PROCES –VERBAL
încheiat cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data
de 29 iunie 2010, continuarea Şedinţei ordinare din data de 24 iunie 2010

Dl. consilier Bakos: - stimaţi consilieri, doamnelor şi domnilor, declar deschise
lucrările şedinţei de azi, 29 iunie 2010, a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş, continuarea
şedinţei ordinare din data de 24 iunie 2010.
Din totalul de 23 de consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 19 consilieri.
Absentează domnii consilieri Buda Bogdan, David Csaba, Molnar Gabor şi Peti Andrei.
Dl. consilier Bakos: - legat de site-ul primăriei, am fost atenţionaţi atât eu cât şi alţi
colegi să introducem limba maghiară, probabil că şi dumneavoastră ştiţi. De asemenea, o
atenţionare din partea cetăţenilor, este un lucru lăudabil faptul că am început colectarea
deşeurilor în mod selectiv, ideea este că ar fi un gest frumos să scriem pe containere atât în
limba română cât şi în limba maghiară, pentru ce este fiecare container.
Dl. consilier Kolozsvari: - doresc să ştiu ce anume sunt acele materiale care le-am
amânat pe azi, fiindcă conform discuţiei pe care am avut-o azi mai devreme, sunt anumite
materiale pe care le discutăm, materialele Energomurului le discutăm într-o şedinţă specială –
am discutat şi cu dl. primar şi a fost de acord, fiindcă acolo sunt câteva probleme de fond care
trebuie discutate foarte serios, iar cele care au apărut acum aici, sunt în regulă, sunt lucruri
urgente care trebuie discutate şi în mare parte sunt legate de materiale pe care le-am discutat.
Deci, trebuie să clarificăm ce anume sunt acele puncte care vor intra în discuţie.
Dl. consilier Bakos: - azi avem pe ordinea de zi, conform propunerii executivului, 5
puncte, din care 4 sunt în faţa dvs. iar modificarea organigramei cu privire la şcoli, la
momentul oportun cred că executivul va clarifica.
D-na consilier Roman: - am o singură rugăminte asupra unui aspect care mi s-a
atras atenţia în timpul audienţelor. Vin oamenii pentru un certificat de deces. Se poate întâmpla
ca ei să ajungă la ora când se termină programul, e normal să aibă pauză, dar dacă ar putea
începe şi ei odată cu cei de la taxe şi impozite, ar fi mai bine.
Dl. consilier Bakos: - cred că s-a notat şi se va analiza propunerea dvs.
Dl. consilier Bakos: - reiau cele două probleme pe care le-am ridicat şi la şedinţa
anterioară. Suntem în nişte zile calde din punct de vedere meteorologic, ca urmare să nu uitaţi
de acele puncte cu apă şi de prim ajutor de care este nevoie.
A doua problemă, în curând se va începe schimbarea ţevilor pe str. Papiu Ilarian. Ar
trebui luate măsuri împreună cu poliţia, pentru devierea circulaţiei şi acest lucru să fie adus la
cunoştinţa locatarilor.
Dl. primar Florea: - am gândit, deschidem pe sectoare, am aşteptat să termine
şcolile, am ales o perioadă de vară şi se începe pe tronsoane. Sunt două străzi lângă cimitir, din
păcate şi gazul şi apa, atunci invit pseudoecologiştii să numere nervii târgumureşenilor când o
să vedeţi într-o perioadă de vară ce ambuteiaje se vor crea în zona spitalului.
Dl. consilier Pui: - am o întrebare pentru dv. şi pentru d-na Secretar, în temeiul cărei
legi nu a fost introdus proiectul de hotărâre privind desfiinţarea mini-primăriilor de cartier?
D-na secretar Cioban: - la şedinţa de joi fiecare dintre dvs. aveaţi în mape o Notă cu
privire la analizarea domeniului punctelor de lucru ale primăriilor din cartiere şi motivele
juridice pentru care nu se pot închide acele primării sunt prevăzute în acea Notă, respectiv
contractele încheiate şi aprobate prin hotărâre de consiliu care prevăd termene de închiriere,
termene de renegociere şi ultimul act adiţional din care rezultă reducerea chiriei pentru acestea
cu 10 euro pe lună.
