PROCES -VERBAL
încheiat cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului local municipal
Tîrgu-Mureş din data de 25 noiembrie 2010

S-a prezentat în mape Sinteza Procesului verbal al şedinţei ordinare a consiliului
local din data de 28 octombrie 2010.
Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 18 consilieri. Absentează
domnii consilieri Fărcaş Ioan, Vlas Florin, Torzsok Sandor, David Csaba şi Csegzi Sandor.
Dl. consilier Buda: - doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi invitaţi, permiteţi-mi
să declar deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local Tîrgu-Mureş, de astăzi, 25
noiembrie 2010.
Conform uzanţelor, pentru început, dacă doriţi să ridicaţi unele probleme înainte de
şedinţă, puteţi să faceţi acest lucru.
Dl. consilier Mozes: - vreau să informez executivul despre o situaţie care s-a
rezolvat, dar numai parţial. La data de 28 ianuarie 2010, în numele fracţiei U.D.M.R. am predat
o sesizare către primărie referitoare la lipsa inscripţiilor în limba maghiară la intrările dinspre
Voiniceni şi Vălureni în Tîrgu-Mureş. De asemenea, în sesizare am făcut referire la punctele de
lucru ale primăriie în cartiere, care s-a rezolvat şi mulţumim primăriei pentru acest lucru, dar
totuşi, cealaltă nu s-a rezolvat şi chiar s-a mai înrăutăţit. Săptămâna trecută am văzut la intrarea
dinspre Corunca unde este piaţa de maşini, este vopsită inscripţia oraşului Tîrgu-Mureş în limba
maghiară.
Încă o dată rog executivul ca la Voiniceni, Corunca, Vălureni şi Podul Mureş la
Sâncrai, să apară denumirile în limba maghiară. Acest lucru se poate începe chiar din clădirea
primăriei. Am văzut că s-au înfiinţat câteva Direcţii noi cum este şi Direcţia Şcoli de unde
lipseşte inscripţia în limba maghiară, la Arhitect şef, Direcţia Tehnică şi Cabinetul Primarului.
Sper că acest lucru a fost o greşeală sau uitare şi în cel mai scurt timp se va rezolva.
Dl. viceprimar Maior: - vreau să aduc la cunoştinţă un fapt care interesează pe toţi
colegii din consiliu, referitor la SC Energomur SA. Noi am făcut o plată la Energomur de 8,6
miliarde lei, în care ne-am angajat cu cei de la Energie Confort că vom plăti lunar o anumită
sumă de bani, respectiv 8,6 miliarde în octombrie, în noiembrie 2,5 miliarde şi încă 2,5 miliarde
în decembrie. Azi am aflat cu stupoare că din 8,6 miliarde pe care i-am plătit la Energomur, doar
3 miliarde au ajuns în contul Energie Confort. Eu cred că şedinţa pe care o să o avem în data de
6 decembrie, va fi o şedinţă destul de aprinsă şi v-aş ruga ca toţi cei care primiţi materialele să le
studiaţi, pentru că din punctul meu de vedere nu este normal să virezi bani unei societăţi la care
să scri pe ordinul de plată 8,6 miliarde Energie Confort şi să ajungă le Energie Confort 3
miliarde. De aici încolo dvs. analizaţi dacă e bine sau nu e bine.
Dl. consilier Balint: - în curând o să apară ninsoarea şi nu ştiu dacă primăria este
pregătită din acest punct de vedere, cu lăzi cu nisip şi alte asemenea materiale care sunt
necesare din punct de vedere al circulaţiei şi aş avea rugămintea ca din aceste materiale să
ajungă o cantitate şi la şcoli, pentru că avem multe probleme la curăţenia trotuarelor şi nu avem
materiale cu care să realizăm.
Dl. consilier Bakos: - revin cu o temă veche, a parcărilor, garajelor, etc. În ultimele
zile am văzut că se construiesc unele parcări acoperite, sper că sunt cele care au fost aprobate
anul trecut în această perioadă, deci sunt nişte lucrări amânate, pentru că din câte ştiu eu în
ultima vreme nu am aprobat nicio parcare acoperită şi rugămintea mea ar fi să ne ţinem de
această idee pe care am formulat-o împreună, de a nu se construi parcări acoperite pe domeniul
public. Deşi s-au făcut nişte abateri de la regulament sau s-a interpretat regulamentul, aceste
parcări nou înfiinţate sunt cu destinatari, ceea ce din punctul meu de vedere şi al consiliului, nu
1

au fost agreate. Devine o uzanţă şi nu e bine. Am văzut că s-a făcut o oarecare promovare a
acestei idei, în condiţiile de parcare existente în Tîrgu-Mureş nu putem să ne permitem să
alocăm la diverse persoane parcări pentru ei înşişi. Am rugămintea să ne ţinem de acest lucru
sau dacă avem o altă concepţie să vină în faţa consiliului local un material de acest gen şi să
luăm o decizie.
Dl. consilier Buda: - la şedinţa trecută am cerut un raport detaliat despre pasajul din
centru, constat cu regret şi mă aşteptam să nu primesc acest material, m-am obişnuit ca
solicitările noastre ori să nu le primim, ori să le primim incomplet, dar aş vrea să întreb de ce nu
se pune la dispoziţia unui consilier dacă a solicitat un material?
Referitor la cele spuse de dl. Maior, solicit să primim materialele într-un timp util. În
momentul în care primeşti materiale înainte de şedinţă cu o jumătate de oră sau o jumătate de zi,
e normal că nu poţi să iei o decizie. Personal vă anunţ că eu mă voi abţine la orice material la
care nu am primit răspunsurile solicitate. În cadrul comisiei de comerţ am avut o solicitare şi vă
anunţăm că vă aşteptăm pe toţi cei care aveţi materiale să veniţi să le expuneţi. Aşa mi se pare
corect dacă vreţi să ne respectăm. Aştept răspunsul vis-à-vis de acel material, de ce nu l-am
primit.
Dl. viceprimar Maior: - materialul trebuia întocmit de dl. Fărcăşan, cred că nu a
ştiut de această problemă. Credeţi că până luni puteţi prezenta informarea cu pasajul?
Dl. director Fărcăşan: Dl. viceprimar Maior: - interiorul se decide în consiliul local. Dv. vi s-a dat în
administrare şi ieşirea în partea cealaltă.
Dl. consilier Buda: - eu vreau o informare cu scurt istoric, ce s-a întâmplat, contract,
s-a primit, nu s-a primit, etc. nu vreau să păţim ca şi cu Belvedere în care de trei ori în trei
şedinţe consecutive am discutat despre prelungirea contractului cu Benţa, ca apoi să aflu că
există o Minută în care de fapt contractul e valabil până în 2012. Aş vrea să ştiu când s-a licitat,
cine, cum, dacă s-a luat la cunoştinţă. Dacă puteţi, să-l faceţi, dacă nu, mai bine spuneţi că nu
vreţi să-l faceţi.
Dl. director Fărcăşan: - prima parte nu pot să o fac. Pot să fac de la momentul în
care am primit o sarcină din partea consiliului local pentru a construi această copertină care
există. Istoricul acestui pasaj nu-l cunosc, nu l-am primit în administrare printr-un protocol sau
un alt act. În mod normal trebuie încheiat un proces verbal de predare-primire, primăria trebuie
să-mi predea acest pasaj şi atunci voi şti mult mai multe despre el. Eu aştept 10 zile să se
prezinte acest material, dar să conţină aceste elemente.
Dl. consilier Kolozsvari: - dat fiind că aţi deschis problema pasajului aş vrea să spun
că am fost acum două sau trei luni şi am vizitat împreună pasajul, am văzut că este o stare
deplorabilă, curge apa, au fost diferite idei, nu am reuşit să clarificăm cine a recepţionat, cum a
recepţionat, şi am solicitat să se prezinte cine răspunde pentru recepţie, cum se prezintă starea,
mai mult decât ceea ce solicitaţi dv. Rog ca acest lucru să fie prezentat în şedinţă de consiliu, cu
o notă completă pentru că suntem ridicoli cu problema acestui pasaj.
Am primit foarte multe sesizări legat de transportul în comun care în ultima vreme
este sub orice critică. Lumea spune că nu e suficient că am mărit preţul biletului, se aşteaptă ore
întregi, program nu există, etc. Rog ca în termen de 10 zile să primim o notă cu situaţia
transportului în comun şi rog să trimiteţi corpul de control al primarului să vadă ce se întâmplă
cu transportul în comun.
Dl. consilier Buda: - eu aş solicita să primim înainte de şedinţă aceste informări, ca
să le putem parcurge.
Dl. viceprimar Maior: - referitor la transport vă pot da eu detaliile. Luna aceasta
trebuie înmatriculate pe Transport Local autobuzele cumpărate de Primăria municipiului
împreună cu Consiliul local, în leasing şi îmi pare rău că cei de la Transport Local nu au făcut
un anunţ în presă în care să-şi ceară scuze faţă de călători, că la ora actuală autobuzele sunt duse
la R.A.R., se fac acele demersuri timp de 45 de zile şi se circulă doar cu autobuzele mari ale
societăţii private. O să-i rog să facă o informare în scris pe care să o aveţi până marţi.
