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PROCES – VERBAL

încheiat cu ocazia Şedinţei ordinare a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş
din data de 7  februarie 2008

S-a prezentat Sinteza procesului verbal a şedinţei ordinare a Consiliului local din data de
18  decembrie 2007.

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri,  permiteţi-mi să
deschid Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de astăzi 7 februarie 2008.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 20 consilieri. Absentează motivat
d-nii consilieri Moraru Octavian, Crăciun Florin şi Mailat Virgil.

La solicitarea Poliţiei, propun ca înainte de a vota ordinea de zi, înainte de a trece la lucrările
conform programului pe care îl cunoaşteţi, să admitem colegilor de la Poliţie să ne prezinte o scurtă
informare privind activitatea poliţiei municipale.

Dl. comisar Damaschin: - vă mulţumim că ne-aţi acordat acest prilej. Dorim ca, conducerea
Poliţiei municipale, Inspectoratul judeţean de poliţie să vă prezinte o situaţie a stării infracţionale de pe
raza municipiului Tîrgu-Mureş, despre care eu ca şef al Poliţiei municipale  consider că este foarte bine
să o cunoaşteţi, pentru a o putea îmbunătăţi în fiecare zi. În acest sens doresc să menţionez  buna
colaborare pe care o avem cu Primăria Tîrgu-Mureş şi  Consiliul local Tîrgu-Mureş, şi mai ales vrem să
vă mulţumim pentru sprijinul acordat în anul 2006 cu alocarea bonurilor de benzină care ne-au permis să
patrulăm 24 de ore din 24 şi sperăm ca şi în acest an să ne puteţi acorda acest sprijin.

Doresc să vă prezentăm atât stările pozitive cât şi cele negative care există pe raza
municipiului, fapt pentru care v-aş ruga să urmăriţi şi dvs. prezentarea care apare pe monitorul din faţa
dvs.

Echipa managerială de la Poliţia municipală a urmărit gestionarea cu responsabilitate a
activităţii, având ca obiectiv general dezvoltarea  şi adaptarea funcţională a capacităţii poliţiei
municipale. Pentru obţinerea acestor rezultate, principalii factori sectoriali care s-au urmărit au fost:
reducerea criminalităţii şi a temerii populaţiei legat de acestea, creşterea gradului de siguranţă publică a
cetăţeanului, îmbunătăţirea calităţii serviciului poliţienesc, apropierea de comunitate, creşterea nivelului
de  încredere a populaţiei în prestaţia poliţistului. Totodată, pe linia acestora vreau să fac menţiune cu
privire la obiectivul de îmbunătăţire a parteneriatului Poliţie – Autoritate locală, în interesul
cetăţeanului, un pas important a fost sprijinirea poliţiei municipale de către consiliul local Tîrgu-Mureş
prin suplimentare cotei de carburanţi, 100 bonuri lunare, în scopul extinerii activităţii de patrulare, ceea
ce ne-a permis patrularea 24 de ore din 24.

Evoluţia fenomenului infractional în actul de poliţie
Având în vedere evoluţia stării infracţionale  la nivelul municipiului Tîrgu-Mureş, în anul

2007 se pot extrage câteva concluzii. În 2007 în municipiul Tîrgu-Mureş nu au existat evenimente
deosebite, de natură să tulbure grav ordinea şi liniştea publică şi să  inducă o stare de temere în rândul
cetăţenilor. Au fost înregistrate 73 de fapte mai puţin decât anul trecut, respectiv în anul 2006, însă un
lucru deosebit de imporant a fost faptul că numărul soluţionărilor a crescut cu 356. Grafic, vă rog să
urmăriţi exact infracţiunile înregistrate, precum şi infracţiunile soluţionate, paralel 2006-2007. Este de
menţionat faptul că fi totalul cauzelor soluţionate, 636 cauze, au fost mai vechi de un an., lucru care
oglindeşte faptul că aceste cauze nu sunt abandonate, în timp ce în 2006 s-au soluţionat doar 278 astfel
de cauze.

Criminalitatea stradală a înregistrat un trend descendent comparativ cu anul precedent.
Astfel, la înfracţiunile de tâlhărie am scăzut de 29 faţă de 45.  La furturile din societăţi, 69 faţă de 159, o
creştere însemnată înregistrând la furturi din auto, 374 în 2007 faţă de 259 în anul 2006. În ceea ce
priveşte furturile din buzunare, am avut o scădere de la 137 la 72. Atenţie deosebită  acordată acestui
segment de activitate se datorează în primul rând faptul că sentimentul de siguranţă a cetăţenului,
indicator esenţial al activităţii poliţiei, depinde în mod direct de evoluţia criminalităţii stradale. Astfel, se
poate observa că s-au înregistrat scăderi majore la categoria infracţiunilor stradale. Segmentul
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problematic este însă cel al furturilor din auto unde s-a înregistrat o creştere de 115 fapte, în ceea ce
priveşte eficienţa actului poliţienesc, însă aceasta este evidenţială de creşterea numărului furtului din
autotirsme, soluţionate, în anul 2007 comparativ cu 2006 aceste fiind mai mari cu 52 de cauze.

În directă legătură cu climatul de siguranţă perceput de către cetăţeni este cel al
infracţiunilor care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială, mai exact numărul
infracţiunlor de ultraj contra bunelor moravuri care a fost cu 8 mai mult decât în 2006. În ceea ce
priveşte această infracţiune, vreau să fac o paranteză cu privire la ea, în sensul că orice activitate în grup
sau orice scandal care apare pe raza municipiului Tîrgu-Mureş în vederea stopării prompte a acestuia şi
pentru a nu creea un precedent infracţional, intrăm efectiv pe această infracţiune care este mai
complementară faţă de faptele contravenţionale. În ceea ce priveşte criminalitatea stradală, se mai
impune o precizare: faptele stradale cu violenţă au înregistrat scăderi cu preponderenţă  în a doua
jumătate a anului, perioadă ce coincide cu cea în care poliţia târgumureşeană a fost sprijinită prin
suplimentul cotei de carburanţi de către consiliul local, lucru care ne-a permis patrularea 24 de ore din
24. Infracţiunile contra vieţii şi integrităţii corporale sunt în număr mai ridicat decât în 2006, însă
creşterile semnificative s-au înregistrat la alte infracţiuni care au un pericol social redus, respectiv fapte
cu un pericol social redus, loviri şi alte violenţe, şi ca urmare a unor modificări a codului de procedură
penală.