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Dl. consilier Pui: - conform legii, trebuia introdus, eu insist să se introducă în regim
de urgenţă.
Dl. consilier Bakos: – vă rog să pregătiţi materialul ca să-l dezbatem cu prima
ocazie.
Punctul nr. 8 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului şi ale
unor servicii publice ale Consiliului local al Municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. viceprimar Maior: - din restructurare am spus să rămână numai Organigrama şi
numărul de personal pentru Direcţia şcoli. Celelalte puncte vor fi scoase din hotărâre. Este
separat distribuită.
Dl. consilier Bakos: - este o anexă separată. Supun la vot materialul nr. 8 din ordinea
de zi, este vorba despre anexa 1 B.
Supun la vot proiectul de hotărâre, anexa 1B.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 9 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Municipiul Tîrgu-Mureş a
unui împrumut în contul curent general al Trezoreriei Statului:
Dl. consilier Vlas: - la art. 1 din hotărâre, având în vedere că dobânda la banca de
scont este variabilă, nu este normal să aprobăm o dobândă de 6,25, să schimbăm şi să scriem
cu dobânda legală. Azi de exemplu e 6, nu 6,25; peste o lună poate fi 5. Să fie dobânda legală
şi de acolo e lejeritatea între contractanţi ca să respecte legislaţia în vigoare.
Dl. consilier Bakos: - cu această modificare supun la vot proiectul de hotărâre
prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Pui S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 10 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
145/06.05.2010 referitoare la aprobarea garantării unui credit bancar în valoare de 6.613.488
euro contractat de S.C. Locativ S.A. Tîrgu Mureş pentru achiziţionarea unui număr de 90 de
apartamente şi a facilităţilor aferente acestora:
Dl. consilier Bakos: - este vorba depre acel credit care l-am votat deja pentru cele 90
de apartamente, este vorba despre o reformulare în hotărâre, nu este o modificare esenţială.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 3 abţineri (Pui S., Balint S., Torzsok S.)
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri.
(Nu a votat d-na consilier Roman I.)
Punctul nr. 11 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de plată şi garantare ce urmează să
fie încheiată între Municipiul Tîrgu Mureş, S.C. Energomur S.A. şi S.C. E.On Gaz Romania
S.A.
D-na secretar Cioban: – fiecare dintre dvs. aveţi în mape proiectul iniţial de
convenţie între Municipiul Tîrgu-Mureş şi E-on Gaz România prevăzut şi în anexa care o aveţi
acolo. Joi s-a aprobat o hotărâre în ceea ce priveşte acest subiect – H.C.L. nr. 199 din 2010,
urmare căreia s-a prevăzut un proiect de convenţie numai că acest proiect dacă-l veţi lectura
veţi vedea că excede discuţiilor între părţi. Pe de altă parte, s-au scris unele lucruri care ar
putea duce municipiul Tîrgu-Mureş într-o situaţie imposibilă din punct de vedere strict legal,
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adică în convenţie, la punctul c şi alte puncte din aceasta, se prevede beneficiul de discuţiune,
să renunţe municipiul la el, ceea ce ar însemna din punct de vedere strict legal că bugetul
municipiului Tîrgu-Mureş ar fi la un moment dat consolidat cu cel al Energomur şi invers.
Fiecare din cele două unităţi girează bugete proprii şi au competenţe speciale în aprobări pe
acest gen. Cele două bugete nu se pot confunda iar funcţionalitatea celor două instituţii este
independentă.
Pe de altă parte, la art. 5 şi 6 din proiectul de convenţie, se prevede că pe lângă acele
discuţii legate de obligaţiile municipiulu faţă de E-on Gaz România sunt cuprinse şi obligaţii
de orice fel ale Energomur faţă de gaz. Aceste lucruri de la art. 5-6-7 punctul c nu pot fi
acceptate, situaţie în care la o discuţie de ultimă oră înainte de şedinţă, împreună cu conducerea
SC Energomur şi a Primăriei s-a prevăzut posibilitatea de a încheia această convenţie sub
rezerva de a înscrie în aceasta aceste clauze în mod obligatoriu.
Este un proiect de hotărâre pe masa d-lui preşedinte de şedinţă făcut acum, dacă
doreşte să-l citească dânsul şi în fucţie de acesta, vă rog să votaţi.