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În ceea ce priveşte pasajul, la fel cred că va dura 10 zile până împreună cu dl.
Fărcăşan, Serviciul investiţii va reuşi să facă o informare.
Dl. consilier Buda: - sunt prezenţi în sală un grup de cetăţeni, o doamnă solicită să ia
cuvântul în numele tuturor, legat de problema încălzirii. Conform regulamentului, întreb domnii
consilieri dacă sunt de acord să le acordăm 3 minute cuvântul.
D-na din Cartierul Mureşeni: - am venit în numele unui grup de cetăţeni din zona
Mureşeni în legătură cu încălzirea. Noi suntem în situaţia unei centrale automate şi în această
situaţie suntem rămaşi pe această centrală, din cele două blocuri, în jur de 40 de apartamente.
Noi, de o lună de zile facem nenumărate demersuri către Energomur, către primărie şi nu
încearcă nimeni să ne rezolve această problemă. C.T. 4 Mureşeni este o centrală automată şi nu
înţelegem de ce nu i se poate da drumul şi ne ţineţi în frig şi fără apă caldă de două luni de zile.
Vă rog să analizaţi foarte bine această situaţie fiindcă suntem şi noi cetăţeni ai acestui municipiu
şi noi v-am votat şi vrem să vă rugăm să ne rezolvaţi această problemă. In condiţiile în care pe
noi din primăvară nimeni nu ne-a anunţat că vom ajunge în această situaţie. Nu acum, aşa cum
ne-a anunţat dl. viceprimar de două sau trei săptămâni, că problema noastră nu se mai rezolvă şi
centrala noastră este închisă. Noi suntem oameni cu probleme, chiar şi de sănătate, soţul meu a
făcut un transplant renal acum un an şi jumătate şi nu are voie să se spele cu apă rece nici pe
mâini. Transplantul l-a costat 500 de milioane şi el riscă să-şi piardă rinichiul în această situaţie.
Nu ne aduceţi la disperare, pentru că nu se poate să nu ne audă nimeni. Am apelat unde s-a putut
apela. În situaţia noastră sunt şi alte familii din acel bloc, sunt oameni operaţi la inimă, etc. nu se
poate să găsiţi tot felul de motive, în condiţiile în care nu ne-aţi anunţat din timp. Vă rog să
analizaţi situaţia noastră de viaţă, pentru că trăim în democraţie, în civilizaţie.
Dacă ne-aţi fi anunţat din luna martie, ar fi fost altceva. Eu am fost plecată în vară
două luni la Bucureşti pentru analize, tratament şi când am venit acasă toţi vecinii mei îşi puneau
centrală şi eu am rămas pe din afară, totuşi suntem 40 de familii şi este o centrală automată
arondată la două blocuri care nu necesită costuri foarte mari. Suntem şi noi oameni şi iarna e
aici.
Dl. consilier Buda: - solicit ca problema acestor cetăţeni să fie luată în vizorul
executivului şi al Energomurului.
Dl. consilier Kolozsvari: - ceea ce s-a întâmplat cu încălzirea în acest oraş, este un
vot de blam pentru acest oraş. S-a creat o panică ce a dus la debranşări şi la situaţia că pur şi
simplu încălzirea centală a ajuns într-o situaţie imposibilă. Ceea ce spune doamna are perfectă
dreptate, ştim care e situaţia şi trebuie să informez Consiliul că fracţiunea UDMR a făcut o notă
către Corpul de control al Primului-ministru prin care a solicitat să se ordone o anchetă privind
această situaţie de panică care s-a creat şi care a dus sistemul centralizat de încălzire într-o totală
imposibilitate. Că s-a prăbuşit aşa cum s-a prăbuşit este una, dar se prăbuşeşte în continuare
pentru că chiar la zona care am spus că nu e voie să se debranşeze, se debranşează în masă
pentru că lumea primeşte nişte facturi mult prea mari, este în totală nesiguranţă şi această
nesiguranţă duce la acest spirit de panică. Eu cred că este total inadmisibil ce s-a întâmplat şi
cred că la un moment dat cineva trebuie să dea răspuns la aceste întrebări.
Dl. consilier Molnar: - am auzit o prezentare a unei situaţii, eu aş dori să ştiu cine şi
când va da răspuns la această întrebare, fiindcă nu este o strigare în van fără motivaţie, eu aş dori
ca înainte să trecem la celelalte puncte, să mi se spună cine va da răspuns, până la ce dată şi eu
aş prefera să fie un răspuns care să fie soluţie pentru problemă.
Dl. viceprimar Maior: - sunt două categorii de oameni prezenţi: una despre care a
vorbit doamna din Mureşeni cu care cred că am vorbit la telefon de două ori şi care are drepate
în ce priveşte spusele dânsei, dar Consiliul local nu este societate pe acţiuni, nici SRL, ci
conduce un Consiliu de administraţie la o societate cu capital de stat care primeşte bani pentru
un anumit lucru şi îi trimite în altă parte.
A doua categorie de oameni care îi avem aici şi care fac parte din zona concesionată
unde într-un bloc a mai rămas un singur apartament, sau două, este vorba de 80 de familii, v-am
rugat şi la şedinţa trecută să ne aplecăm privirea spre ei, pentru că aşa ar fi normal şi acel ajutor
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de urgenţă pe care l-am dat în zona neconcesionată să-l putem da şi aici pentru ca oamenii să nu
rămână fără apă caldă şi căldură. De aici încolo executivul face ce îl obligă consiliul local.
În ce priveşte CT Mureşeni, dacă mâine Energomur dă drumul la centrală, cu cea mai
mare bucurie noi îi ajutăm. Şi la ultima discuţie pe care am avut-o în Consiliul de administraţie,
dl. Molnar cu dl. Kolozsvari au susţinut că centrala din Mureşeni şi încă o centrală să se
pornească şi acele 60 sau 80 de familii să aibă apă caldă. Am spus şi noi că fără nicio problemă,
de mâine îi rog să pornească gazul. Dar noi îi putem ruga şi dânşii să facă ce cred de cuviinţă,
aşa cum s-a întâmplat cu Energie Confort că noi am plătit 8,6 miliarde şi la Energie Confort au
ajuns 3 miliarde.
Eu aş dori ca la şedinţa care va urma peste două săptămâni să ne gândim foarte serios
la cele 80 de familii care au rămas singure şi nu au apă caldă şi căldură pentru că nu este normal
să vedem numai dintr-un punct de vedere. În rest, prima şedinţă A.G.A. o avem convocată de
Energomur pe data de 6 decembrie, sper că aceste lucruri pe care le-aţi ridicat să se rezolve.
Repet, există un consiliul de administraţie pe care nici eu şi nici altcineva nu-l poate schimba
peste noapte.
Dl. consilier Buda: - reiterez şi eu această solicitare, ca la următoarea şedinţă A.G.A.
pe care o vom avea să pregătit mult mai temeinic, insist să fim informaţi şi să primim
materialele în timp util, pentru că această proastă gestionare a situaţiei ne afectează pe toţi, neam bătut joc şi de Energomur, şi de populaţie, şi de banii oraşului şi cel puţin acum la sfârşit să
încercăm să nu ne batem joc de oameni. Văd că nu este nimeni de la Energomur aici, este o stare
de fapt care am constatat-o mai nou, că fiecare vine când vrea, îţi dă ce materiale doreşte,
consider că aşa nu se poate continua şi sper ca la această şedinţă să ridicăm problemele foarte
pertinet.
Pentru cetăţenii care au venit, nu ştiu dacă răspunsul v-a satisfăcut, ce putem spune e
că am luat act atât executivul cât şi consilierii şi în şedinţa A.G.A. următoare dar şi în cea de
consiliu, vom face tot ce putem ca să ieşiţi cu bine din această situaţie.
Acestea fiind spuse, propun să trecem al dezbaterea punctelor din ordinea de zi.
Conform Covocatorului avem 32 de puncte pe ordinea de zi şi încă 7 materiale în
regim de urgenţă.
Dl. consilier Peti: - am o propunere în calitate de iniţiator al proiectului de hotărâre
privind soluţionarea problemei de la Ştrandul 1 Mai şi reintrarea în funcţiune a acestui
amplasament, am propus un material pentru că am găsit o soluţie pentru a se construi un bazin
de înot de dimensiuni olimpice iar ulterior, după discuţii cu executivul am găsit o altă soluţie
care respectă întru totul legislaţia şi aş dori ca în locul punctului nr. 14 din ordinea de zi să
dezbatem punctul nr. 6 – regim de urgenţă, varianta II.
Dl. consilier Buda: - solicitarea a fost să scoatem de pe ordinea de zi punctul nr. 14,
urmând ca materialele în regim de urgenţă să rămână exact în acea ordine.
Supun la vot ordinea de zi propusă cu cele precizate mai sus.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Todoran L.)