Infracţiunile contra libertăţii persoanei au cunoscut de asemenea un trend ascendent,
creşterile fiind înregistrate la ameninţări, în urma modificărilor Codului de procedură penală competenţa
de cercetare revenind  poliţiei, înainte aceasta era de competenţa instanţei. Trebuie subliniat faptul că
atât  infracţiunea contra vieţii şi integrităţii corporale, cât şi la cele contra libertăţii persoanei, în ciuda
creşterilor înregistrate, ele nu ridică probleme deosebite. Numărul acestor fapte fiind relativ redus
raportându-se la caracteristicile municipiului Tîrgu-Mureş, infracţiunile contra patrimoniului reprezintă
un important segment de activitate, au avut şi acestea o scădere faţă de anul 2006. În anul 2007 am avut
1607 faţă de 2105, o scădere destul de semnificativă având în vedere infracţionalitate care a fost pe raza
ţării, furturile  au scăderi, avem o creştere uşoară la tâlhărie, la înşelăciuni stăm destul de bine, iar o
scădere deosebită am avut-o la distrugeri; creşteri, la cele de altă natură. Infracţiunile de furt propriu-zis
au scăzut cu 427 de fapte, comparativ cu anul 2006, iar furturile soluţionate au fost cu 90 mai multe
soluţionate faţă de anul 2006.

Pe categorii de infracţiuni şi furturi, furturile din societăţi comerciale reprezintă 8%, cele din
auto 37% care constituie o prioritate deosebită în momentul de faţă la nivelul poliţiei municipale,
furturile din locuinţe – 10%, iar mica criminalitate reprezintă 39%. Aşadar ponderea cea mai ridicată o
deţine furturile cu prejudicii de valoare mică, fără mod de operare şi furturile din autoturisme.

În ceea ce priveşte furturile cu prejudicii de valoare mare, trebuie să amintim faptul că au
fost identificaţi autorii furtului din 12 martie 2007 la BRD unde au fost sustrase 2,5 miliarde lei vechi
din autoturismul aparţinând BRD, în faţa sucursalei situată în cartierul Tudor, în momentul de faţă
desfăşurându-se activităţi şi autorii fiind la noi.

În ce privesc infracţiunile de tâlhărie acestea au crescut uşor, două fapte faţă de 2006, dar şi
cele soluţionate au fost mai multe, respectiv 20 faţă de 13 în anul precedent. Numărul persoanelor
cercetate este crescut – 1039 faţă de 758. Din persoanele cercetate 79% sunt din mediul urban, 15,6%
sunt minori, 78% sunt fără ocupaţie, 27% din persoane au fost prinse în flagrant, 17% sunt cunoscute cu
antecedene penale.

Infracţiunide  descoperite în flagrant în anul 2007 au fost de 210, cu 53 mai multe faţă de
2006. La acest fapt a contribuit în mod esenţial prezenţa permanentă în teren şi intervenţia promptă la
evenimente a echipajelor de siguranţă publică şi patrulare. Infracţiunile rămase cu autori necunoscuţi au
crescut cu 73 de fapte faţă de 2006. În acelaşi timp au fost soluţionate 1209 cauze, cu 356 mai multe
decât în 2007. Din cele 1209,  636 sunt mai vechi de un an. Apropierea de comunitate şi promovarea
siguranţei cetăţeanului ca linie importantă a strategiei poliţiei municipale s-a materializat în mai multe
activităţi. Ţin să amintesc în acest sens caravana „Poliţia mureşeană aproape de tine”, acţiune
desfăşurată în 8 şcoli din municipiul Tîrgu-Mureş cu ocazia Zilei Poliţiei române, la care au participat
peste 800 de elevi, Poliţia în mjlocul comunităţii, acţiune organizată cu ocazia sosirii la Tîrgu-Mureş a
caravanei Antena 1, Zilele porţilor deschise, acţiune oragnizată cu ocazia unor evenimente, respectiv
Ziua Poliţiei, Ziua Copilului, Ziua Drepturilor Omului, acţiuni stradale organizate cu ocazia zilelor de 1
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martie, 8 martie, Paşte şi Crăciun, în cadrul cărora au fost distribuite peste 30.000 de felicitări ce
conţineau mesaje cu caracter preventiv.

Apropierea de comunitate şi  promovarea siguranţei cetăţeanului, dorim să facem o remarcă
cu privire la faptul că un coleg, respectiv agentul şef adjunct Traian Buta de la Poliţia de proximitate a
participat  la un seminar în Statele Unite unde a reprezantat cu succes Poliţia târgumureşeană şi nu în
ultimul rând Inspectoratul Judeţean  de Poliţie Mureş.

Priorităţile poliţiei municipale sunt următoarele: menţinerea  trendului descendent a
criminalităţii stradale, menţinerea climatului de siguranţă în unităţile de învăţământ  şi în preajma
acestora, implicarea mai activă a societăţii civile în acţiunile ce au ca scop ordinea şi siguranţa publică,
implicând în acest sens asociaţiile de proprietari, societăţie de transport, societăţile de pază şi unităţile
de învăţământ, menţinerea bunei colaborări între cele trei structuri care acţionează în stradă, Poliţia
municipală, Poliţia comunitară, Inspectoratul judeţean de jandarmi şi Brigada mobilă, identificarea unor
mijloace diverse de prevenire a criminalităţii.