Dl. consilier Bakos: - art. 1. “Se aprobă încheierea unei noi Convenţii de plată şi
garantare cu E.on Gaz România, conform H.C.L. nr. 199 din 2010, respectiv anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art. 2. Convenţia se va semna în situaţia în care: se elimină din proiectul convenţiei
termenul de beneficiu de discuţiune, se elimină art. 5 şi 6 – obligaţiile ce se referă la datoriile
curente ale SC Energomur SA a căror obligaţii de plată din orice motiv datorat sau nu culpei
sale, cu excepţia acelor obligaţii de plată ale municipiului Tîrgu-Mureş către societate, conform
legii.
Se prevede un alt termen la art.7 alin. 2, respectiv clauza 4, se elimină fraza a doua
din art. 7 alin. 2.
Art. 3. Se împuterniceşte Primarul municipiului Tîrgu-Mureş să încheie convenţia cu
E-on Gaz România conform art. 1 şi 2 al prezentei hotărâri.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarului Municipiului Tîrgu-Mureş, dr. Dorin Florea, respectiv SC Energomur SA
Eu am o întrebare, prin art. 3 votăm faptul că dl. primar poate să semneze această
convenţie, în schimb, la art. 2 sunt în discuţie nişte termene. Îl împuternicim să decidă şi asupra
termenelor, nu?
D-na secretar Cioban: - un singur termen este la art. 7 care prevede ca din data de
26.06.2010 sistarea furnizării apei calde, termenul de 26 a trecut şi atunci trebuie renegociat un
alt termen. De asta am spus că se renegociază un alt termen.
Dl. consilier Bakos: - diferenţa este majoră, că nu ne angajăm asupra … curente. Nu
ştiu dacă d-nii colegi sunt lămuriţi cu privire la această variantă.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 12 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută
pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu Mureş şi a Consiliului local municipal, cu
ocazia deplasării la Guzelcamli/Turcia, pentru a participa la „Festivalul Tradiţional Guzelcamli
Panionia”, în perioada 19 – 25 iulie 2010:
Dl. consilier Bakos: - este o sumă net inferioară faţă de anii precedenţi.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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Punctul nr. 4 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută
pentru o delegaţie din partea Serviciului public Poliţia Comunitară Tîrgu Mureş, care se va
deplasa la Budapesta – sectorul XI Ungaria, în perioada 13 – 19 iunie 2010.
Dl. consilier Bakos: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 5 - regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Municipiului
Tîrgu Mureş şi a Consiliului local, la Baja – Ungaria, în perioada 9 – 11.07.2010.
Dl. consilier Bakos: supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Kolozsvari. - cu toţii am primit sesizări din partea populaţiei datorită
gălăgiei, zgomotului în anumite zone, în jurul discotecilor, în jurul Week-endului, la ore care
nu pot fi admise. Rog ca până la următoarea şedinţă sau chiar mai devreme, aşa cum am reuşit
să reglementăm problema zgomotului în centru, să reglementăm şi acest lucru într-un mod
civilizat, pentru că şi în altă parte sunt discoteci şi locuri de distracţie, dar nu este acest circ
peste tot. Rog, domnule primar, să se elaboreze un proiect de hotărâre în acest sens. Este mai
dificil, dar asta e.
Dl. primar Florea: - nu e dificil deloc, persoana este aici şi putem dialoga.
Aşa este corect să se discute în consiliu şi chiar dacă face o afacere un domn îi doresc
succes, dar asta nu înseamnă că trebuie să deranjeze pe cineva. Noi, primăria, am făcut demers
am iniţiat demersurile, l-am anunţat, suntem de acord să creeze fiecare locuri plăcute în oraş,
dar nu în detrimentul altcuiva. Am înţeles că v-aţi însuşit, i-aţi chemat pe cei de la Mediu.
Dl. consilier Fărcaş: - am realizat nişte ziduri care izolează fonic locaţia şi conform
celor de la mediu care au făcut înregistrări, suntem în grafic.
Dl. primar Florea: - dacă îi chemi dimineaţa, sigur că eşti în grafic.
Dl. consilier Fărcaş: - nu, suntem în grafic la ora 1 când funcţionează afacerea.