Ordinea de zi a fost aprobată cu 15 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu au votat domnii consilieri Molnar G. şi Benedek I.)
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în
proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Rus Iustinian şi Tofalvi Balasz:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.
4

(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în
proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Csegedi Zoltan şi soţia:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Punctul nr. 3 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută
pentru o delegaţie din partea Municipiului Tîrgu Mureş, cu ocazia deplasării în
Hanovra/Germania, în perioada 9 – 12.11.2010:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Punctul nr. 4 din ordinea de zi
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 Buda: - raportul a două comisii de specialitate este pozitiv, iar trei
comisii nu au avizat materialul. Conform regulamentului, acest material nu ar fi trebuit să intre
pe ordinea de zi.
Dl. viceprimar Maior: - am eu propunerea ca banii din vânzări să treacă la SC
Energomur SA.
Dl. consilier Kolozsvari: - în comisia de buget-finanţe am spus că nu suntem de
acord cu vânzări de terenuri, în afara cazurilor când vânzarea terenurilor priveşte terenul de sub
construcţii sau în anumite cazuri speciale. Nici aceasta şi nici care urmează, str. Libertăţii, s-a
discutat în comisie în unanimitate am respins acest proiect de hotărâre şi propun ca aceste
proiecte de hotărâre să nu fie aprobate, fiindcă nu numai noi, ci şi alte comisii, am respins în
unanimitate.
Dl. viceprimar Maior: - materialul cu Antrepriza, de 120 m, suprafaţa de 2813 mp
este ocupat de construcţie, mi-au spus de la servicul concesionări, dar vreau să mă refer la cele
două, dacă sunteţi de acord cu vânzarea eu aş spune să se vândă şi să se treacă banii la
Energomur. Terenul de la Antrepriză montaj e ocupat, la Romgaz e o parcare, dar cel 81.577 ar fi
păcat să nu-l vindem, pentru că oricum e ocupat şi plăteşte o redevenţă de 1 sau 2 euro pe mp.
Dl. consilier Mozes: - în legătură cu materialul 12, noi în comisia de urbanism nu am
avizat deoarece ştiam că este vorba despre teren aferent, nu sub clădire. Atunci să se menţină în
material că este teren sub clădire, nu teren aferent.
Dl. consilier Buda: - acum discutăm de materialul nr. 4, a fost o solicitare ca
materialul să fie amânat.
Dl. consilier Kolozsvari: - aş dori să motivez la materialul cu Romgaz. Este pur şi
simplu ridicol cum este făcută expunerea de motive, pentru că spune că a fost concesionat acest
teren, nu a făcut ceea ce era scopul concesionării şi acum să-i vindem. Dacă cineva poate să îmi
explice care este raţiunea într-o asemenea hotărâre; vorbesc despre punctul 4.
Dl. consilier Buda: - supun la vot amânarea materialului.
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Cine este pentru? - 14
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Roman I., Urcan Gh.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Maior C.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Punctul nr. 5 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local
municipal nr. 101/25.03.2010 şi revocarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
146/06.05.2010 referitoare la unele măsuri de reglementare a situaţiei unor terenuri din
intravilanul Municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Dl. consilier Kolozsvari: - este o problemă importantă care a produs foarte multe
discuţii şi neînţelegeri. Aici este vorba despre terenuri din intravilan care unele figurează ca
terenuri agricole şi altele ca terenuri de construcţie. Am reglementat după foarte multe discuţii
cu cei din executiv şi am găsit o soluţie care este şi raţională şi echitabilă, deci este rezultatul
câtorva runde de discuţii, aşa că până la urmă sesizările pe care le-am primit noi că hotărârea a
fost luată pripit, s-au luat toate în considerare şi s-a găsit o modalitate care este şi corectă şi
echitabilă.
D-na consilier Georgescu: - îmi asum parţial răspunderea pentru modificarea
încadrării terenurilor din intravilan. Mie nu îmi este foarte clar care paşi se simplifică în
alergarea cetăţeanului exceptându-l pe primul. Eu am o înştiinţare primită de către cetăţeni, nu
mai trebuie probabil un topograf autorizat care să întocmească un plan de amplasament şi poate
că la compartimentul Arhitect şef din cadrul primăriei nu se mai solicită un certificat de
urbanism. Vreau să ştiu în acest moment dacă rămân alţi paşi care oricum înseamnă multă
alergare, mai ales la cartea funciară.
D-na arhitect Miheţ: - practic, toţi paşii se elimină, pentru marea majoritate a celor
care au primit acea hârtie, în sensul că la compartimentul Arhitect şef se va face o mare triere.
Vor primi răspuns de la noi care conform documentaţiilor de urbanism rămâne în continuare
arabil sau datorită faptului că au un P.U.Z. aprobat, au autorizaţie de construire va fi automat
încadrat în curs construcţii şi o parte mică din câte am calculat noi, 10-15%, primesc
posibilitatea de a face o defalcare a terenului în două categorii, urmând ca terenul din jurul casei
să fie curs construcţii şi cel din spatele casei care este în pantă sau nu se poate construi, să
rămână în continuare ca şi teren arabil, şi doar cei care doresc să păstreze această facilitate
fiscală şi pentru terenul din spatele curţii să plătească un impozit mult mai mic ca şi teren arabil,
doar aceia vor parcurge cei 6 paşi, cu topograf autorizat, dar, repet, este în interesul dânşilor să
facă această operaţiune.
Dl. consilier Buda: - acest material a fost mult discutat în acest an în consiliul local,
şi eu cred că orice solicitare va putea fi apoi satisfăcută pentru cetăţeni de către serviciul de
specialitate. Sperăm ca decizia care am luat-o să fie o soluţie de echilibru care într-adevăr să nu
lezeze prea mult interesul cetăţeanului.
D-na consilier Georgerscu: - poate nu reuşesc să înţeleg eu. Să presupunem că acolo
unde stau părinţii mei este un teren de 8 ari pe care nu se poate accede pentru simplul motiv că
este în pantă, casa e construită la stradă, asta înseamnă că dacă ei doresc să plătească un impozit
mai mic trebuie să facă toţi aceşti paşi, în condiţiile în care nu pot construi acolo că nu este drum
de acces, sau dimpotrivă, plătesc mai mic impozit şi nu trebuie să facă nimic decât în momentul
în care ar apărea dintr-odată o construcţie în grădină.
D-na arhitect Miheţ: - fiecare clădire are un teren aferent acelei clădiri, numit curtea
acelei construcţii. În funcţie de unde este situat terenul în oraş, dacă este pe zonă în pantă sau
este pe teren drept, conform P.U.G.-ului curtea aferentă unei construcţii trebuie să aibă minim o
anumită suprafaţă. Sunt loturi în centru care pot avea minim 300 mp, minim 150 mp, minim 500,
depinde de zonă, sau sunt pe dealuri unde trebuie să aibă minim 800 sau 1000 mp să fie terenuri
construibile, respectiv curtea construcţiei, şi numai ce depăşeşte acea suprafaţă minimă impusă
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pentru curte construcţie, ce este surplus, acela poate fi defalcat şi să se plătească un impozit
pentru livadă sau altceva. Dacă dânşii vin la noi să se informeze, sunt situaţii unde de la început
situaţia este foarte clară, este fie curte costrucţie pentru că aşa spune documentaţia de urbanism
sau sunt terenuri care sunt arabile în P.U.G.-ul respectiv. Cea de-a treia situaţie este cea în care
terenul se poate defalca.
Dl. consilier Bakos: - este vorba de suprafaţa maximă, nu minimă. De ce minimă, în
sensul că dacă sunt două case lipite şi nu au curte. Lotul e o dimensiune maximă peste care
trebuie să plătească. Întrebarea mea ar fi fost, ca dimensiune cât este, ca ordin de mărime, este
corelat cu suprafaţa desfăşurată a clădirii sau de zonă?
D-na arhitect Miheţ: - în anumite zone este 150 mp pentru un lot minim să fie
construibil. În alte zone 300, în alte zone 500, 600, 800, 1000 şi maxim 3000 în zona cea mai
abruptă. Prin Planurile de urbanism sunt stabilite loturile minime construibile.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Georgescu M.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Punctul nr. 6 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru deşeurile selectate:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Bakos L.)
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 7 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru „Drum de acces
şi alimentare apă-canal pentru staţiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare
deşeuri menajere şi a staţiei de epurare a apelor uzate provenite din depozitul de deşeuri”:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Punctul nr. 8 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârea Consiliului local municipal nr.
15/2002 referitoare la aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici
pentru investiţia ˝Racord stradal B-dul Burebista – pod peste râul Mureş˝:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de de specialitate este pozitiv.