Vă mulţumim pentru atenţia acordată şi sperăm ca şi în acest an să dăm dovadă de o
colaborare deosebită între consiliul local şi poliţia municipală.

Dl. consilier Kolozsvari: - aş fi remarcat la punctul nr. 2 – antrenarea unei atitudini civile
mai responsabile, aş  fi marcat cu culoare, pentru că este esenţial. Cred că nici unul dintre noi nu e
necesar să fie prelucrat pentru a fi convins de importanţa poliţiei, suntem convinşi de acest lucru şi vom
susţine poliţia care este un element extrem de important într-un oraş civilizat.

Dl. comisar Archiudean: - înainte de trece la prezentare activităţilor şi a  dinamicii
accidentelor rutiere produse pe raza municipiului Tîrgu-Mureş, aş vrea să fac precizarea că siguranţa
rutieră este o prioritate la nivel naţional, dar nu un atribut exclusiv al Poliţiei. Nouă ne revine datoria de
a contribui, prin exemplul pozitiv, la reducerea numărului de accident de pe şosele. Poliţiei rutiere îi
revine în acest domeniu un segment bine delimitat şi anume aplicarea legii, cee ce presupune îndrumara
supravegherea şi controlul traficului rutier. Siguranţa rutieră depinde şi de educaţia rutieră primită în
şcoli, de calitate pregătirii viitorilor conducători auto în şcolile de şoferi (doar în luna ianuarie 80% din
accidentele rutiere au fost produse de conducători auto cu o vechime în conducere între 4 luni şi 5 ani) şi
nu în ultimul rând administratorilor drumului public care trebuie să asigure viabilitatea drumului public.

Municipiul Tîrgu-Mureş se află la intersecţia unui drum european care traversează mai multe
ţări din Europa, a altor drumuri naţionale, ceea ce face ce acesta să fie puternic tranzitat. Considerăm că
municipiul Tîrgu-Mureş vor fi resimţite îmbunătăţiri semnificative ale traficului rutier doar în momentul
în care se va realiza acel inel rutier în jurul oraşului care va permite conducătorilor autor aflaţi în tranzit
să evite tranzitarea localităţilor.

În anul 2007 la nivel naţional s-au înregistrat 8351 de accediente rutiere în care 2755
persoane au decedat iar alte 6952 au fost rănite grav.

La nivelul judeţului Mureş s-au înregistrat cu 167 accidente rutiere grave în care 87 persoane
au decedat iar alte 115 au fost rănite grav.

Referindu-ne la municipiul Tîrgu-Mureş, constatăm că s-au produs 130 accidente cu
victime, din care 45 evenimente rutiere grave soldate cu 10 persoane decedate şi 36 persoane rănite
grav.  Alte 85 de accidente  s-au soldat doar cu rănirea uşoară a participanţilor la trafic. Printre cauze
generatoare principale: neacordarea  de prioritare la trecerea de pietoni – 36 %, traversări
neregulamentare – 22%, neacordarea de prioritate auto – 17%, viteza – 5,5%, depăşirea neregulamentară
–1,5%, alte cuaze – 17%.  S-a constatat că vineri şi duminică se produc cele mai multe accidente rutiere
grave, în special în partea a doua a zilei. Punctele cu risc ridicat de producere a accidentelor rutiere
grave sunt  str. Gh. Doja, Bd. 1 Decembrie 1918 şi str. Gh. Marinescu, aici avem accidente cu persoane
decedate şi rănite grav, iar la intersecţia str. Budai Nagy Antal cu str. Predeal şi str. Secerei cu str.
Predeal se produc foarte multe accidente  rutiere soldate doar cu avarii. Majoritatea conducătorilor auto
sunt din municipiul Tîrgu-Mureş şi cunosc priorităţile din zona respectivă.

În anul 2007 am desfăşurat 754 de acţiuni aplicând un număr total de 55.561 sancţiuni
numai în municipiul Tîrgu-Mureş, ceea ce reprezintă 74% din totalul sancţiunlor aplicate la nivelul
judeţului Mureş. De asemenea, în jud. Mureş au fost reţinute 6.597 permise din care 73% numai în
municipiul Tîrgu-Mureş. Motive: alcoolul – 344 permise, depăşirea vitezei cu mai mult de 50 km la oră
– 133, 461 permise de conducere pentru neacordarea de prioritate pietoni, 514 pentru depăşiri
neregulamentare şi 186 pentru circulaţie pe sens opus.
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Activitatea Poliţiei rutiere a avut urmare şi intrarea în visteria Primăriei municipiului Tîrgu-
Mureş a peste 33 miliarde lei în perioada 2005-2007. În anul 2005 s-au încasat de către Primăria Tîrgu-
Mureş  890.187.000 lei, în 2006 – 12 miliarde 750 milioane lei, iar anul trecut 19 miliarde 728 milioane
lei.  După cum se poate observa valoarea încasărilor în anul 2007 a crescut cu 20% comparativ cu anul
2005.

Ca urmare a modificărilor legislaţiei rutiere, poliţiştii rutieri au încasat pe loc pe bază de
chitanţă suma de 547 milioane 760 mii lei, care  fost vărsată  în contul Primăriei municipiului Tîrgu-
Mureş.

Dintre cauzele şi condiţiile care au favorizat aceste evenimente rutiere grave sunt: numărul
redus de efective ale Poliţiei rutiere, creşterea în anul 2007 a parcului cu 22.591 autovehicule, ceea ce ne
situează în primele cinci locuri la nivel naţional, creşterea semnificativă a numărului posesorilor de
permise auto, intersectarea traficului rutier în tranzit cu cel local, neimplicarea corespunzătoare a unor
instituţii abilitate în domeniul siguranţei rutiere, numărul redus de aparate radar şi dificultăţi în
imprimarea unei conduite preventive. Pentru prevenirea accidentelor rutiere grave, pe lângă activităţile
de constatare am desfăşurat cu compartimentul prevenire şi alte activităţi specifice prevenirii.