D-nul primar Florea: - propun să faci o seară a pensionarilor din alee, ca un gest de
prietenie.
Dl. viceprimar Maior: - în urma sesizărilor făcute de cetăţeni şi de asociaţii de
proprietari, am fost la faţa locului, am cerut să se conformeze, faţă de prima zi când a deschis
clubul, e adevărat că muzica a mers puţin mai tare, împreună cu Poliţia am mers la faţa locului
şi sâmbăta aceasta şi sâmbăta trecută şi n-au existat prebleme. În cazul în care vor exista
probleme, îi vom amenda din nou şi le vom închide cortul.
În ce priveşte Week-endul, la fel sunt la terase, dar am spus până la ora 12 cum aţi
aprobat hotărârea de consiliu.
Dl. consilier Vlas: - propun o analiză a executivului împreună cu consiliu, dat fiind
situaţia de criză şi nu numai, ce avem de făcut. Sunt anumite poziţii în consiliu şi probabil şi în
executiv care au obiecţii când este vorba de concesionări, de vânzări. După cum am observat,
în ultimul timp am angajat foarte multe credite. Nu poţi, fie primărie sau societate comercială,
ca să cheltui dacă nu ai de unde. La un moment dat trebuie să faci o strategie, vând una şi
cumpăr alta. Vrem locuinţe sociale să rezolvăm anumite probleme, ne trebuie bani, nu putem
merge numai pe credite. Noi trebuie să facem o strategie astfel încât să ne gospodărim
patrmoniul. Eu aş decentraliza toate serviciile care le are primăria. În primărie trebuie să fie
maxim 100 de oameni care coordonează tot. Avem 1700 de angajaţi şi facem cheltuieli şi mai
apoi toate sunt pierderi.
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Referitor la imobile, terenuri, sunt foarte multe care se s-au ocupat, sunt folosite de
anumite persoane fizice sau juridice şi nu încasăm nimic. Trebuie să le adunăm cumva să
facem bani din ele. În acest domeniu nu avem o strategie bine structurată.
Dl. primar Florea: - sunt de acord şi ca dovadă s-au promovat o serie de materiale
care privesc o astfel de atitudine din partea primăriei. Problema vânzărilor şi concesiunilor este
în atenţie şi susţinem cu toată seriozitatea concesiuena sau vânzarea în zonă, doar că am rugat
experţii noştri să ţină seama de valorile similare din anturaj, să nu fim acuzaţi că vindem ieftin
în criză dacă sunt terenuri bune, să ţinem totuşi la o valoare. În ce priveşte partea de servicii
descentralizate, şi eu sunt de acord. Vă propun, am discutat şi cu dl. Kolozsvari să vedem cum
se gândeşte global, fiindcă eu am avut o variantă şi o am în continuare, dar se pare că nu am
fost destul de expliciţi, Primăria, legat de externalizarea serviciilor. Am propus un set de
materiale dar le-aţi respins săptămâna trecută, dar vă propun să avem o întâlnire începând de
săptămâna viitoare, materialele sunt întocmite şi să decidem, dacă suntem de acord, putem
externaliza, folosim şi experienţa altora dacă nu avem noi. Personalul nu ne îngrijorează pentru
că într-o primărie nu poţi judeca numai sub aspect economic, dar va trebui să ne apropiem de o
eficienţă crescută.
Eu vă propun să discutăm şi aspectul legat de modul de funcţionare. Am tăiat 60%
din banii de achiziţii, când am văzut câţi bani se dau pe hârtie, toner, aceste mape care le
facem cu preocupare. Am luat în calcul o analiză pe informatică, deoacamdată ne costă mai
mult, dar aş propune ca preşedinii de comisii să deţină mapa completă şi restul să avem doar o
prezentazare rezumativă, asta presupunând faptul că în comisii se va discuta mult mai
aprofundat. Să fie o perioadă de 3 luni de zile, dar la contracte nu te iartă nimeni. La toner sau
materiale de papetărie nu te iartă.