Dl. consilier Benedek: - am fost sesizat de oameni care stau în zona respectivă, chiar
la intrarea în cartierul Unirii, str. Tisei. Am fost la faţa locului, sunt acolo două blocuri construite
care de fapt în situaţia actuală, acolo nu se poate face drum. Vreţi să faceţi un drum de 4 sau 5
metri lăţime, cu trotuarul, etc. Nu ştiu cine a dat autorizaţia, sunt două blocuri construite chiar la
marginea drumului, eu, în aceste condiţii nu sunt de acord să votăm, trebuie să clarificăm cine a
dat aprobare, avem hotărâre din 2001 că se face acolo o stradă cu două benzi şi aceste blocuri au
fost ulterior construite, nici nu sunt terminate. Sunt blocuri de 4 etaje care nici nu corespund
zonei respective unde sunt nişte case cu maxim un etaj. Eu nu pot fi de acord să-mi bat joc de
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oraş, unde să faci un drum cu două benzi cu trotuar, dacă există aceste blocuri. Mergeţi la faţa
locului să vedeţi ce situaţie este.
D-na arhitect Miheţ: - îmi pare rău să vă contrazic, sunt două planuri urbanistice de
detaliu aprobate în consiliul local pentru cele două investiţi autorizaţiile sunt din 2008 pentru
acele blocuri, fiecare bloc a avut prevăzut număr de locuri de parcare egal cu numărul
apartamentelor şi autorizaţiile au fost emise la vremea respectivă respectând PUD-urile aprobate
de consiliul local pentru acele investiţii; ambele. Îmi pare rău că nu am fost prevăzătoare, acum
câteva minute am dus la biroul de presă date exacte, P.U.D.-urile cu hotărârile consiliului local,
cu nr. de autorizaţie, sunt 12 apartamente în fiecare din cele două blocuri, cu 12 locuri de
parcare. La unul - 8 în subteran, 4 suprateran, la celălalt - 7 în subteran şi 5 suprateran; cu
autorizaţie şi cu documentaţie de urbanism aprobată.
Dl. consilier Benedek: - am cerut să se prezinte aceste documente fiindcă am fost
sesizat din partea locuitorilor că un bloc este extravilan şi am vrut să mă conving că nu este aşa.
Eu nu pot fi de acord pentru că locuitorii cred că eu sunt părtaş la nişte ilegalităţi, dacă este aşa
cum spuneţi dvs. să vedem, Dar în această situaţie eu nu pot fi de acord.
Dl. consilier Buda: - solicitaţi amânarea.
D-na arhitect Miheţ: - aduc la pauză copii după acele documentaţii.
Dl. consilier Kolozsvari: - rog arhitectul şef să prezinte documentaţia care justifică
legalitatea. Propun să se amâne, sunt două săptămâni până la următoarea şedinţă şi să se prezinte
în comisii. Comisiei de urbanism mai întâi, ca să verifice situaţia.
Aceleaşi solicitări, au apărut în presă nişte discuţii cu str. Baladei, cu o construcţie
care este începută, de asemenea rog să se prezine documentaţia fiindcă e o treabă foarte ciudată
atunci când dorim să achiziţionăm o casă şi un teren, cu o sumă considerabilă ca să facem acolo
inteersecţie ca lumea, şi alături se face o construcţie la care dorim să vedem documentaţia.
Dl. consilier Balint: - totdeauna când apar asemenea discuţii de o hotărâre a
consiliului din 2009 prin care se stipula că orice material, plan urbanistic, proiect care vizează
concesiuni, construcţii, etc, să fie prezentate în format electronic la şedinţă.
Nu este o problemă care nu poate fi rezolvată actual, nu necesită fonduri, necesită
numai profesionalism şi cred că d-na arhitect şef sau cine răspunde, să aibă în vedere acest
aspect. Dacă am avea proiecţia pe ecran, atunci foarte multe discuţii s-ar evita şi ne-am lămuri cu
toţii.
D-na Fărcăşan Rodica: - legat de str. Burebista vreau să fac următoarea precizare.
Blocurile care sunt amplasate în zona respectivă, sunt pe un teren care nu este şi nu a fost afectat
niciodată de investiţia privind realizarea acestui drum stradal iniţial proiectul pe care l-aţi probat
dvs. în anul 2001, nici atunci nu afecta aceste blocuri, doar că acum am redus sistemul stradal de
la patru benzi de circulaţie la două benzi de circulaţie în ideea de a nu trebui demolate clădiri
existente în zonă. Acele blocuri nu se află nici pe prima variantă nici pe a doua variantă de
proiect. Sunt în afara amplasamentului drumului la ambele variante de proiect.
Dl. consilier Peti: - pe lângă aspectele de legalitate care se ridică referitor la acest
material, eu am o altă îngrijorare, în concret preţul acestei investiţii. Am citit în presă că un
institut independent a făcut o evaluare a preţurilor la care se asfaltează în oraşe şi oraşul nostru
este cel mai scump. Dacă mă uit la acest material în care 300 metri de stradă costă 1,1 milioane
euro, nu mai ştiu ce să spun.
Dl. viceprimar Maior: - în ceea ce priveşte Unirii, îmi pare rău că nu e dl. Torzsok
aici, pentru că dânsul ştie ce este acolo, a făcut parte din consiliu când s-a votat prima dată
P.U.Z.-ul, P.U.D.-ul şi autorizaţia de construire şi a făcut parte şi din comisie. În ce priveşte
Unirii, începând de la autorizaţii până la drumul pe care vi-l propunem, este drumul pe care l-aţi
votat dvs. Este adevărat că există o singură familie care am bănuit că ajunge la careva dintre
consileri să se plângă, fiindcă a venit la noi la primărie şi ne-a cerut 500 euro pe mp. Dacă vi se
pare normal ca Primăria municipiului Tîrgu-Mureş să dea 500 euro pe mp, atunci putem să ne
cramponăm la un singur om.
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De ce s-a modificat de la 4 benzi la 2 benzi? Pentru că cetăţenii de acolo printr-un
memorandum scris primăriei ne-a solicitat să nu le luăm atâta teren cât e nevoie pentru patru
benzi, ci numa pentru două benzi, pentru că vor să-şi construiască case pe marginea drumului.
În ceea ce priveşte dl. Peti, îmi pare rău că numai lucrurile le vedeţi în ceea ce scrie
presa. Ar fi trebuit să consultaţi mai repede IPP pe www.ipp.ro şi aţi fi văzut că de o săptămână
şi-au cerut scuze faţă de primărie şi au modificat, suntem al doilea oraş din cele mai ieftine.
Nu dvs. aţi iniţiat proiectul de hotărâre de la regim de urgenţă. Dvs. aţi iniţiat un
proiect de hotărâre prin care ne cereţi să plătim 30% din banii de pe o investiţie la altcineva, bani
care nu se puteau plăti pentru că nu erau în patrimoniul municipiului Tîrgu-Mureş. Urmare
adresei pe care noi am înaintat-o ministerului şi la care am primit răspuns spunându-ne că nu se
poate face acest lucru, aţi venit cu un alt material şi aţi cerut să se modifice materialul vechi. Nu
aş fi spus lucrul acesta dacă nu v-aş fi văzut rău intenţionat.
Propun amânarea până la următoarea şedinţă, dl. a cerut 500 euro/mp, că suntem al
doilea oraş cel mai ieftin din ţară la asfalt şi materialul a fost sau nu înaintat de noi.
Dl. consilier Benedek: - domnul respectiv nu a cerut 500 euro mp. El a spus să aibă
aceleaşi drepturi ca şi ceilalţi.
Pe str. Răsăritului cereţi ca de la stradă la clădire să fie 8-10 metri şi facem un bloc,
vreau să văd hotărârea din 2001 şi vreau să ştiu de ce s-a modificat dacă nu am dreptate.
Dl. viceprimar Maior: - aducem hârtia să o vedeţi, a cerut 500 euro pe mp.
Dl. consilier Buda: - supun la vot amânarea materialului.
Cine este pentru? – 14 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 4 abţineri (Gujan L., Matei D., Roman I., Urcan Gh.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Toate solicitările făcute în plenul consiliului să fie aduse la cunoştinţă la şedinţele
comisiilor. Asta se întâmplă în momentul în care nu suntem informaţi.
D-na secretar Cioban: - mă uit la materiale şi constat că în comisii nimeni nu a
ridicat nicio problemă, nu s-a pus problema blocurilor. În ce priveşte 500 euro aşa este, am văzut
şi eu hârtia. Nu e cazul ca de la un loc la altul să discutăm că e adevărat sau nu, ceea ce omul
semnează cu mâna lui.
Punctul nr. 9 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind actualizarea taxelor şi tarifelor pentru utilizarea centrelor
publice de desfacere – pieţe din municipiul Tîrgu Mureş în anul 2011:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Taxele rămân aceleaşi şi trebuie făcute două propuneri pentru comisia de licitaţie
pentru spaţii.
Dl. consilier Kolozsvari: - propun ca cele două persoane să fie din comisia de
comerţ. Preşedintele comisiei de comerţ să facă propunerile.
D-na consilier Roman: - propun pe dl. Urcan şi pe dl. Bakos.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre cu cele două nominalizări.
