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PROCES-VERBAL 
 

încheiat cu ocazia S�edint�ei extraordinare a Consiliului local  municipal Tîrgu-Mures�    
din data de 14 august 2007 

 
 
 
 
 

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor s�i domnilor, stimat�i consilieri,  permitet�i-
mi sa� deschid S�edint�a extraordinara� a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures� din data de 
asta�zi 14 august 2007.  

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezent�i la s�edint�a� 16 consilieri locali.  
Absenteaza� motivat d-nii consilieri: Balint Stefan, Cra�ciun Florin, Pop Liviu, Sita 

Ioan,  Opris�can Doru, Vlas Florin s�i Oproiescu Florin. 
Invit la prezidiu pe  dl. consilier David Csaba – pres�edintele s�edint�ei de asta�zi s�i 

pe dl. primar al municipiului Tîrgu-Mures� – dr. Dorin Florea. 
Dl. consilier David:  - doamnelor s�i domnilor, declar deschise lucra�rile s�edint�ei 

extraordinare de asta�zi  a Consiliului local municipal Tîrgu-Mures�. 
Ordinea de zi a s�edint�ei de asta�zi cuprinde doua� proiecte de hota�râri, iar în regim 

de urgent�a�  alte cinci proiecte de hota�râri. 
Supun la vot ordinea de zi propusa�. 
Cine este pentru? – 16 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Ordinea de zi a fost aprobata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 1 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind aplicarea de ca�tre municipiul Tîrgu-Mures� a proiectului 

„Program  complex de amenajare a spat�iilor verzi la nivelul municipiului Tîrgu-Mures�” în 
vederea contracta�rii finant�a�rii nerambursabile acordate de Ministerul Mediului  s�i 
Dezvolta�rii Durabile prin Programul nat�ional de îmbuna�ta�t�ire a  calita�t�ii mediului  prin 
realizarea de spat�ii verzi în localita�t�i: 

Dl. consilier David: -  am ruga�mintea ca domana Dana Ijac sa� prezinte succint 
ceea ce se dores�te. Trebuie sa� precizez ca� termenul de depunere pentru accesarea de fonduri 
este 15 august pentru acest proiect. Aceasta este una din cauzele pentru care s-a convocat 
aceasta� s�edint�a�. 

D-na Ijac Dana: - art. 2 prives�te reamenajarea Platoului Cornes�ti, iar în art. 3 se 
cuprind toate lucra�rile privind amenajarea parcurilor, aliniamentelor stradale, spat�ii verzi 
gra�dinit�e, s�coli, spat�ii de joaca�.  

Dl. director adjunct Pas�can: - am dorit  sa� explicita�m aceasta�  convocare rapida� 
s�i intempestiva� a consiliului, dar aceste programe  care s�i pe noi ne-au surprins nu au un 
plafon în ceea ce înseamna� finant�area anumitor proiecte, au fost anunt�ate  de ministrul 
mediului cu ocazia Festivalului Peninsula. Probabil ca� cei care au fost informat�i din punct 
de vedere politic mai devreme au putut sa�-s�i faca� temele în acest sens, s-a mizat ca� este 
foarte greu de adunat consiliul local în perioada aceasta s�i cei care se mis�ca� repede au s�ansa 
sa� intre în posesia fondurilor. Va� ruga�m sa� ne ajuntat�i s�i sa� ne scuzat�i pentru aceasta� 
convocare care nu era planificata�, dar nu putem promova aceste proiecte, vedet�i ca� sunt 
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cereri complexe, la unele dintre ele s�i studiu de fezabilitate, nu le putem promova fa�ra� un 
aviz, fa�ra� o hota�râre  din partea consiliului local. 