Dl. consilier Bakos: - cu ocazia Zilelor târgumureşene am făcut o vizită cu delegaţia
din Turcia, la Week-end şi ei au formulat o serie de întrebări. Când am ieşit pe poarta de la
Week-end am întrebat-o pe doamna de la poartă, care cu o engleză ireproşabilă a ţinut un
discurs de cinci minute în care a furnizat toate detaliile cu privire la Week-end......... Am fost
plăcut surprins, dacă ar fi aşa toţi angajaţii primăriei, ar fi bine.
Dl. primar Florea: - pregătim si pliante, vă dau exemplu Grădina Zoologică, regret
pentru un post de televiziune central diferit de cei din local, au prezentat că primăria aruncă
banii pe Grădina Zoologică, în timp de criză; un scenariu tipic românesc.
Nu poţi să laşi o Grădină Zoologică care la sfârşit de săptămână în două zile a avut 7
mii de vizitatori. Trebuie să deschidem noua parcare de autocare. Chiar dacă e criză, nu poţi să
nu reacţionezi, am propus deja pliante, cărţi de vizită. La Week-end e normal să ai un standard
crescut, dar toate acestea trebuie să le însoţim de pliante şi editări de programe.
Dl. consilier Sita: - referitor la zgomot şi gradul de ocupare a trotuarelor. Şi în centru
şi pe Bd. 1 Decembrie 1918, unii s-au extind au ocupat tot trotuarul, plus că e muzică. Este
jenant ca aceşti oameni să nu respecte normele. Dau exemplu, pe 1 Decembrie 1918 sunt 2-3
locaţii unde se întâmplă aceste lucruri. Cu trotuarele, avem hotărâre, o treime se ocupă, două
treimi libere.
Referitor la zgomot, mă mir că nu-l depistează pe motociclistul care de 2-3 ori pe
săptămână face tururi.
Dl. primar Florea: - vuvuzeaua cea mai mare o are comisarul de mediu european
care nu poate să fie decât un motociclist. Eu agreez motocicletele, dar dacă ar exista o normă
europeană, pentru că la maşini, ştie să impună acte de siguranţă, airber, euro 5. La motociclete,
niciunul. Eu am cerut ca importurile de motociclete să fie făcute la un nivel de zgomot
acceptabil, iar pe cei prinşi peste, să fie confiscate. Nu vor.
Dl. consilier Sita: - este ostentativ ceea ce face acest individ de 2-3 ori pă săptămână.
Ne-a rămas punctul 6 de pe orindea de zi, urmează recensământul şi trebuie să clarificăm şi
acest lucru.
Dl. consilier Balint: - legat de ce a spus dl. primar cu economisirea pentru toner şi
hârtie, am avut ideea cândva ca fiecare consilier să aibă un laptop, dar cealaltă idee ar fi ca
toate materialele să fie proiectate pe videoproiector, fiecare vede textul şi nu trebuie hârtie,
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preşedintele are textul original, ne uităm şi votăm. Este mult mai simplificat aşa. Rezumatul
este o capcană; anumite detalii pot să scape.
Dl. consilier Bakos. - suntem la Diverse şi încerc să fac o reflecţie la cele spuse de dl.
coleg.
La început am spus că discutăm cinci puncte pe ordinea de zi.
Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă.
Dl. consilier Gujan: - materialele să fie inregistrate pe suport magnetic, de exemplu
pe CD, ca să se reducă cheltuielile.
Dl. consilier Todoran: - să nu uităm de punctul 6, că e ultimul moment, dacă nu-l
face acum, nu mai putem doi ani de zile, iar biserica greco catolică aşteaptă aşteaptă acest
răspuns.
Este vorba de piaţetă, este o singură persoană care trebuie să-şi schimbe denumirea
domiciliului, este suportată cheltuiala de parohia greco-catolircă şi e nevoie să votăm pentru că
venind recensământul nu mai putem vota doi ani de zile. Amplasarea statuii cardinalului Iuliu
Hossu pe care am aprobat-o, depinde de această aprobare a noastră. E o chestie procedurală
care trebuie să o votăm azi.
Dl. consilier Pui: - am pregătit materialul.
Dl. consilier Bakos: - l-aţi pregătit, dar acele modificări pe care le-aţi sugerat dvs. nu
sunt în material: cele cu reducerea de 50%. Şi eu sunt pentru desfiinţarea miniprimăriilor, dar
cred că materialul poate fi discutat cu prima ocazie.