Cine este pentru? – 18 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 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 extraordinare a S.C. Compania Aquaserv S.A. din data de 29 noiembrie
2010, conform convocatorului şedinţei:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv. Supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
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Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 11 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Poliţiei Locale prin reorganizarea
Serviciului Public Poliţia Comunitară şi a unor servicii de specialitate a Primarului, cu titlu de
Direcţie de specialitate, fără personalitate juridică:
Dl. consilier Buda: - avem două variante de proiect. Varianta II are în plus art. 4 care
precizează că Poliţia Comunitară se desfiinţează pe data înfiinţării poliţiei locale.
Dl. consilier Balint: - consider că ideea este foarte bună, doar că aici nu stăm prea
bine cu dotarea poliţiei. Nu ştiu dacă pentru aceasta ar exista fonduri suplimentare. Ştim că
efectivul s-a redus, atunci măcar dotarea tehnică să fie asigurată.
Dl. viceprimar Maior: - luna viitoare aprobăm bugetul şi atunci putem să o gândim .
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 12 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 Buda: - raportul a două comisii de specialitate este pozitiv, iar trei
comisii au dat un vot negativ. Conform regulamentului materialul trebuia să nu intre pe ordinea
de zi.
Dl. consilier Mozes: - se pare că este o neînţelegere. Comisia de urbanism nu a avizat
acest material care revine sub aceeaşi formă, se schimbă doar data. Noi ştiam că dânşii cer tot
terenul. Pe desen apare că cere 2879 mp din care 346 sunt construiţi. Comisia a decis de mai
multe ori ca să nu vindem, vindem numai ce e sub clădire. Aş avea o propunere să amânăm acest
material până la următoarea şedinţă când se va clarifica situaţia şi e logic dacă punctul 4 a fost
amânat din aceleaşi motive, atunci să se amâne şi acest material.
Dl. consilier Buda: - supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.
Cine este pentru? – 14 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Molnar G., Urcan Gh.)
Cine se abţine? – 2 abţineri (Todoran L., Buda B.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Punctul nr. 13 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind nominalizarea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului
Local Municipal Tîrgu Mureş, cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2010-2011:
Dl. consiler Bakos: - eu personal nu doresc să particip şi de aceea iau cuvântul. Din
punctul meu de vedere nu s-a schimbat nimic în ceea ce priveşte acest material. Nu au fost
consultaţi consilierii, nici eu nu am fost consultat, iar cunosc o serie de probleme care s-au ivit cu
anumite persoane care ar fi dorit să participe şi nu au fost luate în considerare.
D-na consilier Roman:- personal ştiu de o modificare în lista consilierilor, fiindcă
ne-am înţeles cu dl. Pui, am făcut mici modificări şi cineva care nu figura pe listă, acum apare,
chiar la un liceu şi la o grădiniţă.
Dacă tot certăm de obicei executivul, aş vrea să le mulţumesc şi să îi şi lăudăm câd
fac câte un lucru bun, că am primit acel regulament aşa cum l-am solicitat, ni s-a trimis pe email.
Dl. consilier Molnar: - în cazul în care se va adopta această hotărâre, propun să fim
anunţaţi din timp despre data şi locul unde se ţine, ca cei care doresc să poată participa.
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Dl. consilier Benedek: - am participat şi înainte la aceste şedinţe şi am fost sunat de
la Şcoala Gen. nr. 7.
D-na consilier Roman: - şi eu am fost sunată de la Şcoala 7, cred că din greşeală, e
zona dv. aceea, domnule Benedek.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Bakos L.)
Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi un vot împotrivă.
Punctul nr. 14 s-a retras din ordinea de zi
Punctul nr. 15 din ordinea de zi
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 Buda: - raportul a două comisii de specialitate este pozitiv şi raportul a
trei comisii e negativ, solicitându-se amânarea lui până la prezentarea unui proiect de situaţiile
solicitate.
Dl. consilier Kolozsvari: - împreună cu dv. şi cu directorul de la A.D.P. am fost pe
teren, am văzut care e situaţia şi am solicitat ca să asigure toate racordurile pentru ca acesta să fie
un drum utilizabil, de la str. Gh. Doja şi până intrăm în cartierul Tudor. Am solicitat ca aceste
materiale să se prezinte atunci când se prezintă proiectul, respectiv studiul de fezabilitate, în
forma solicitată acolo cu ocazia acestei vizite. Acesta a fost motivul refuzului.
Din motivul enunţat nu am avizat punctele 15, 16 şi 17 şi solicităm aceste materiale
să fie amânate în bloc până la prezentarea proiectului aşa cum s-a solicitat acolo.
Dl. consilier Buda: – într-adevăr am fost şi eu la faţa locului cu o parte dintre
consilieri, am solicitat aceste materiale şi eu personal insist ca adoptarea acestui material să se
facă în condiţii în care să ţinem cont de toate doleanţele cetăţenilor. Nu mi se pare normal ca în
momentul în care luăm o hotărâre să nu fim în cunoştinţă de cauză, ce se întâmplă la cele două
capete şi ca un vechi târgumureşean insist că trebuie luat în calcul şi impactul pe care-l va avea
asupra acelei zone de locuit pentru că se va schimba radical traficul.
Este un domn care solicită să ia cuvântul la acest subiect.
Stimaţi consilieri, supun la vot dacă sunteţi ca domnul să ia cuvântul 3 minute.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Dl. Simionuţ Mihai: - stimaţi consilieri, am impresia că lucrurile nu sunt clare pentru
toţi consilierii legat de punctul 17. Dl. Kolozsvari ştie că am fost la dânsul personal să-l informez
că ceea ce întâmplă pe str. Predeal nr. 29, este un caz special. Copilul meu a ajuns în spital
pentru că suntem 4 persoane şi locuim într-o singură cameră datorită faptului că din 2004
suntem păcăliţi, fie că se face acel drum pe str. Predeal, fie că nu se face, dar nouă ne-a ajuns
cuţitul la os. Sunt convins că niciun consilier nu are adresa pe care eu am depus-o la primărie în
data de 14 octombrie la care îi dau citire: “Subsemnatul Simionuţ Mihai împreună cu familia
mea compusă din 5 persoane avem o proprietate situată pe str. Predeal nr. 29. Având în vedere că
Primăria municipiului Tîrgu-Mureş a demarat un proiect de modernizare a traseului pârâului
Poklos şi a str. Tudor Vladimirescu, în acest sens am fost invitaţi de mai multe ori, din 2004,
pentru a discuta condiţiile achiziţiei terenului pe care se află proprietatea noastră, achiziţie
necesară municipiului Tîrgu-Mureş în vederea finalizării proiectului. După cum ştiţi, nu ne-am
opus proiectului în cauză, deşi ne este foarte greu să acceptăm acest lucru, pentru că suferim atât
afectiv cât şi din multe alte motive. Aici s-au născut copii mei, totuşi ne-am resemnat şi am spus
să dăm o mână de ajutor pentru această modernizare atât de necesară şi bine gândită. Dacă noi
am dat dovadă de bunăvoinţă, am acceptat evaluatorul primăriei să ne evalueze casa, să
stabilească cât au dorit dânşii şi din anul 2004 am renunţat la orice proiect de extindere necesar
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familiei pe proprietatea noastră, acum suntem nevoiţi să vă aducem la cunoştinţă că această stare
de fapt nu mai poate continua, datorită complicaţiilor generate de aceste tergiversări”.
Dacă dl. Kolozsvari ar avea doi copii şi unul în spital datorită faptului că nu are unde
să stea în condiţii decente, pentru că primăria doreşte să facă un drum, nu eu, atunci să nu vă
miraţi că nu voi fi şi eu nevoit să cer 500 euro pe mp, fiindcă vă bateţi joc de noi. Vă rog să nu
amânaţi punctul 17 care mă priveşte.
Dl. consilier Buda: – s-a solicitat amânarea materialului, ca urmare supun la vot
această amânare.
Cine este pentru? – 10 voturi
Cine este împotrivă? – 6 voturi (Roman I., Florea C., Todoran L., Georgescu M.,
Gujan L., Urcan Gh.)
Cine se abţine? – 2 abţineri (Buda B., Sita I.)
Proiectul de hotărâre s-a amânat.
Punctul nr. 16 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 Tîrgu Mureş a terenului în
suprafaţă de 88 mp situat în Tîrgu Mureş, str. Predeal, nr. 47:
Dl. consilier Buda: - a fost o solicitare ca şi acest material să fie amânat.
Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.
Cine este pentru? – 9 voturi
Cine este împotrivă? – 9 voturi
Cine se abţine? –
Proiectul de hotărâre nu s-a amânat.
Dl. consilier Sita: - din cauza noastră că nu suntem informaţi cum trebuie, nu trebuie
să ne batem joc de oameni. Mie mi s-a prezentat pe schiţă, este pentru bunul mers al circulaţiei,
lărgirea străzii, de ce ne tot cramponăm de ideile fiecăruia? Să vină cineva cu o proiecţie dar la
comisii ni s-a explicat că str. Predeal este pentru lărgire. Am avut acum trei luni, că strangulăm
în câte-o porţiune că la unii nu vindem. La unii am vândut, la alţii nu am vândut, ce facem cu
strada aceasta?
