi
încălzire. Denumirea de centrală individuală strică.
Dl. primar Florea: - scoateĠi centrala, nu am nimic împotrivă.
D-na consilier Roman: - poate nu citim aceeaúi hotărâre, domnule Vlas. Eu am
citit acum dispozitivul hotărâriii úi hotărârea în sine, nicăieri nu e specificat faptul că ar fi
vorba de centrală termică individuală sau de altă natură. Eu mă refer la cea pe care o avem
acum. Aici spune indicatori tehnico-economici pentru lucrări de modernizare úi distribuĠie
energie termică.
Dl. viceprimar Maior: - refacem declaraĠia, numai să spuneĠi ce doriĠi să scrie în
ea úi până la sfârúitul úedinĠei o aveĠi refăcută cum doriĠi.
A plecat dl. consilier Peti Andrei ± sunt prezenĠi 18 consilieri locali.
Dl. consilier David: - tot referitor la partea juridică, asta ar însemna că eu dacă vin
la dvs. cu 200 de proprietari să luăm niúte televizoare, îmi daĠi credit furnizor úi apoi vă dau
prin rate banii înapoi? Poate e puĠin deplasată comparaĠia, dar aici se pune întrebarea, Primăria
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prin acest fapt face o activitate bancară. Dă împrumut. ùi nu útiu dacă primăria în activitatea ei
de bază are activităĠi bancare. Vreau o explicaĠie de la juridic.
D-na Frandeú: - nu dă împrumut. Dvs. aĠi votat ce se cumpără úi ce se dă. Nu se
dau bani, se dă o centrală cu sistemul de execuĠie a lucrării.
Dl. viceprimar Maior: - blocurile când le-am făcut, nu tot aúa le-am finanĠat?
Dl. consilier Molnar: - propun ca această declaraĠie să fie completată cu o frază
astfel: ³achiziĠionarea de centrale termice individuale în condiĠiile specificate în hotărârea
consiliului local (úi se trece numărul hotărârii de azi) este legală´. Semnează juridic, dl.
primar, dl. viceprimar, d-na Kiss úi atunci evităm să mai intrăm în alte discuĠii care nu sunt
utile.
Dl. primar Florea: - o hotărâre de consiliu, când e promovată úi adusă în faĠa
consiliului semnată de juridic, este viză jurdică.
Dl. consilier Molnar: - în cazul puĠin probabil că din cauza acestei hotărâri
membrii consiliului local peste doi sau cinci ani, vom fi implicaĠi în proces, cu această
semnătură dvs. preluaĠi o parte din greutăĠile pe care le vom avea. Sunt de acord să trecem la
vot cu această completare.
D-na consilier Roman: - să-i spuneĠi d-nei Frandeú după úedinĠă exact ce doriĠi să
se scrie în declaraĠie.
Cu aceste completări úi aici fac referire exactă la aceste completări ± anexa despre
care am discutat la început úi declaraĠia completată cu fraza d-lui Molnar, supun la vot
proiectul de hotărîre.
Cine este pentru? ± 15 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? ± 3 abĠineri (Pui S., David C., Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru úi 3 abĠineri.
Dl. primar doreúte să facă o informare.