Dl. consilier Kolozsvari: - ma� folosesc de aceasta� ocazie sa� reînnoiesc o 
propunere care am fa�cut-o pe o tema� adiacenta� acestui subiect. În toata� Europa exista� 
curentul de a înflori oras�ele. Exista� diferite concursuri cu premii substant�iale. Propun sa� fim 
init�iatorii unui asemena  program de înfrumuset�are a oras�ului, sa� întocmim un gen de caiet 
de sarcini s�i sa� pornim de anul viitor o act�iune de genul acesta. Lumea foarte repede se 
adapteaza� la aceste programe. Eu personal ma� angajez bucuros împreuna� cu doamna Tache 
s�i alt�i specialis�ti sa�  facem un caiet de sarcini ca sa� facem o act�iune de genul acesta. 

Dl. consilier Moraru: - eu cred ca� noi trebuie sa� fim convocat�i oricând daca� este 
vorba despre un lucru atât de folositor pentru municipiul nostru.  

Cred ca� lucrarea în sine este foarte completa�, dar în ce ma� prives�te sunt nis�te 
situat�ii pe care le cunosc s�i cred eu ca�  trebuie avut în vedere prin corectarea sumelor 
propuse la faza aceasta. Este vorba de parcul de la Casa de cultura� “Mihai Eminescu”, care 
este totalmente neamenajat s�i aici este cuprins numai cu partea de iluminat. Cred ca� trebuie 
cuprinsa� inclusiv dotarea parcului.  

 A doua pozit�ie este la gra�dinit�e, este pozit�ia 20 din anexa 3 – Gra�dinit�a de pe str. 
Gh. Marinescu, care este cuprinsa� numai cu spat�iul verde. Acolo nu sunt  amenaja�ri 
specifice copiilor care sunt la gra�dinit�a�. Sunt nis�te balansoare învechite s�i periculoase chiar 
s�i cred ca� cu aceasta� ocazie ar trebuie sa� le ridica�m pe toate la standardul s�i nivelul dorit. 
Cred ca� tot�i trebuie sa� depunem eforturi ca aceasta� hota�râre sa� prinda� viat�a� fiindca� este 
realmente o treaba� foarte utila� pentru municipiu. 

Dl. primar Florea: – apare un lucru de noutate s�i pentru noi. Foarte multe 
proiecte s�i programe apar de modul intempestiv, se practica� acest  gen în care informat�ia se 
da� t�intit s�i sunt localita�t�i care pot sa� faca�. Având s�apte minis�tri din Tîrgu-Mures�, nu mi se 
pare corect ca lucrurile sa� le afla�m din festivaluri.  

Ceea ce spune dl. Kolozsvari cu extinderea problematicii florilor, cu mare pla�cere 
demara�m pentru ca� noi suntem în plina� dinamica�. 

O alta� problema� pe care trebuie sa� o luat�i în atent�ie s�i s-ar putea sa� trebuiasca� sa� ne 
vedem put�in mai repede, este problema patrimoniala� asupra ca�reia eu insist considerând ca� 
este principalul element al autonomiei, deciziei. Asista�m la o declarat�ie fa�cuta� public în care 
se spune ca� se scot la vânzare blocurile ANL. S�i noi subscriem la acest lucru. Ne supa�ra� 
foarte tare modul în care se scoate la iveala� fa�ra� sa� fie consultata�  autoritatea  locala� care a 
pus terenul la dispozit�ie s�i care a creat regulamentul  cu voint�a oras�ului în acest domeniu. 
Nu mi se pare corect. Nu pot�i face o declarat�ie înca�lcând principiul autonomiei s�i 
gospoda�riei  locale pentru ca� altfel nu cred ca� consiliul local ar fi pus la dispozit�ie aceste 
terenuri. Eu o sa�  propun consiliului local nu vânzarea cu banul jos, ci creditarea acestor 
tineri pentru ca� sunt averea noastra� de mâine.  Ni sa spus ca� acest fond se va  constitui la 
nivelul ministerului ca sa� faca� nu s�tiu ce, când noi, terenul de acolo valoreaza� un milion de 
euro la fiecare bloc,  sau sub un milion de euro, iar amenaja�rile cu utilita�t�ile mai înseamna� 
pâna� la  1.150.000 euro, deci sume valorând 30-35 de miliarde pe care oras�ul s�i le 
revendica�. Nu poate apa�rea o hota�râre de guvern sau ordonant�a� de urgent�a�, s�i aici o sa� fiu 
obligat ca purta�tor de cuvânt al consiliului local sa� va� exprimat�i un punct de vedere. 