Dl. consilier Kolozsvari: – dacă domnii consilieri au întrebări pentru domnii de la Poliţie?
Dl. primar Florea: - mulţumesc celor de la Poliţia judeţeană şi locală pentru prezentare.

Noi le cerem acelaşi sprijin şi în acest an pentru că lucrăm foarte mult pe drumuri şi mai ales în a
definitiva sensurile giratorii, iar în studiile de circulaţie contăm pe acelaşi profesionalism. În ceea ce
contaţi pe noi, este cuprins în buget ceea ce înseamnă carburanţii şi colaborarea cu Poliţia locală.

Dl. consilier Kolozsvari: - eu cred că este  esenţial ca să ne atingem scopul de a avea un
oraş civilizat, dacă vom reuşi să antrenăm în suficientă măsură opinia publică  de a respecta poliţia, de a
ajuta poliţia. Noi, din partea consiliului va trebui să organizăm anumite acţiuni, să facem o mobilizare
care antrenează o activitate civilă pentru sprijinirea poliţiei.

Dl. comandant Căbulea: - domnule primar, domnule preşedinte, activitatea este cea
prezentată de cei doi colegi la nivelul Poliţiei municipiului Tîrgu-Mureş, cred că este important că nu au
fost evenimente în anul 2007 pe raza de competenţă, aţi văzut fapte grave comise în alte judeţe ale ţării,
de exemplu judeţul Dolj în ultimele zile. La nivelul poliţiei municipale Tîrgu-Mureş şi Serviciul Poliţiei
Rutiere există cadre care îşi fac datoria. Preocuparea noastră majoră a fost şi în anul 2007 şi va fi şi în
continuare de a asigura ordinea şi siguranţa cetăţeanului pe raza de competenţă. Sperăm ca în 2008
criminalitatea să cunoască o scădere semnificativă  raportat la perioada anilor trecuţi. Există o
colaborare foarte bună între Poliţia Tîrgu-Mureş şi Primăria municipiului Tîrgu-Mureş, Consiliul local
Tîrgu-Mureş, dar aş vrea să vă reţin atenţia cu câteva prebleme.

Cred că ar fi nevoie ca în continuare să fim sprijiniţi prin nişte programe în sistem
parteneriat în ceea ce priveşte  unele probleme pe care noi le avem din punct de vedere logistic,
respectiv ca dotare. În anul 2005, ca urmare a sancţiunilor contravenţionale în bugetul cosiliului local s-
a înregistrat suma de 8 miliarde 900 milioane, în anul 2006 - 12,7 miliarde lei, iar în anul 2007 aproape
20 de miliarde. Rugămintea ar fi ca dvs. Consiliul local să fiţi de acord să prezentăm un program de
parteneriat în ceea ce priveşte dotarea celor două structuri cu calculatoare. Este cunoscut faptul că toate
instituţiile au aceste mijloace performante cu care se lucrează, fiecare funcţionar public are un astfel de
calculator, ori la nivelul poliţiei municipale sau poliţiei judeţene există structuri care au 10 sau 15
poliţişti un calculator vechi. Cred că ar fi important să achiziţionăm un birou, scaune, pentru că trebuie
să recunoaştem că dotarea logistică pe care o avem este destul de precară şi veche. Din sumele care au
intrat în bugetul consiliului local, dacă facem o medie numai în ultimii 3 ani sunt peste 33 miliarde, este
o sumă importantă, în urmă cu 7-8 ani de zile, era o hotărâre de guvern, din aceste amenzi
contravenţionale 25% se întorceau în visteria Ministerului de Interne. Era şi bine, era şi rău. Cu aceste
sume am putea face foarte multe lucruri în ceea ce priveşte prevenirea criminalităţii. În calitate de şef de
inspectorat, vă asigur pe dvs. că şi în anul 2008, chiar dacă sunt evenimente importante atât la nivel
naţional cât şi la nivel judeţean, aşa cum am făcut şi până în prezent, Poliţia ca şi instituţie apolitică îşi
va face datoria pentru a asigura măsurile de ordine, activităţile necesare şi cu ocazia desfăşurărilor
alegerilor locale şi parlamentare, precum şi alte activităţi.

Dl consilier Kolozsvari: - şi noi vă vom sprijini cu tot ce putem şi vom intensifica aceste
schimburi de păreri între noi pentru că este în interesul comunităţii.
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Dl. viceprimar Bakos: - dat fiind faptul că avem peste 50 de puncte pe ordinea de zi şi
suntem presaţi de nişte termene impuse de noi, eu aş propune ca la început să ţinem şedinţa A.G.A. S.C.
Asfamur S.R.L., este un material amânat de la şedinţa de luna trecută. Trebuie să votăm pe scurt nişte
lucruri legate de această activitate.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot dacă sunteţi de acord ca Şedinţa A.G.A.  SC
Asfamur  SRL  să o ţinem înainte de ordinea de zi.

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Propunerea a fost aprobată cu unanimitte de voturi.
Dacă aveţi de ridicat probleme de inters local aşa cum procedăm la începutul fiecărei

şedinţe, vă rog să o faceţi.
Dl. consilier Molnar: - vreau să semnalizez un abuz, prin care sub pretextul amenajării unui

parc s-a realizat pe bani publici, nu ştiu din ce raţionament, cale de acces la o locuinţă privată, s-au
încălcat mai multe reguli şi legi prin această acţiune. Este vorba despre parcul din cartierul Dâmbul
Pietros, str. Ciucaş. Eu sper că dl. primar nu cunoaşte şi de aceea mă adresez în primul rând dumnealui
cu rugămintea de a verifica, fiindcă nu este normal ca atâta vreme cât majoritatea cetăţenilor, dacă au
nevoie de 3-4 mp să vină cu cereri, solicitări, să fie verificate solicitările lor, iar alţii să-şi rezolve prin
alte mijloace căile de acces. Fac acest apel fiindcă observând acest abuz şi greşeală majoră la acest parc,
pot să presupun că există şi în alte zone asemenea greşeli  şi rog ca primăria să dispună verificările. Eu
solicit în acest caz să se revină la situaţia iniţială. Am această rugăminte fiindcă în cazul în care nu se va
face, mă voi simţi îndreptăţit să urmăresc procedurile asigurate de lege în apărarea cetăţenilor. Pentru
mine toţi cetăţenii oraşului sunt importanţi. Aştept un răspuns ca să ştiu cum să procedez mai departe.