D-na secretar Cioban: - dacă s-a respins amânarea, trebuie să supuneţi la vot
proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Buda: - supun la vot aprobarea punctului nr. 16.
Cine este pentru? – 9 voturi
Cine este împotrivă? – 5 voturi (Kolozsvari Z., Molnar G., Benedek I., Mozes L., Peti
A.)
Cine se abţine? – 4 abţineri (Pui S., Bakos L., Balint S., Buda B.)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul nr. 17 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 Molnar: - eu acum aflu că un locuitor al oraşului, din anul 2004 este
într-o situaţie în care nu-şi poate face planurile personale, din cauză că oraşul vrea, dar stimate
domnule coleg consilier, cine a împiedicat conducerea oraşului ca din 2004 să întocmească şi să
pregătească un material din care să rezulte clar ce investiţie se planifică, pe ce traseu, din ce
bani, aşa încât vă rog să avem foarte mare grijă la formulări şi exprimări, fiindcă nu cred că
vreodată consiliul local în cunoştinţă de cauză a votat ceva împotriva cetăţenilor, dar dacă din
2004 conducerea oraşului, partea administrativă, nu a reuşit să definitiveze proiectul,
documentaţia necesară din care să rezulte unde, cum şi din ce bani se va face lucrarea, atunci nici
eu nu mai am ce să întreb, doar să întreb ce alte lucrări importante am făcut în cei 6 ani. Votul
meu în acest caz va fi abţinere evident, dar acest vot nu este împotriva cetăţeanului, este
împotriva celor care prezintă lucrurile într-un fel din care nimeni să nu înţeleagă nimic.
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Dacă doreşte oraşul să facă drumul, modificări, investiţia, să întocmească proiectul,
documentaţia, să prezinte în comisia de specialitate ca să ştim că este un proiect realist şi nu doar
un vis, şi atunci în mod sigur doamnele şi domnii consilieri vor vota în favoarea dezvoltării. A
vota nişte achiziţii pe nişte planuri care acum aflu că sunt din 2004, nu cred că mă poate acuza
cineva că nu sunt de acord în acest moment. Regret şi sper că pentru situaţia domnului respectiv
se va găsi o soluţie particulară care nu are nicio legătură cu acest caz.
D-na consilier Roman: - se pare că de multe ori, ceea ce facem noi în plenul
consiliului este tocmai să încercăm să ne alegem atent cuvintele, în aşa fel încât să exprimăm în
moduri cât mai subtile, ingenioase tot felul de ironii pe care poate le facem unul ceiluilalt ca
persoane şi văd că ne ocupăm mai puţin cu alte lucruri decât cum să facem o topică a frazei încât
să părem mai altfel în exprimare. Mie mi-e greu să înţeleg un singur aspect, referindu-mă exact
la această speţă. Pe această temă am discutat de foarte multe ori. Aici avem două probleme.
Atunci când am discutat ultima dată şi erau toţi prezenţi, am făcut ca o minişedinţă de consiliul
local înaintea plenului public, ori cei care am spus că e ok ce ni s-a prezentat, am spus doar de
formă, ca să terminăm acea şedinţă şi să o începem pe asta, ori am uitat între timp, ori ceva s-a
întâmplat. Nu e normal să vină cineva la o şedinţă, să participe acolo, să spună executivul nişte
lucruri iar apoi noi să ne facem că nu sunt în regulă acele lucruri, dar atunci haideţi să le afirmăm
şi se puteau afirma în cursul respectivei şedinţe, ori am rămas cu impresia că toată lumea a
înţeles.
Referitor la ce au scris comisiile pe aceste materiale care se referă la str. Tudor
Vladimirescu, cele două comisii – buget şi urbanism, scriu de fiecare dată exact aceleaşi cuvinte.
Atunci avem o problemă. Fie cei care prezintă proiectul chiar nu reuşesc să-i lămurească de 6
şedinţe încoace, ori cei care scriu aceste lucruri nu vor să fie lămuriţi de 6 şedinţe încoace de
când discutăm.
Dl. consiler Todoran: - e o mare porcărie. Probabil că nu e sigur. Suntem caraghioşi
câteodată în a trece şi a nu avea negocieri la nivel de comisii şi a face acest joc, e o porcărie.
Suntem caraghioşi în a trece şi a nu avea negocieri la nivel de comisii şi a face acest joc.
Dl. consilier Kolozsvari: - în acest context, cred că e o porcărie să nu se prezinte
materialele aşa cum trebuie. Mă mir că din 2004 este această treabă, nouă ne-a apărut la
penultima şedinţă de consiliu. S-a spus foarte clar că dacă vrem ca o stradă să fie utilă trebuie
făcute legăturile, să se prezinte ca atare. Dacă nu a făcut executivul, asta este o porcărie şi este
foarte clar că nu trebuie aruncate cuvinte, pentru că în comisia de buget finanţae am spus că vrem
să vedem cât costă, din ce bani se finanţează şi în special cum asigură descongestionarea
traficului în direcţia respectivă, şi dacă acest lucru nu se face şi a douăzecea oară vom scrie pe
proiectul de hotărâre că nu vom aviza. Să nu se bată joc nici de consiliu.
Dl. viceprimar Maior: - haideţi să amânăm încă două săptămâni dacă aţi aşteptat
atâţia ani, şi eu vă promit că în comisia de buget o să intru personal să încercăm să vedem ce mai
putem face. Vă rog să fiţi şi dvs. îngăduitori încă două săptămâni, aşa cum eu poate nu am fost în
şedinţele pe care le-am avut în acest an. Propun amânarea până la prima şedinţă cu promisiunea
că voi intra în comisia de buget finanţe pentru explicaţii şi dacă nu voi reuşi, tot eu voi cere
supunerea la vot şi dacă nu trece, încă trei luni de zile nu o să-l putem repune.
Dl. consilier Buda: - am şi eu o solicitare şi mă adresez dv. domnilor consilieri,. Îmi
pare rău că în şedinţa de azi a ieşit la iveală adevărul despre ceea ce se întâmplă şi ceea ce facem
noi, eu vă solicit solidaritate. Haideţi să tratăm la fel problemele. Eu personal nu sunt de acord ca
acel coleg care e mai guraliv să fie satisfăcut cu explicaţii, trebuie să fim satisfăcuţi toţi, tocmai
din acest motiv ajungem aici. Haideţi să respectăm regulamentul. Conform regulamentului votat
de noi, aceste materiale nu trebuiau să intre. Cer ca de acum înainte să se respecte regulamentul.
Poate că unii nu înţeleg care e rolul unui consilier. Nu eu trebuie să dau explicaţia pentru ce nu
votez, eu o să dau în faţa alegătorului. Mie îmi trebuie să mi se motiveze de ce să votez. Aş vrea
să schimbăm optica. Nu eu trebuie să dau explicaţii în faţa executivului, executivul să vină să
spună ce trebuie să votez. Eu voi răspunde în faţa alegătorului.
Supun la vot amânarea acestui material.
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Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Urcan Gh.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Punctul nr. 18 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în
proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Potcoavă Marcel şi soţia Potcoavă Maria Georgeta:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 19 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de achiziţie a imobilului situat în
Tg.Mureş, str. Baladei nr. 1, teren şi construcţie:
Dl. consilier Buda: - raportul a patru comisii de specialiatte este pozitiv. Comisia
juridică remarcă existenţa unei neconcordanţe între suprafaţa construcţiei şi a terenului aferent şi
avem în dosar o notă de la Direcţia juridică, pentru a clarifica aceste diferenţe şi avem anexat
memoriul tehnic al expertului topograf. Această neconcordanţă a fost lămurită în şedinţa
comisiei, tocmai de aceea este semnat materialul de către noi. Problema a apărut din presă
privind acea construcţie care se face în zona respectivă şi pentru care dorim explicaţie. Şi acest
material propun să fie amânat până la şedinţa următoare, deoarece construcţia care se face aolo,
în presă a apărut că se face fără autorizaţie, nu ştiu, nu vreau să fac afirmaţii, dar trebuie
clarificat, ce se face acolo, cum se face pentru că apare un aspect absolut ciudat dacă este aşa
cum spune presa.
D-na arhitect Miheţ: - nu ştiu ce a apărut în presă, ştiu doar că am primit o solicitare
de la un ziar, de la Nepujsag şi am trimis răspuns prin Biroul de presă. Clădirea care se face
referire este în vecinătate, la frontul str. Cuza vodă şi nu afectează terenul aferent proiectului cu
lărgirea str. Baladei. Acest lucru l-am explicat împreună cu planşele aferente la comisia de
urbanism fiind întrebată de dl. Torzsok; de asemenea la comisia de comerţ. Mai mult decât atât,
clădirea aceea a şi fost proiectată ca după demolare şi amenajarea intersecţiei cu sensul giratoriu
să fie capete perspective şi să îndrăgească tot ansamblul respectiv. Există autorizaţie de demolare
acolo a fost o clădire înainte şi dosarul pentru autorizaţie este în fază finală, este la semnături.