Dl. primar Florea: - aĠi primit în mape úi vă mulĠumesc pentru încrederea pe care
aĠi dezvoltat-o pentru proiectul Oraú digital, aveĠi în mape úi vă mărturisesc că a suscitat un
interes teribil de mare. Nu am timp acum, dar am spus úi UniversităĠii azi la împlinirea a 50
de ani, că voi atrage universitatea în dezbaterea acestui proiect, fiindă va fi un lucru
extraordinar de interesant. Legat de vizita ieri cu Ministrul Mediului, a fost o dorinĠă a d-lui
ministru să se întâlnească cu prefectul, subprefectul, preúedintele, vicepreúedinĠii consiliuui
judeĠean úi Primarul de municipiu, dl. ministru a vorbit 29 de minute, eu am încercat să explic
hotărârile de consiliu local, ceea ce a apărut în presă, o parte. Am înĠeles că în presa maghiară
sunt eronate lucrurile. Noi avem toate avizele, Primăria Tîrgu-Mureú a făcut toate demersurile
avizate de DirecĠia Silvică, de regionala de la Braúov úi directorul general al pădurilor, pentru
că altfel nu poĠi depune o documentaĠie privind scoaterea din circuit forestier. Ce răspuns ne-a
dat secretarul general adjunct al ministerului, după 62 de zile, este în primul rând ilegal, este úi
un fals care s-a făcut acolo, lucru care m-a determinat să cer instanĠei, azi am făcut înaintare la
instanĠă pentru acordarea acestui acord de mediu. Dacă nu se poate aúa úi se exagerează
spunând că primăria nu úi-a făcut temele, că a pierdut proiect european, sunt grave erori. Nu
vreau să rămâneĠi cu această impresie. A fost probabil o declaraĠie de sezon, îngrijorarea de
toamnă pentru unii miniútri, dar noi ne plasăm cu o zonă bună.
Preúedinta Consiliului judeĠean are probleme úi vă rog să acordaĠi atenĠie
Aquaservului într-o úedinĠă specială, pentru că una a fost o anticipare cu consumurile de apă úi
problema comunităĠilor locale úi comunităĠi locale, nu primăria ci altele, au probleme viz-a-vis
de fondurile de cofinanĠare.
Tot o problemă eronat interpretată, d-na preúedintă a Consiliului judeĠean nu a
primit nici acum proiectul privind demararea licitaĠiei în programul de mediu, nu a primit de la
consultant proiectul încât să-l ataúeze caietului de sarcini úi să urmeze procedurile de începere
a licitaĠiilor. Povestea că Primăria Tîrgu-Mureú nu úi-a închis groapa de gunoi, aĠi votat dvs.

4

De ce să închidem groapa de gunoi pe banii oraúului, când este cuprinsă în Master Plan? De ce
să cheltuim pe colectare selectivă când este prins în Master Plan? Aceste discuĠii au fost
răutăcioase. Vă spun din respect faĠă de dv., că în ce priveúte respectul faĠă de ministru,
suntem obiúnuiĠi cu astfel de etichete de fiecare dată, dar realitatea este exact ca atare.
În ce priveúte proiectul drumului cocolitor, cel estic, am înaintat un material d-nei
ministru Anca Boagiu, privind trecerea lui ca alternativă la E60, tot E60 rămâne TîrguMureúul, dar oferim varianta de circulaĠie ca să-l preia la minister. Toate atuurile sunt, e drum
judeĠean dintr-o fericită ocazie este drumul 35 B drum judeĠean care poate fi prin hotărâre de
guvern acceptat de minister, ori ei au toate procedurile rapide la îndemână. Rămâne ca
săptămâna viitoare să ne întâlnim.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea úi completarea prevederilor Hotărârii
Consiliului local nr. 232/2010 referitoare la aprobarea contractării unui credit furnizor în
valoare de 6.000.000 euro sau în echivalent lei pentru realizarea lucrărilor de investiĠie pentru
asigurarea energiei termice úi a apei calde menajere în Municipiul Tîrgu-Mureú:
D-na consilier Roman: - dacă nu sunt observaĠii, supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat.
Cine este pentru? ± 15 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? - 3 abĠineri (Pui S., David C., Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru úi 3 abĠineri.
Materiale în regim de urgenĠă
Punctul nr. 1 ± regim de urgenĠă
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului TîrguMureú pentru anul 2010:
D-na consilier Roman: - d-na Kiss a prezentat proiectul în comisii.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? ± 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? ±
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2 ± regim de urgenĠă
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului creditelor interne al municipiului
Tîrgu-Mureú pentru anul 2010, pentru finanĠarea creditului furnizor în vederea achiziĠionării
de centrale termice.