Al doilea lucru care ne îngrijoreaza� este dl. Prefect care vine din concediu s�i face 
declarat�ii care creeaza� o pata� neagra� asupta consiliului s�i prima�riei. Dvs. domnilor consilieri 
at�i votat în planul de dezvoltare ceea ce înseamna�  zona de agrement s�i încurajare a sportului 
la Tîrgu-Mures�. Din 26 de municipii singurul care nu a primit stadionul înapoi suntem noi, 
Prima�ria Tîrgu-Mures�.  Se dores�te amplasarea unui Mol  de proport�ii în  zona stadionului s�i 
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o partea a caza�rmii. Sunt începute demersuri pentru acest lucru, pentru ca dl. prefect sa� 
spuna� fa�ra� sa� întrebe pe nimeni, ca� duce un spat�iu de genul acesta la o distant�a�  nu mai mare 
de 20 km de Tîrgu-Mures�. Eu ma� consider jignit ca primar ales s�i dvs. sa� judecat�i daca� vi se 
pare corect ca lumea sa� ne aprecieze ca nevolnicie, nu este vorba de fotbal, este vorba de 
pista de atletism s�i tot ce înseamna� complexul s�i arealul sportiv al oras�ului. Este cred ca� este 
perioada în care trebuie sa� avem un punct de vedere pe care sa�-l exprimat�i, nu cred ca� at�i 
renunt�a la ideea  prelua�rii stadionului pentru ca� este hota�râre, nu renunt�a�m la ideea arealului 
cu cele trei stadioane din jur peste calea ferata�. Eu cred ca� vremea afaceris�tilor imobiliari la 
Tîrgu-Mures� ar trebui sa�-l ocoleasca�.  

Vreau sa� va� mai rog pentru a preîntâmpina aceste speculat�ii  care sunt în 
detrimentul oras�ului, lucrez la un program foarte simplu s�i v-as� ruga domnule Torzsok sa� 
venit�i pe la prima�rie, eu vreau sa� prega�tesc un proiect de hota�râre de consiliu în care sa� fie 
somata� fiecare cla�dire, fiecare imobil din Tîrgu-Mures�. Daca� în termen de un an de zile de la 
somat�ie privind  depunerea documentat�iei privind ceea ce se dores�te în zona�, un certificat de 
urbanism, autorizat�ie de demolare cu specificat�ie foarte clara� în ceea ce înseamna� lucra�ri, sa� 
fie impozitat de 10 ori. Nu asista�m decât la transformarea oras�ului în afaceri imobiliare care 
stau, de exemplu, “Cocos�ul de Aur”, terenul de pe str. Borsos Tamas, la intrarea în Dâmbu 
Pietros, pur  s�i simplu speculat�iile imobiliare ajung sa� creeze imagine. 

Am în fat�a� programul operat�ional regional 2007 – 2013. Ceea ce spune prefectul 
se afla� pe limbajul s�i pe modul lui de a fi, adica� în afara sta�rilor reale sau legale. Uniunea 
Europeana� nu finant�eaza� stadioane s�i alte lucruri. În schimb, va�d pe aceasta� lista� refacerea 
obiectelor de patrimoniu. În aceasta� refacere va trebui sa� da�m girul rapid asupra unor 
obiecte de interes major pentru ca� se urma�res�te, au suficiente metode prin care sa� duca� la 
demolarea unor construct�ii valoroase pentru amplasarea unor imobile în scop comercial s�i 
atunci sa� le cuprindem deja în primul program  pentru ca� vor fi finant�ate aceste cla�diri 
monument, vor fi finant�ate prin programele Uniunii Europene.  

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Dl. consilier David: - responsabilul de proiect este din partea executivului. 