Dl. consilier Kolozsvari: - rog executivul, ca la şedinţa care o vom avea săptămâna viitoare
în continuarea acestei şedinţe, să prezinte situaţia  solicitată de dl. Molnar.

Dl. primar Florea: - vă felicit pentru atitudinea civică. Nu cunosc subiectul şi termenul de
inginerie tip primărie şi eu îmi rezerv dreptul de a-l verifica dacă e corect să-l scrieţi aşa. Am şi dat-o în
lucru la dl. viceprimr care locuieşte chiar în zonă.  Dacă este o persoană foarte importantă, o să vă
comunic.

Dl. consilier Kirsch: - am constatat apariţia unor indicatoare de atenţionare privind
parcarea cu plată de la Gară până în Mureşeni, pe str. Gh. Doja. Eu am fost întrebat pe ce bază au fost
instalate aceste indicatoare pentru parcare cu plată. Cunoştinţa mea este că noi în zona centrală avem
contract cu o firmă care gestionează parcările în Tîrgu-Mureş, ceea ce este interesant că pe aceste
indicatoare scrie “zilnic între ora 8 şi 20” şi în zona centrală scrie conform hotărârii noastre, sâmbătă –
de la 8 la 13 şi duminică – fără plată.

În acest sens doresc să se facă o informare în scris pentru şedinţa următoare, de către
compartimentul de resort al primăriei.

Dl. consilier Balint: - am două sesizări, în zona str. Avram Iancu spre str. Grigorescu, de o
lună de zile nu ard becurile şi locuitorii sunt puţin puşi în pericol. În zona aceea arde un singur bec şi s-
au făcut multe spargeri la maşini. Ar fi nevoie de o verificare amănunţită a trotuarelor din centrul
oraşului. În multe zone pavazarea este coborâtă, apar gropi şi piatra cubică este ieşită în afară; chiar vis-
à-vis de primărie.

Legat de problema zonelor verzi, va fi foarte important ca acele solicitări pentru accese la
cabinete sau magazine care se înfiinţează la parterul blocurilor, ar fi necesar să fie elaborat un plan
unitar, ca atare, la nivelul primăriei prin biroul de arhitectură să fie un plan standard şi cine solicită acel
plan să fie obligat să o rezolve. În acel plan se pot impune o serie de solicitări, privind refacerea acelor
zone dacă se ating zonele verzi, respectiv dimensiunea standard limită până unde se poate intra în zonele
verzi.

Au început tăierile de arbori şi am avut astăzi o sesizare că în zona bulevardului tăierile nu s-
au făcut aşa cum s-ar fi cerut, adică tăieri de toaletare şi de revigorare. Eu nu mă pricep la tehnologia
acestor tăieri, însă propun ca foarte curând, chiar mâine să ieşim şi să verificăm ce se întâmplă.

Tot legat de asta, ar fi bine ce acel birou pentru întreţinerea zonelor verzi pe care l-am
înfiinat şi deocamdtă nu funcţionează, ca în bugetul care urmează să fie votat  să se acorde sumele
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pentru aparatura necesară şi să intre în funcţiune acel birou. Desigur, va urma o dezbatere  publică pe
acestă temă.

Dl. consilier Torzsok: - domnule primar, aş dori să vă amintesc promisiunile dvs. din cele
două campanii anterioare când aţi spus că veţi fi primarul tuturor cetăţenilor din acest municipiu. Salut
acţiunea dvs. de schimbare a plăcuţelor cu denumiri de străzi, este binevenită unificarea formei lor, dar
sunt total dezamăgit de modul în care aţi acţionat în acest domeniu. Consider o batjocură şi un gest cinic
faţă de populaţia maghiară din acest oraş. Puteţi invoca legi articole, este vorba de un gest, este vorba că
după 18 ani ar fi trebuit să ajungem la normalitate în acest oraş. Eu vă mulţumesc în numele populaţiei
maghiare şi sper să vă ajute în campania următoare.

Dl. primar Florea: - mulţumim că ne atrageţi atenţia că este un an electoral.  A face
acuzaţiile destul de grave mi se pare un pic deplasat şi nu o pun decât pe seama competiţiilor dvs.
interne. Înainte de a respecta orice cetăţean al oraşului indiferent de naţionalitate, dar de a proceda de o
manieră ilegală, nu vă dau satisfacţia de a mă acuza de acest lucru. În schimb, rămâne ca în Consiliul
local, după ce se termină e fervescenţa electorală să luăm în calcu o situaţie pe care să o adoptăm pentru
Tîrgu-Mureş. V-am rugat şi data trecută când am promovat acest lucru, pentru că în momentul în care vă
scrie fiica din America sau rudele dvs. cred că nu vă scrie pe denumiri tradiţionale, dar am luat în calcul
din punctul meu de vedere şi mi-l asum, în momentul în care se defineşte în consiliul local că trebuie să
adoptăm anumite măsuri tradiţionale, care să-l facă pe fiecare cetăţean să se simtă acasă, cu mare
plăcere fac acest lucru.  Eu am făcut-o legal, corect, cu mare plăcere am adăugat şi utca. Asta ştiu că
este corect şi legal, în rest sunt  doar imperative electorale, vi le înţeleg. Cred că trebuie să facem dovada
unor înţelegeri, nu a unor lucruri dictate sau impuse. Am cerut părerea specialiştilor, a ministerului,
juridicului. Era inacceptabil să stăm cu plăcile ruginite şi nu înţeleg ce v-a oprit să le puneţi când aţi avut
primar din aceeaşi formaţiune politică. Eu am pus în primul rând problema legală pentru că este un lucru
cu care nu te joci.