Este finalizat după ce şi ei au trebuit să se suprapună pe proiectul de amenajare a intersecţiei.
Repet, nu afectează terenul aferent proiectului cu str. Baladei.
Dl. consilier Molnar: - eu mă adresez cu o rugăminte primăriei, direcţiei de
specialitate, întrucât acest teren se intenţionează a fi cumpărat pentru a reorganiza traficul. Acest
plan de reorganizare s-a făcut pe baza unor studii care au fost făcute acum câţiva ani buni. Să
presupunem că se votează şi lucrurile pot să se deruleze normal, dar eu cred că ar fi interesant să
vedem dacă concluziile acelor studii încă sunt viabile şi valabile, fiindcă în ultimii ni s-au
schimbat multe. Îmi pare rău că această problemă nu am ridicat-o acum o lună de zile, fiindcă eu
nu exclud situaţia ca varianta care s-a ales atunci, să nu mai fie de perspectivă. Eu nu vorbesc
despre situaţia de azi şi de mâine, e posibil ca varianta aleasă să nu mai corespundă cerinţelor
care estimăm că vor fi peste câţiva ani. Rugămintea mea este pur tehnică, să verificaţi dacă
varianta este viabilă şi corespunde situaţiei care prevedem că va fi în viitor.
D-na arhitect Miheţ: - s-a verificat acest lucru, avem şi un studiu de circulaţie mult
mai nou în anul 2008, mai mult decât atât, la reactulizarea PUG-ului este una din soluţiile rămasă
în continuare viabilă şi de perspectivă.
Dl. viceprimar Maior: - am o rugăminte. E a treia oară când intră materialul, cred că
în doi ani de zile le-am tot promis tîrgumureşenilor că nu vor mai sta la rând atunci când ies din
str. Libertăţii. Regret că nu e aici dl. Csegzi, a fost omul care s-a ocupat de material, a negociat şi
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a semnat pentru el. Ar fi păcat să nu treacă din nou doar pentru că cineva construieşte în altă pare
şi un studiu care l-am făcut şi ar da roade în primăvara anului viitor, ar putea rezolva problema.
Am rugămintea să analizaţi de două ori atunci când votaţi şi să vă gândiţi că tot venim cu
materialul acesta de multă vreme şi puteaţi cere în comisii.
Dl. consilier Kolozsvari: - d-na arhitect a dat nişte lămuriri, aş mai avea înainte de ami spune părerea, o întrebare? S-a început construcţia respectivă? Aţi spus că încă nu e dată
autorizaţie. În oraşul nostru e un obicei că fiecare face ce vrea şi apoi unii mai reglemenetază,
alţii ba. S-a început lucrarea?
D-na arhitect Miheţ: - există o autorizaţie de demolare. Acolo a fost o clădire cu mai
multe etaje, cu subsol, s-a demolat, autorizaţia de construire este emisă şi este la semnat, probabil
mâine dimineaţa va fi ridicată. Persoanele care obişnuiesc să construiască în oraş fără autorizaţie,
sunt amendate fără nici o excepţie şi lucrul acesta îl cunoaşteţi.
Dl. consilier Kolozsvari: - legat de materialul respectiv, în situaţia că s-au dat
explicaţiile respective, materialul a fost semnat de noi.
Dl. consilier Buda. - vă menţineţi solicitarea de amânare sau nu?
Dl. consilier Kolozsvari: - nu.
Dl. consilier Bakos: - vă reamintesc celălalt argument de amânare de data trecută,
cele 90 de mii euro pentru o cămară, care aparent e o sumă mare şi nu s-a modificat de când am
discutat. Este cam 1500 euro pe metru pătrat care e o sumă frumoasă. Referitor la amendarea
construcţiilor ilegale, v-aş ruga să amendaţi şi cele 800 de garaje construite total ilegal în TîrguMureş.
Dl. conslier Buda: – supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 13 voturi
Cine este împotrivă? – 2 voturi (Bakos L, Peti A.
Cine se abţine? – 3 abţineri (Benedek, Mozes, Pui)
Proiectul de hotărâre a fost respins.
Punctul nr. 20 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din funcţiune în vederea casării şi
valorificării mijloacelor fixe cu uzură avansată aflate în gestiunea S.C. Energomur S.A.:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv, dar trei comisii
semnează conform notei d-nei secretar, şi anume, fără poziţia 2 din anexa Consultanţă neutră
pentru programul de concesionare a SACET, aceasta nefiind mijloc fix şi nici nu face parte din
cazurile noastre de consultanţă pentru a face parte din domeniul privat al municipiului.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu nota care s-a făcut.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 21 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă precum şi repartizarea spaţiilor aflate în proprietatea
municipalităţii:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 22 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind reglementarea spaţiilor şi terenurilor cu destinaţie sport:
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Dl. consilier Buda: - avem în dosar varianta a treia a proiectului de hotărâre cu
sumele ce se suplimentează pentru structurile sportive în lei şi nu în procente cum a fost în
varianta I, iar la art. 1 se specifică “pentru turul sezonului competiţional”.
Dl. consilier Peti: - mă bucură faptul şi cred că şi cetăţenii sunt fericiţi că echipele
oraşului au rezultate remarcabile, în schimb la Baschet Club “Mureş” avem probleme cu
încasarea acestor sume prevăzute şi doresc să vă reaminteasc că echipa se află de trei săptămâni
pe primul loc, este pe cale să se deplaseze la un meci din Cupa balcanică, dar din acest motiv
este sub semnul întrebării.
Dl. viceprimar Maior: - am discutat azi cu dl. preşedinte de la B.C. Mureş şi i-am
promis că mâine se rezolvă problema cu deplasarea.
Dl. consilier Kolozsvari: - hotărârea în varianta III este în ordine, hotărârea în
varianta I are o greşeală capitală pentru că spune de 30% şi s-a redus la 15% datorită situaţiei
financiare dificile, iar ceea ce figurează în varianta III, aceea este corectă.
Dl. consilier Pui: - eu nu sunt împotriva sportului, dar atâta timp cât problema termiei
la Tîrgu-Mureş nu este rezolvată şi criza ligheanului continuă, nu pot vota acest proiect.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 15 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Pui S.)
Cine se abţine? - 1 abţinere (Buda B.)
Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru, un vot împotrivă şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Molnar G.)
Punctul nr. 23 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –
studiu de amplasament construire casă de locuit, str. Rovinari, nr. 13”, proprietari – beneficiari
Durugy Iosif şi Durugy Iulia:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 24 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a asocierii Municipiului Tîrgu
Mureş cu Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii pentru realizarea proiectului Prelungire
Calea Sighişoarei în două direcţii: legătura cu DN 13 şi DN 15 Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Kolozsvari: - aş solicita executivului când vorba despre asemenea
înţelegeri de mare anvergură să se anexeze scrisoarea respectivă, documentul care ne dă speranţa
că ne transferă banii respectivi, pentru soluţia respectivă. Trebuie să aibă o bază orice hotărâre.
D-na secretar Cioban: - acest material are în vedere o aprobare de principiu de care
avea nevoie ministerul de resort urmând ca detaliile cu privire la acest drum să fie stabilite
ulterior înainte fiind prezentate în consiliul local. O asociere propriu-zisă se va face după ce va fi
un material mai complex, punctul, cu sume, valori, kilometri de drum, etc.
Dl. consilier Benedek: - populismul are anumite limite. Dacă cineva se ridică şi
întreabă de ce alocăm bani pentru sport, nu ştiu dacă acel om ştie în ultima vreme câtă subvenţie
s-a alocat pentru încălzirea locuinţelor. În unele cazuri s-au făcut nişte greşeli mari. Aş fi aşteptat
să se ridice respectivul coleg să spună care sunt acele greşeli care s-au făcut, pentru care nu s-a
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putut realiza. Dar să nu laşi acea generaţie care acum creşte, să aibă nişte idoli, să facă sport,
mişcare, să nu ajuţi mişcarea sportivă în Tîrgu-Mureş este o greşeală capitală. Eu nu am avut
niciodată şi nici nu aştept să primesc subvenţie, dar totuşi eu cotizez însemnat la bugetul local,
trebuie să am şi eu o părere. Dacă vreţi, putem discuta personal cât am ajutat în această privinţă,
în ajutorarea unor oameni necăjiţi pentru a avea încălzire centrală. Dar să spui de problema
sportului când e vorba de copii care merg în discotecă, se droghează, etc. să nu faci această
comparaţie. Este o parte a populaţiei, oameni în vârstă care trebuie ajutaţi, dar mişcarea sportivă
pentru generaţia viitoare, atunci nu mai are nicio perspectivă.
Punctul nr. 25 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
20/07.02.2008 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea
curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea Municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 26 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal –
reconformare zonă în vederea construirii unei locuinţe unifamiliale, str. Viile 1 Mai, nr. 23” şi a
regulamentului local de urbanism aferent, beneficiari – proprietari Cozma Călin Ioan şi Cozma
Maria Melania:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 27 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic
Zonal – reconformare zonă pentru construire sediu administrativ şi centru social, str. Hunedoara,
fn” şi regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar Parohia Ortodoxă XIV Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Bakos L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru şi o abţinere.