As�tepta�m o propunere, trebuie nominalizat cineva  pentru ca în cazul în care lua�m banii, va 
fi responsabil de proiect. Trebuie trecut  în hota�râre nominal.  

D-na secretar Cioban: - trebuie sa� fie un responsabil concret care sa� aiba� s�i 
dreptul sa� semneze  contractul cu ministerul de resort. Trebuie sa� fie s�i acolo prezent sa� 
semneze. Eu cred ca� cel mai indicat ar fi un viceprimar pe care îl aleget�i dvs. 

Dl. consilier David: - eu propun pe dl. viceprimar Bakos Levente. 
Cine este pentru?  - 15 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Bakos L.) 
Propunerea a fost aprobata� cu 15 voturi  pentru s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 2 din ordinea de zi 
Proiect de hota�râre privind completarea Hota�rârii  Consiliului local municipal nr. 

418/2006: 
Dl. consilier David: - este vorba de a modifica un proiect de hota�râre al nostru 

referitor la acele prelua�ri cu care am fost de acord, ce spat�ii sportive sa� prelua�m, acum se 
pare ca� s-a ivit o oportunitate în lega�tura� cu stadionul de fotbal în care Agent�ia nat�ionala� de 
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sport pentru acest obiectiv a fost de acord, dar cere anumite asigura�ri  în lega�tura� cu 
pa�strarea destinat�iei acestui obiectiv. 

Dl. primar Florea: – paralel a venit o alta� hota�râre din alta� institut�ie – 
Televiziunea Româna�, care nu-i satisfac pe domnii ca� s-a cedat terenul, cla�direa pentru 
sect�ie teritoriala� de T.V.R., eu am ra�spuns ca� studiem posibilitatea  pentru ca� amplaarea 
unui stadion s�i baza, insista�m pentru a reface atletismul la Tîrgu-Mures�. Sigur ca� nu pot�i sa� 
cedezi teren la T.V.R. 1, ci acesta sa� costituie un subiect în care dvs.  împreuna� cu consilierii 
judet�en sa� definim un alt amplasament. Eu sust�in ga�sirea unei alte solut�ii chiar 
achizit�ionarea unui imobil pentru studiu teritorial.  

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 

 
Materiale în regim de urgent�a� 
 
Punctul nr. 1 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind  modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 369/26.10.2006:  
Dl. consilier David: - trebuie sa� suplimenta�m schimbul de teren de la 75 metri 

pa�trat�i la 97 metri pa�trat�i.  
Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 2 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind finant�area din bugetul local a indemnizat�iei în valuta�  

pentru o delegat�ie din partea Municipiului s�i Consiliului local Tîrgu-Mures�, cu ocazia 
deplasa�rii la Zalaegerszeg – Ungaria, în perioada  17 – 21 august  2007: 

Dl. consilier David: - aici este vorba despre perioada 17 – 21 august. Se va 
completa art. 1 conform expunerii de motive. Este vorba de dl. viceprimar Csegzi Sandor, 
dl. consilier  Kirsch Attila s�i coduca�torul auto. 

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 3 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind finant�area din bugetul local  a indemnizat�iei în valuta�  

pentru o delegat�ie din partea Municipiului s�i Consiliului local Tîrgu-Mures�, cu ocazia 
deplasa�rii la Kecskemet – Ungaria, oras� înfra�t�it, în perioada  28 – 30 august  2007: 

Dl. consilier David: - am înt�eles ca� dl. primar nu poate sa� mearga�, trebuie sa� 
propunem un viceprimar.  Cred ca� e o solut�ie buna� sa� nu stabilim persoana, ci sa� mearga� 
cine va fi disponibil în momentul când va fi deplasarea. 

Supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
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Cine se abt�ine?  - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 4 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind  finant�area din bugetul local  a indemnizat�iei în valuta�  

pentru o delegat�ie din partea Municipiului s�i Consiliului local Tîrgu-Mures�, cu ocazia 
deplasa�rii la Budapesta – Ungaria,  în perioada   31 august -  3 septembrie  2007: 

Dl. consilier David: - este vorba de perioada 31 august – 3 septembrie plus 18 - 
21 august  pentru echipa de sport. Se va completa art. 1 cu aceasta� modificare. 