Dl. consilier Benedek: - cu regret vă spun că nu este chiar aşa. În luna noiembrie am
intervenit şi am atras atenţia că există o hotărâre de consiliu care prevede denumirea în limba maghiară a
străzilor. Sigur că dacă este vorba de str. Mihai Eminescu, sau str. Mihai Viteazul, acolo nu trebuie,
poate să rămână aşa. Dar sunt alte străzi unde avem şi traducere oficială şi avem şi o hotărâre de
consiliul valabilă. Nu este nicio lege care să interzică acest lucru.

Dl. consilier Kirsch: - am o întrebare, de ce str. Paul Chinezu, acum este str. Chinezu?
Dl. consilier Oprişcan: - eu am o nelămurire. Sunt o serie de străzi în care poate fi

denumirea în limba română şi traducerea în limba maghiară. Pe acea stradă locuiesc şi cetăţeni români şi
cetăţeni maghiari. În momentul în care pe stradă scrie şi în română şi în maghiară, o parte din cetăţeni,
în momentul în care îşi fac actele de identitate vor avea pretenţia să i se treacă în cartea de identitate
denumirea în limba maghiară, ceilalţi, în limba română şi va ieşi un mare circ. Eu cred că întâi trebuie
reglementată din punct de vedere legal toată această treabă după care se poate face.

Dl. consilier Kolozsvari: - cred că problema este mult mai simplă decât se prezintă, fiindcă
în buletine, în acte oficiale figurează numele străzii în limba română, traducerea pe inscripţionare este
un gest de bunăvoinţă, de convieţuire.

Referitor la ordinea de zi, sunt 7 materiale care se referă la bugetul local. Celelalte materiale
sunt de altă natură, în total fiind 51 de materiale. Astăzi, verificând ultima variantă de buget, se pare că
sunt anumite greşeli care nu sunt în concordanţă cu ceea ce s-a verificat la ultima şedinţă a comisiei de
buget. Probabil se datoresc redactării şi am fost solicitat de colegi şi solicit şi eu ca să avem puţin timp
pentru verificare şi dat fiind că datorită  volumului mare de materiale, săptămâna viitoare vom avea o
continuare a acestei şedinţe.

V-aş ruga să revin la propunerea pe care am făcut-o iniţial, şi anume să avem o şedinţă
extraordinară cu bugetul. Nu doresc şi nu propun amânarea discuţiei bugetului. Noi în comisia de buget
am făcut peste 60 de modificări. Ne-am înţeles asupra acestor modificări care afectează în total peste
180 miliarde ei. Se pare că este necesară încă o verificare foarte atentă că toate cifrele sunt aşa cum ne-
am înţeles şi nu s-au strecurat greşeli şi din cauza aceasta propun ca bugetul să-l discutăm într-o şedinţă
specială.

D-na secretar Cioban: - d-na contabilă şefă ne spune că trebuie să depunem bugetul în data
de 15 februarie la trezorerie.

Dl. consilier Kolozsvari: - data când vom ţine şedinţa urmează să o stabilim împreună.
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D-na secretar Cioban: - de marţi până joi sunt trei zile în care am putea convoca în condiţii
legale o şedinţă extraordinară.

Dl. consilier Pop Mircea: - să stabilim acum ora până la care discutăm astăzi materialele,
şi ce rămâne discutăm săptămâna viitoare.

Dl. consilier Benedek: - atunci luni continuăm şedinţa şi marţi facem şedinţă extraordinară
pentru buget.

Adunare Generală a Acţionarilor S.C. Asfamur S.R.L.

Dl. administrator unic Savu: - ordinea de zi a şedinţei de astăzi cuprinde 3 proiecte de
hotărâre, prin care SC Asfamur SRL să participe la capitalul social al SC Aspharom SRL cu un procent
de 17,15%, la cel al Asphadrumului cu un procent de 7,35% şi pentru ca demersul de participare la
capitalul Aspharom să se materializeze aţi aprobat în luna decembrie o hotărâre prin care aţi transferat în
patrimonul SC Asfamur SRL lucrările de infrastructură în valoare de 1,099 milioane lei noi şi în
condiţiile acestea, din raţiuni de procedură pentru Registrul Comerţului al treilea proiect de hotărâre
vizează majorarea capitalului  social al SC Asfamur SRL cu această valoare.

Punctul nr. 1
Proiect de hotărâre privind participarea SC Asfamur SRL la capitalul social al SC

Aspharom SRL, prin cooptarea SC Asfamur SRL ca asociat, cu o  cotă de 17,15% din capitalul social al
SC Aspharom SRL Tîrgu-Mureş:

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 2
Proiect de hotărâre privind participarea SC Asfamur SRL la capitalul social al SC

Asphadrum  SRL Bistriţa,  prin cooptarea SC Asfamur SRL ca asociat, cu o  cotă de 7,36% din capitalul
social al SC Asphadrum SRL Bistriţa:

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3
Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SC Asfamur SRL Tîrgu-Mureş:
Se majorează capitalul social al SC Asfamur SRL cu valoarea lucrărilor de infrastructură de

pe str. Barajului nr. 17.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Dl. consilier Molnar: - noi am votat toate cele trei hotărâri, însă am o rugăminte, ca

persoana desemnată pentru semnarea criteriilor de performanţă, pentru negocieri de criterii de
performanţă salarii, care să reprezinte pentru semnarea documentelor SC Asfamur SRL, să fiu înlocuit şi
să fie dl. viceprimar Bakos Levente fiindcă în ultima perioadă dumnealui este implicat, cunoaşte toate
detaliile, şi este cazul să semneze acea persoană care cunoaşte toate detaliile. Eu vă mulţumesc pentru
încrederea de până cum şi dacă suneţi de acord  să se menţioneze în procesul verbal.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot propunerea d-lui Molnar.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Propunerea a fost aprobată cu 19 voturi pentru.
(Nu a votat dl. viceprimar Bakos L.)
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Cu acestea, putem trece la ordinea de zi şi proiectul de buget şi taxele le discutăm în
continuare acestei şedinţe. Sunt la început 5 informări pe care le lăsăm la sfârşit, şi începem cu punctul
nr. 8.