(Nu a votat dl. consilier Peti A..)
Punctul nr. 28 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – stabilire
regulament pentru construire spălătorie autoturisme, reamenajare clădire existentă, str. Tisei, nr.
21” şi regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari Crăciun Florin şi Crăciun Adela
Liliana:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
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Dl. consilier Bakos: - vreau să mă exprim la celălalt vot, în sensul că a fost o speţă
similară care a generat foarte multe discuţii în consiliul local şi nu ştiam dacă este acelaşi
material sau nu.
Punctul nr. 29 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu –
studiu de amplasament construire casă de locuit, str. Tudor Vladimirescu, nr. 12”, proprietar beneficiar: Buruian Mircea Marian:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 30 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal –
extindere mansardare clădire, str. Mihai Eminescu, nr. 2/II” şi regulamentul local de urbanism
aferent, beneficiar Sângeorzan Vasile:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 31 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de investiţii prioritare a proiectului
„Extindere şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Mureş”:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 32 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ:
Dl. consilier Buda: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Materiale în regim de urgenţă
Punctul nr. 1 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Tîrgu Mureş
pentru anul 2010:
Dl. consilier Kolozsvari: - deşi este prezentată la materialele de urgenţă, rectificarea
de buget a fost discutată în comisia de buget şi propunem adoptarea acestei hotărâri.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? 18

Cine se abţine? – 1 abţinere (Buda B.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 2 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind acceptarea unei donaţii şi trecerea unui teren în
proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Chiş Marcel şi soţia, respectiv Pop Flavian şi soţia.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3 – 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 Buda: - aş vrea să fac precizarea că există la lista anexată încă o anexă
care cuprinde perioada 19 noiembrie - 25 noiembrie, sunt în total 135 de persoane.
Dl. consilier Kolozsvari. - consider că acest sprijin este ilegal. Ca atare, doresc ca în
faţa consiliului d-na secretar să declare că acest sprijin, în forma aceasta este legal.
D-na secretar Cioban: - eu am semnat pentru legalitate şi răspund pentru semnătura
pe care o pun.
Dl. consilier Kolozsvari: - suntem în proces cu Curtea de Conturi la ora actuală pe
miliarde de lei, pe un material care a fost semnat de dvs. nu a fost contestat de Prefectură şi aici
este vorba de nişte lucruri la care nu găsim explicaţia legală. Dacă este legal, atunci e în ordine.
Dl. consilier Molnar: - vreau să mulţumesc d-lui viceprimar că mă face cunoscut în
oraş şi trimite diferiţi cetăţeni la mine şi la dl. Kolozsvari pentru probleme legate de încălzirea
centrală. Au vent câteva persoane care mi-au spus că au fost trimise de dvs. Eu v-aş ruga dacă
sunt asemenea cazuri să-mi spuneţi în prealabil ce ar trebui să fac în afară de ceea ce fac în mod
obişnuit, ca să nu fim într-o situaţie neplăcută faţă de cetăţenii care vin cu încredere la mine şi
eu nu prea am ce să răspund. Cu mare plăcere ascult şi stau de vorbă, dar să-mi spuneţi şi mie în
prealabil care ar fi treaba mea în asemenea cazuri.
Dl. viceprimar Maior: - în ceea ce priveşte persoanele am martori un sfert din sală,
în momentul în care au venit 3-4 persoane la mine şi m-au întrebat de ce ei, 60 de persoane nu
beneficiază de acel ajutor, le-am spus că primăria este executantul şi cel care pune în aplicare
hotărârile consiliului local. În momentul în care le-am spus lucrul acesta, ei m-au întrebat cine
votează. Am spus că sunt 2-3 persoane la care puteţi merge, Kolozsvari, Molnar, Torzsok şi ei au
spus, bine, ştiu unde să se adreseze. În ceea ce priveşte răspunsul eu cred că era logic să fi spus,
da, dacă nu aveţi apă caldă şi căldură şi dvs. aveţi dreptul să beneficiaţi ca şi ceilalţi, după ce ni
se pune un material în faţă şi-l analizez.
În ceea ce priveşte dl. Benedek, noi avem un personaj comun – dl. Doboş, căruia i-am
spus că chiar dacă nu vom reuşi să adoptăm o hotărâre de consiliu, o să punem din banii noştri să
cumpărăm acel aparat pentru apă caldă şi căldură, fiindcă noi considerăm că este normal să
beneficieze de apă caldă şi căldură.
Dl. consilier Buda: - dacă nu mai sunt intervenţii, supun la vot proiectul de hotărâre
în forma din dosare.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? Cine se abţine? – 1 abţinere (Molnar G.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 4 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută
pentru domnul viceprimar Csegzi Sándor, din partea Municipiului Tîrgu Mureş, care se va
deplasa la Budapesta, în perioada 25-26 noiembrie 2010.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre.
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Cine este pentru? – 18 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 unele măsuri de reglementare a comercializării anumitor
plante şi substanţe asimilate plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante sau psihotrope.
Dl. consilier Buda: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 6 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind acceptarea transmiterii imobilului din Tîrgu Mureş, Aleea
Carpaţi, nr. 57 din proprietatea privată a Statului şi administrarea Autorităţii Naţionale pentru
Sport şi Tineret prin Clubul Sportiv „Mureşul” în proprietatea privată a Municipiului Tîrgu
Mureş şi administrarea Consiliului local Tîrgu Mureş.
Dl. consilier Peti: - aş dori să răspund d-lui viceprimar pe care dacă-l parafrazez
“doreşte să fie rău”, eu îi propun să fie bun cu noi şi cu cetăţenii oraşului, bine intenţionaţi şi
numai de bună credinţă şi să ne zbatem pentru interesele cetăţenilor oraşului.
Dl. consilier Bakos: - am o nedumerire. Varianta II nu conţine niciun proiect de
hotărâre.
D-na secretar Cioban: – la expunerea de motive există varianta II unde semnează şi
dl. Peti, dar eu nu o să intru în aceste discuţii între cei doi, iar hotărârea are o singură variantă
care are în vedere rezolvarea problemelor de la punctul 14. Vreau ca unii dintre dv. să-şi
amintească că de mai mult timp acest oraş a dorit şi consiliile locale din vremea respectivă au
adoptat hotărâri prin care au cerut ca acest imobil să revină oraşului. Niciodată nu s-a întâmplat
acest lucru. Urmare demersurilor făcute pentru cofinanţarea proiectului de către Compania
Naţională de Investiţii, chiar dânşii ne-au sugerat că nefiind bani, să solicităm acum, poate că
acum e momentul, ca din nou acest imobil să revină oraşului. Vă rog să observaţi că primul
articol are în vedere problemele strict profesionale de solicitare, iar la art. 2, ca să venim în
întâmpinarea a ceea ce se doreşte, respectiv cofinanţarea proiectului, am făcut o promisiune. Am
promis că dacă acest imobil revine oraşului. Oraşul va cofinanţa în condiţiile legii, acest proiect.
Pe de altă parte, am făcut demersuri la Clubul Sportiv „Mureşul” şi aveţi în copie xerox acordul
Clubului Sportiv „Mureşul” pentru acest transfer. Dacă veţi fi de acord, atunci noi urmează să
facem demersurile prin Prefectură, pentru promovare unui proiect de hotărâre de guvern.
Dl. consilier Buda: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 7 – regim de urgenţă
Informare cu privire la participarea unei delegaţii din partea Municipiului Tîrgu
Mureş, condusă de domnul primar dr. Dorin Florea, la Global Forum/ Modelarea Viitorului
2010, în perioada 06-12 noiembrie 2010 la Washington D.C./SUA:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă.
Dl. consilier Benedek: - propun pe dl. consilier Kolozsvari Zoltan.
Dl. consilier Buda: - supun la vot propunerea care s-a făcut.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
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În unanimitate a fost ales dl. consilier Kolozsvari Zoltan preşedinte al şedinţei
viitoare.
D-na secretar Cioban: - fiind luna decembrie şi având tot felul de activităţi în
decembrie, v-aş propune să ţinem şedinţa în data de 16 decembrie să ne putem pregăti şi cu
comisiile de specialitate.
Adunarea Generală a Acţionarilor - S.C. Locativ S.A.
Dl. director Fărcăşan: - pentru azi am avut convocată A.G.A. şi pe ordinea de zi am
avut un singur material – Hotărâre privind adoptarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru
anul 2011.
Ţin să precizez că acest material a fost avizat în toate comisiile de specialitate unde a
fost discutat.
Dacă nu sunt observaţii, supun la vot aprobarea B.V.C.-ului.
Cine este pentru? – 18 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? Cine se abţine? –
Hotărârea A.G.A. a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. consilier Buda: - 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 Buda Bogdan – preşedinte de şedinţă _____________
jrs. Cioban Maria – Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş _______
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