Dl. viceprimar Bakos: - eu voi vota împotriva deplasa�rii echipei de sport,  
cunoscând prestat�ia echipei de fotbal  în anii precedent�i. 

Dl. consilier David: - supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 15 voturi 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? – 1 abt�inere (Bakos L.) 
Hota�rârea a fost adoptata� cu 15 voturi pentru s�i o abt�inere. 
Punctul nr. 5 – regim de urgent�a� 
Proiect de hota�râre privind finant�area din bugetul local a indemnizat�iei în valuta� 

pentru un reprezentant  al Administrat�iei Gra�dinii Zoologice,  cu ocazia deplasa�rii la 
Vars�ovia – Polonia, în perioada 11 – 15 septembrie  2007 : 

Dl. consilier David:– supun la vot proiectul de hota�râre prezentat. 
Cine este pentru? – 16 voturi (unanimitate) 
Cine este împotriva�? - 
Cine se abt�ine? - 
Hota�rârea a fost adoptata� cu unanimitate de voturi. 
Punctul nr. 6 – regim de urgent�a� 
Informare privind  deplasarea în Bulgaria a Secretarului municipiului Tîrgu-

Mures� la un curs de perfect�ionare: 
Informarea a fost însus�ita� de ca�tre domnii consilieri. 
Dl. primar Florea: - domnilor consilieri, vreau sa� va� anunt� ca� am amplasat 

bustul domnitorului Mihai Viteazul la locul desemnat. Nu s�tiu când dorit�i sa� facem 
inaugurarea, nu avem o zi stabilita� precis. Daca� avet�i puncte de vedere pe aceasta� tema�, va� 
as�tepta�m sugestiile. V-as� propune, în momentul în care aleget�i hota�rârile de consiliu având 
în vedere ca� sunt nis�te planuri de demarat urgent, privind nis�te drumuri, sa� lua�m în calcul o 
s�edint�a� la începutul lunii septembrie. 

Dl. consilier S�tefanovici: - exista� o solicitare din partea Asociat�iei Avram Iancu, 
ca�reia pe baza unei hota�râri de consiliu  din iulie 2003, i s-a alocat un spat�iu pentru o casa� 
memoriala� pe str. Avram Iancu. Societatea, prin eforturi proprii a demarat lucra�rile pentru 
punerea în circuitul turistic a acestui muzeu, acolo s-au fa�cut foarte multe cheltuieli s�i au 
ruga�mintea ca din fondurile destinate activita�t�ilor cultural sa� le aloca�m o suma� de bani. 

Dl. primar Florea:  sa� s�tit�i ca� acolo, Prima�ria prin S.C. Locativ S.A., a amenajat 
tot ce a fost de amenajat.  Am înt�eles ca� Partidul România Mare a depus o plângere penala� 
vis-a-viz de hota�rârea consiliului local. 

Dl. director adj. Pas�can: - nu am nicio lega�tura� cu Partidul România Mare, a 
anunt�at în mai multe rânduri s�i azi a fost o conferint�a� de presa� legat de punerea în aplicare a 
hota�rârii privind schimbarea denumirii str. Kosuth Lajos s�i având în vedere ca� aceasta� 
hota�râre este în vigoare, ea este pusa� în aplicare. Din acest motiv  s-a anunt�at o plângere 
penala� depusa� împotriva primarului s�i a consiliului local Tîrgu-Mures�. 
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Dl. primar Florea: - dl. Prefect a notificat o hota�râre de consiliu, ceea ce mi se 
pare un lucru grav, va trebui sa� lua�m o pozit�ie vis-à-vis de oportunitate. În probleme de 
legalitate trebuie sa� intervina�, dar în probleme de oportunitate privind voint�a oras�ului, am 
impresia ca� este vorba de abuz în serviciu.  