Punctul nr. 8  din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pentru atribuirea de locuinţe din

fondul locativ de stat, locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi evacuabili din locuinţele retrocedate şi
locuinţe pentru pensionari destinate închirierii pentru anul 2008:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul  este avizat de comisii. Dacă nu sunt observaţii supun
la vot proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 9  din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Listelor de priorităţi” pe anul 2008, pentru atribuirea

de spaţii cu altă destinaţie decât cea de locuinţă
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul  este avizat de comisii. Dacă nu sunt observaţii supun

la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 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 reglementarea închirierii terenurilor pentru terase în Complexul

de Agrement şi Sport “Mureşul”:
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă sunt observaţii?
Dl. consilier Torzsok: - comisia de buget îşi menţine observaţiile de lângă aviz.
Pentru suprafeţele mai mari decât suprafaţa ocupată la sol a clădirii, se plăteşte o taxă

suplimentară de 5 ori.
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul comisiei de

urbanism.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 13 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primăriei

municipiului Tîrgu Mureş, la Berlin – Germania:
Dl. consilier Kolozsvari: - nu au fost observaţii la acest material. Trebuie să vă spun că

aceste materiale au fost discutate în comisii, nu ne pun în faţa unui fapt împlinit.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 14 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primăriei

municipiului Tîrgu Mureş, la Viena – Austria:
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19  voturi pentru.
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Punctul nr. 15 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primăriei

municipiului şi a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la Baja – Ungaria:
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Vlas F.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19  voturi pentru.
Punctul nr. 16 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării unei delegaţii din partea Primăriei

municipiului şi a Consiliului local municipal Tîrgu Mureş la Viena – Austria:
Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? - 1 vot (Oprişcan D.)
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 19  voturi pentru şi un vot împotrivă.
Punctul nr. 20 din ordinea  de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării demersurilor legale pentru trecerea în

proprietatea municipiului Tîrgu Mureş a unor cinematografe:
Dl. consilier Kolozsvari: - nu au fost observaţii. Supun la vot proiectul de hotărâre

prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 23 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Varga Gyorgy a unei suprafeţe de

teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş, în vederea evidenţierii construcţiei:
Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de urbanism a făcut menţiunea “durată de concesionare

10 ani, cu drept de reziliere pe motiv de utilitate publică”. Cu această remarcă cu care au fost de acord
toate comisiile, supun aprobării dvs. cu acest amendament.

Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (Fekete A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 24 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Deme Natalia a unei suprafeţe de

teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş, în vederea evidenţierii construcţiei:
Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de urbanism a propus acelaşi amendament ca şi la

materialul anterior.
Supun la vot proiectul de hotărâre cu acelaşi amendament.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (Fekete A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 25 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Flămând Oltean Lazăr Dorin şi soţia

Flămând Oltean Ana Elena a unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş, în vederea
extinderii şi asigurarea accesului la cabinetul medical:

Dl. consilier Kolozsvari: - la acest material  se solicită amânarea de către comisii. Am
înţeles că s-a clarificat.

Dl. consilier Benedek: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? - 19 voturi
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Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (Molnar G.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi o abţinere.
Punctul nr. 26 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către S.C. Agroimpex Nicuşan S.R.L. a

unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu Mureş, în vederea extinderii spaţiului comercial
cu asigurare cale de acces:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisia juridică – 1 vot pentru, 1 vot contra. Comisia de buget
nu a avizat materialul.

Dl. consilier Benedek: - noi am aşteptat să-şi spună comisia de urbanism punctul de vedere.
În privinţa concesiunii nu a fost clară situaţia. Între timp s-a lămurit.

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă comisia juridică are ceva de adăugat?
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Molnar G.)
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu  19 voturi pentru şi un vot împotrivă.
Punctul nr. 27 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind reglementarea unor situaţii în aplicarea Legii nr. 550/2002:
Dl. consilier Kolozsvari: - vreau să fac o observaţie deoarece cunosc situaţia. Noi suntem

nevoiţi să facem anumite reglementări cu Legea nr. 550, respectiv anumite treceri în proprietate publică.
Această lucrare este solicitat de comisie. Proiectul a fost avizat de comisii. Supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat.

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 28 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului,

precum şi aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi vânzarea către S.C. Transaldea S.R.L. a
cotei de teren aferentă spaţiului situat în Tîrgu Mureş, str. Moldovei, nr. 7A:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul nu este avizat de comisii. Comisia de urbanism nu
avizează vânzarea, la fel şi comisia de buget, iar comisia de comerţ scrie “cu avizul comisiei de
urbanism”.

Dl. consilier Mozes: - comisia de urbanism nu a fost de acord cu vânzarea, doar cu
concesionarea.

Dl. consilier Kolozsvari: - din partea comisiei de buget eu am fost cel care am propus să nu
fim de acord, datorită faptului că în comisia de circulaţie problema Transaldea a fost de mai multe ori
discutată datorită indisciplinei şi datorită unor probleme la care în comisia de circulaţie s-a ajuns chiar la
nivel să se solicite suspendarea autorizaţiei pentru Transaldea. Acesta a fost motivul pentru care am
propus ca comisia de buget să nu avizeze acest material.