D-na consilier Roman: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? ± 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? ± 1 abĠinere (David C.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru úi o abĠinere.
Punctul nr. 3 ± regim de urgenĠă
Proiect de hotărâre privind finanĠarea din bugetul local a indemnizaĠiei în valută
pentru o delegaĠie din partea Municipiului Tîrgu-Mureú cu ocazia deplasării la Washington
D.C./S.U.A. pentru a participa la Global Forum/ Modelarea Viitorului 2010 în perioada 06±12
noiembrie 2010:
D-na consilier Roman: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? ± 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abĠine? ± 1 abĠinere (Pui S.)
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Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru úi o abĠinere.
Dl. viceprimar Maior: - pentru úedinĠa viitoare voi propune, împreună cu ceilalĠi
consilieri care vor să se implice, dl. Buda úi cine mai doreúte. Vă spun un caz care există în
oraú úi pe care unii consilieri vor să-l mai amâne sau să găsească altcineva soluĠia.
Este vorba despre dl. Doboú Ioan, domiciliat în str. SîrguinĠei nr.21, care face parte
din zona concesionată, în blocul dânsului toĠi din bloc s-au debranúat a mai rămas dânsul. Are
sub media de 796 lei, dar datorită faptului că am votat doar zona care nu aparĠine de zona
concesionată să primească acele centrale de apartament, dânsul nu face parte. Pentru joia
viitoare, împreună cu R.F.V. úi ceilalĠi consilieri vom pregăti o hotărâre în care să putem ajuta
úi aceste persoane care fac parte din cealaltă zonă. Dacă doriĠi o să vă informăm cu 2 zile
înainte, respectiv marĠi, exact care sunt apartamentele úi familiile care au cerut aceste lucruri.
Dl. consilier Buda: - vreau să completez acest material, útiu că pare ciudat, dar mie
mi se pare normal ca aceste cazuri sociale care sunt să le tratăm úi aú ruga cosilierii să
gândească foarte bine pentru săptămâna viitoare pentru că oricum se pare că cumpărăm
centrale pentru diferite apartamente úi eu cred că ar trebui să avem înĠelepciunea úi bunăvoinĠa
să mai cuprindem úi câteva apartamente care sunt. Din acest motiv aú dori implicarea tuturor
ca să nu punem materialul úi apoi să nu treacă, pentru că de fapt e chiar o problemă socială.
Rog consilierii să ia legătura cu executivul, să discute aceste cazuri care ar fi păcat să nu le
rezolvăm.
Dl. consilier Torzsok: - am o rugăminte. Această zonă noi am concesionat-o firmei
din Ungaria úi să cerem avizul dânúilor.
Dl. viceprimar Maior: - cu avizul lor.
D-na consilier Roman: - detaliile acestea le vom discuta în comisii úi o să fie cu
avizul lor.
Dl. viceprimar Maior: - dacă dânúii nu îúi dau avizul înseamnă că se obligă să dea
căldură la acele apartamente úi atunci noi nu mai avem probleme.
Dl. consilier Benedek: - am desfiinĠat în primăvară aceste puncte de lucru din
cartiere, pentru că nu sunt utile, dar este o problemă la care trebuie să găsim o rezolvare.
Pentru probleme sociale, masa asigurată, pentru úedinĠa viitoare trebuie să găsim o soluĠie,
cum se poate rezolva în aceste condiĠii când desfiinĠăm aceste centre. Este o problemă mare la
ora actuală.
D-na consilier Roman: - ordinea de zi fiind epuizată, vă mulĠumesc pentru
participare.
Nemaifiind alte discuĠii, lucrările úedinĠei extraordinare a Consiliului local se
încheie.

d-na consilier Roman Ioana ± preúedinte de úedinĠă _____________
jrs. Cioban Maria ± Secretarul municipiului Tîrgu-Mureú ________
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