Este un subprefect, pa�rerea mea este sa� se ia lega�tura, sa� se decida�. Suntem 
blocat�i cu doua� parca�ri subterane din cauza prefecturii, de 6 luni de zile.   

D-na secretar Cioban: - va� explic despre ce este vorba. La s�edint�a precedenta� s-
a aprobat demararea procedurilor legale pentru concesionarea a 3000 mp în zona 7 
Noiembrie. În proiectul de hota�râre scrie ca� s-a aprobat demararea procedurilor în vederea 
doncesiona�rii prin licitat�ie, ca� se face adunare publica�, se face un proiect de P.U.D. s�i toate 
aceste lucruri se vor întoarce în consiliul local în vederea aproba�rii. Practic, aceasta� hota�râre 
înseamna� ca� ne apuca�m de lucru, nu produce niciun fel de efect juridic  decât ca� se face 
dezbatere publica� s�i urmeaza� sa� se întocmeasca�  un P.U.D.  Este o hota�râre de principiu. 

Dl. consilier Kolozsvari: - legat de acest subiect, sunt de acord cu domnul Primar 
ca� trebuie sa� sesiza�m acest lucru; eu cred ca� putem sa� facem o nota� politicoasa�, nu e vorba 
de atac pentru ca� nu vrem, ci o nota� în numele Consiliului local municipal Tîrgu Mures� prin 
care îl ruga�m pe Prefectul judet�ului Mures�, daca� are propuneri care privesc gospoda�rirea în 
oras� sau dezvoltarea oras�ului, sa� faca� aceste propuneri ca�tre Consiliul local, este mandatul 
Consiliului local sa� decida� în asemenea probleme; acest lucru poate fi dat ori cu scrisoare 
deschisa� ori în simpla� scrisoare s�i trebuie odata� clarificat. 

Referitor la parcare, as� ruga executivul sa� se gândeasca� pentru s�edint�a din 
septembrie, suntem sufocat�i cu parca�rile. Cred ca� trebuie nominalizate anumite spat�ii, trei 
spat�ii în trei cartiere, sa� facem caietul de sarcini s�i licitat�ie pentru parca�ri supraetajate de 
structura� us�oara�.  Sunt relativ ieftine, sunt practice. Va� rog sa� atent�ionat�i Polit�ia sa� 
amendeze pentru parca�ri  neregulamentare.  

Dl. consilier Moraru: - îmi permit sa� fac o sesizare, oras�ul nostru e sufocat de 
circulat�ia mas�inilor. Noi avem o comisie care se ocupa� de probleme de circuat�ie. Comisia 
este funct�ionala�? O propunere fa�cuta� în urma� cu un an de zile, privind o zona� unde se 
preteaza� perfect la sensuri unice – este vorba de str. Delavrancea, zona din jurul Piet�ei 
Armatei unde sunt multe stra�zi paralele s�i unde se preteaza� sensul unic. Propunerea este de 
un an de zile s�i nu s-a fa�cut nimic. În afara� de comisia noastra� eu as� propune sa� înta�rim în 
prima�rie un sector care sa� se ocupe în mod special de circulat�ie.  

Dl. consilier Dane: - vreau sa� întreb cum se numes�te oficial strada care pornes�te 
de la colt�ul de nord-vest al  Piet�ii Trandafirilor s�i duce la “Cocos�ul de Aur”? 

D-na secretar Cioban: - dupa� cum s�tit�i s�i dvs., asta�zi se numes�te str. Kosuth. Ea 
s-a numit str. Ca�la�ras�i,  într-o anumita� perioada�, la intervent�ia anumitor asociat�ii s�i a d-lui 
consilier Sita,  hota�rârea dvs. a fost suspendata�, situat�ie în care nu s-a pus în aplicare 
deoarece era suspendata�. Când a încetat suspendarea s-a pus în aplicare s�i se numes�te str. 
Kosuth. 