Dl. consilier Benedek: - dl. Sita ştie despre ce vorbesc. Îmi place foarte mult, dacă îţi
dai cuvântul, să ţii cuvântul dat. În ultima vreme am reuşit cu unii colegi să avem o înţelegere,
să ne respectăm şi să ne ţinem cuvântul. În comisie am avut o discuţie care nu s-a finalizat. Eu
cred că nu merită cardinalul Hossu să începem să discutăm. Era vorba că trebuie discutat, aşa
cum am discutat străzile în Belvedere, în Remetea şi apoi să demarăm lucrul acesta. În comisie
nu s-a finalizat.
Dl. consilier Sita: - acum că vine recensământul, nu încălcăm nicio directivă a
noastră că schimbăm domiciliul la oameni, actele de identitate. Aici este vorba doar de
schimbarea pieţei. Nu se va mai numi Bulgarilor, ci Iuliu Hossu.
Dl. consilier Todoran: - constat ceva neplăcut. De câte ori este vorba de un lucru
care unii din preoţi greco catolici aduc în discuţie, se ridică discuţii interminabile. În ultimele
două luni biserica greco-catolică a fost frustrată. Propun în pauză să discutăm, este o chestie
mult prea importantă la care nu pot să renunţ şi vă rog să facem o pauză pentru consultări.
Dl. consilier Benedek: - stimaţi colegi, întotdeauna am susţinut aceste lucruri, am
discutat şi cu preotul greco-catolic în legătură cu amplasamentul bisericii. Noi am votat
concesionarea terenului ca să se facă acel lăcaş de cult care există în Piaţa Bulgarilor, noi am
votat bustul pentru cardinalul Hossu şi m-am rugat să nu începem discuţii pentru că nu merită
acest lucru cardinalul Hossu.
D-na secretar Cioban: - înainte de orice fel de discuţii asupra personalităţii
cardinalului, vreau să reamintesc tuturor consilierilor că acest punct a fost pe ordinea de zi şi laţi aprobat pe ordinea de zi data trecută, şi conform regulamentului ar trebui să faceţi ceva cu
el, să-l supuneţi la vot sau să-l amânaţi, în condiţiile legii. Să-l lăsaţi aşa în coadă de peşte, nu
se poate. Mai reamintesc un lucru esenţial, şi anume că există o lege care se referă la
recensământul populaţiei şi locuinţelor care stabileşte un termen limită, respectiv 1 iulie 2010,
dată până la care se pot atribui denumiri. Dacă nu o faceţi azi, doi ani de zile nu se va rediscuta
acest subiect, intrând peste o prevedere imperativă a legii.
Dl. consilier Bakos: - trebuie să comentez două aspecte, pe de o parte este o uzanţă la
denumiri străzi, este o comisie care pregăteşte un material, iar în al doilea rând, sunt şi alte
puncte pe ordinea de zi care nu au fost dezbătate şi au fost amânate pentru o şedinţă ulterioară.
Se propune o pauză.
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Dl. consilier Bakos: - referitor la materialul cu schimbarea denumirii străzii şi pieţei
Bulgarilor, în urma discuţiilor din pauză, s-a conturat următoarea propunere pe care o voi
supune la vot. Peste aproximativ 10 zile sau mai repede va fi o şedinţă extraordinară cu tema
Energomur la care va trebui să ne întâlnim şi acest material îl putem discuta atunci, cu
menţiuena ca d-na secretar Cioban să pregătească la diverse autorităţi ca să putem respecta
termenele pentru modificarea denumirii pieţei respective, şi, eventual şi la o anumită stradă.
Cu această propunere, vă rog să votaţi discutarea acestui material cu ocazia şedinţei
extraordinare.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Propunerea a fost aprobată cu 18 voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Pui Sebastian).
Vă rog să propuneri pentru preşedinte de şedinţă.
Dl. viceprimar Maior: - propun ca dl. consilier Fărcaş Ioan să fie preşedinte al
şedinţei viitoare.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
In unanimitate a fost ales dl. consilier Fărcaş Ioan preşedinte al şedinţei viitoare.

Dl. consilier Bakos Levente – preşdinte de şedinţă __________________
D-na Cioban Maria – Secretarul Municipiului Tîrgu-Mureş _________
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