Dl. consilier Kirsch: -  eu spun ca� s-a pornit bine în oras� cu sensurile giratorii. S�i 
acolo unde s-a demarat provizoriu, de exemplu pe str. Kosuth, funct�ioneaza� foaret bine. 
Propun pentru comisia de circulat�ie, sa� studieze posibilitatea ca în fat�a Sa�lii Polivalente  sa� 
se amenajeze un sens giratoriu, pentru ca� este spat�iu. În momentul în care este bariera�, este o 
aglomerat�ie totata�. Este loc s�i s-ar putea amenaja corect. Cred ca� ar fi funt�ional s�i pe str. 
Kosuth, podul turbinei, str. Sinaia, tot un sens giratoriu. 

Dl. consilier Dabid: - noi avem o hota�râre de consiliu care nu s-a respectat, la 
stat�ia de benzina� Lokoil din str. Sinaia. Acolo am dat hota�rârea de consiliu fa�ra� intrare, cu 
virare spre stânga s�i nu s-a respectat. Rog executivul sa� se conformeze. 
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Dl. viceprimar Bakos:  - am ruga�mintea ca în hota�rârea de asta�zi de la punctul 
nr. 1 sa� fie scris  str. Kosuth. 

Dl. primar Florea: - comisia de circulat�ie funct�ioneaza�. Noi am fa�cut 
demonstrat�ie cu sensul giratoriu fiindca� Polit�ia nu s�i-a dat acordul.  Avem preconizate 
sensuri giratorii pentru urma�toarea perioada�, în zona str. Cuza Voda� este blocajul  din partea 
Consiliului judet�ean, iar comisia a luat în calcul prelungirea Ca�ii Sighis�oarei. 

 Eu am stat cu motoscuterul în spatele mas�inilor sa� vedem cât timp dureaza�. Într-
adeva�r dureaza�, dar nu exagerat de mult. Sunt mult�i care circula� prost, dar în problema� se 
pune tot mai mult partea pârâului Poklos. Îl rog s�i pe dl. David, sa� demara�m împreuna�, 
fiindca� necazul prima�riei este urma�torul. Noi degeaba anticipa�m pe baza� de consultare a 
populat�ie, etc., când noi nu avem posibilitatea unui studiu de fezabilitate, pentru ca� nefiind 
în proprietate putem sca�pa o serie de proiecte. Poklosul fiind în proprietatea Direct�iei 
Apelor, sa� încerca�m în facem un studiu privind ceea ce se dores�te Livezeni-Corunca s�i 
Poklos. Am angajat o discut�ie cu primarul din Livezeni s�i consilieri locali din Livezeni. O 
sa�-i invit la prima�rie s�i începem negocieri comuna� de comuna�. Daca� sta�m dupa� Zona 
Metropolitana�, iata� în ce situat�ie ajungem. Este vorba de statutul oras�ului Tîrgu-Mures� în 
comparat�ie cu celelalte comune.  

A fost întâlnirea de la Sf. Gheorghe a pres�edint�ilor consiilor judet�ene s�i doamna 
pres�edinta�  a reus�it performant�a unica�, ca din reprezentarea tuturor judet�elor din România – 
pres�edintele consiliului judet�ean – primarul municipiului, singurul judet� din România în 
care primarul Tîrgu-Mures�ului nu este reprezntat, des�i a avut mandat cert dl. Csegzi Sandor 
pentru a reprezenta în regiunea de dezvoltare s�i l-a ales pe primarul din Sovata. Sunt gesturi 
prostes�ti administrative, dar asta este realitatea.   

Dl. consilier David: - la acea s�edint�a� am ajuns la concluzia ca� noi Apele Române 
trebuie sa� primim tema de proiectare din punctul de vedere al municipiului s�i nu îl avem. 

 
Nemaifiind alte discut�ii la ordinea de zi, lucra�rile s�edint�ei extraordinare a 

Consiliului local Tîrgu-Mures� se încheie. 
 
 
 
 
Dl. consilier David  Csaba – pres�edinte de s�edint�a�  __________________ 
 
Jrs. Cioban Maria – Secretarul municipiului Tîrgu-Mures� ___________ 
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