Dl. consilier Pop L.: - acolo a fost un dispecerat de taxiuri. Vă rog să mă credeţi, de câte ori
trec pe acolo sunt oprite 20-40 de maşini de taxi. Eu am fost unul din cei care am solicitat acestei firme
Transaldea să le facă condiţii ca acei şoferi care se opresc acolo şi beau o cafea sau aşteaptă  la
dispecerat comenzi, să aibă un spaţiu unde să meargă a un WC sau toaletă. Acesta a fost motivul. Omul
a spus că nu poate face  investiţii neavând terenul de sub clădire. Clădirea este cumpărată legal. În
momentul în care se concesionează poate să facă extinderea şi să facă acolo toaletă?

Dl. consiler Kolozsvari: – eu cred  că da.
D-na secretar Cioban: – în condiţiile legii poate, dar se pune problema dacă supuneţi

aprobării concesiunea. Nu avem un preţ stabilit pentru concesiune.
Dl. consilier Kolozsvari: - propun amânarea acestui material.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
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(Nu a votat dl. consilier Oprişcan D.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
În comisia de circulaţie am discutat foarte mult de problema staţionării taxiurilor, pentru că

acolo unde sunt 4 sau 5 locuri, staţionează 10 maşini şi ocupă locurile. Este o problemă care merită mai
multă atenţie.

Punctul nr. 29 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tîrgu-Mureş a

spaţiului situat în Piaţa Victoriei nr. 33 şi aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea vânzării
spaţiului:

Dl. consilier Kolozsvari: - noi am cerut ca acest material să fie amânat pentru că sunt
extrem de multe neclarităţi.

Supun la vot amânarea proiectului de hotărâre.
Cine este pentru? – 12 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Maior C., Fekete A., Pop M.)
Cine se abţine? – 3 abţineri (Torzsok S., Molnar G., Benedek I.)
(Nu au votat d-nii consilieri Mozes L. şi Oprişcan D.)
Proiect de hotărâre  a fost amânat.
Dl. primar Florea: - eu vă pun acest material pentru că trebuie să ne asumăm

resposabilitate pentru management în acest oraş. Nu este o mare ambiţie pentru mine, ci unul din
răspunsurile pe care le veţi primi dacă oraşul este atractiv la suma de la care plecăm. Eu nu am ce să vă
propun decât un spaţiu în care  facem protecţie socială. Pentru femeile de acolo le-am oferit posibilitatea
că 6 luni vor funcţiona şi le vom face cabinete pentru ca cetăţenii să aibă unde se tunde, să se coafeze,
etc.; nu rămâne nimeni pe drumuri. Am invitat tot consiliul local să participaţi, licitaţie publică cu
strigare, de la 10000 euro în sus. Dacă sunt prezenţi mai mult de 3  să creşteţi preţul la 12.000. Dacă nu
se vinde, nu se mai vinde decât peste 6 luni.

Dl. consilier Kolozsvari: - eu cred că putem ruga comisia de comerţ ca împreună cu
executivul să clarifice ce anume intră în această privinţă.

Dl. primar Florea: - lucrurile sunt foarte clare, trebuie să ne respectăm unul pe celălalt.
Avem cuprins la capitolul venituri anumite lucruri. Este un spaţiu care poate fi prins la o valoare foarte
mare şi vândut, lucru care poate peste un an sau doi nu va mai fi. Aceşti bani vor avea destinaţie
cumpărarea sau accesarea de proprietăţi în folosul oraşului. Am purtat negocieri cu dl. Jakab de la
Romgaz şi mi-a spus că îmi va face consiliul local o ofertă privind cumpărarea bazei sportive Romgaz
cea din bucla Mureşului. Pe ce vreţi să o cumpăraţi? Pe de o parte, bani nu vin, pe de altă parte  nu vreţi
să decideţi un lucru. Administraţia în asta constă. Dacă luăm o decizie din trei, înseamnă că suntem
foarte buni.

Dl. consilier Balint: - ce se va întâmpla dacă această clădire – de vândut se va vinde în mod
sigur, dar dacă noul proprietar va administra această clădire ca şi hotelul Grand, ca şi restaurantul de pe
Platou Corneşti, etc. se pune o întrebare în acest sens şi nu ştim ce destinaţie va avea.

Dl. consilier Kolozsvari: - am supus votului dvs. amânarea şi a fost amânată, dar ca să nu
devenim caraghioşi, mă  adresez comisiei de comeţ ca să poarte o discuţie cu forma în care intră
materialul, ca să putem spune da sau nu.

Punctul nr. 30 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi vânzarea către

Mihuţia Mircea a cotei din uscătoria situată în Tîrgu Mureş, str. Muncii, nr. 12:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza comisiilor. Supun la vot proiectul de hotărâre

prezentat.
Cine este pentru? – 20 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 vânzării către Stoica Iacob a spaţiului şi a cotei de

teren aferentă spaţiului situat în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr. 82:
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Dl. consilier Kolozsvari: - materialul nu a fost avizat de comisia de urbanism, nu a fost
avizat de comisia juridică,  cu menţiunea “discuţii” de către comisia de comerţ şi comisia de buget a fost
de acord, dar cu menţiunea “fără subînchiriere pe perioadă de 10 ani”. Sunt trei păreri diferite, aceste
păreri să le clarificăm până la continuarea şedinţei şi apoi în felul acesta să discutăm. Nu supun votului
materialul, ci îl amân pentru săptămâna viitoare când vom discuta bugetul.

Dl. consilier Oprişcan: - spaţiul din Piaţa Victoriei 33 este un spaţiu care trezeşte interesul,
dar acel  spaţiu care l-am trecut în decembrie că-l discutăm în ianuarie, în anuarie nu am ţinut şedinţă,
acum în februarie nu suntem lămuriţi. Cu ce nu suntem lămuriţi? Legea nu ne obligă, este adevărat, dar
ţinând seama de faptul că a fost bine administrat acel spaţiu, nu  a fost lăsat în paragină nimeni nu
sărăceşte sau se îmbogăţeşte cu un spaţiu de dimensiunea aceea. Este o familie care acolo trăieşte.
Punem acea condiţie că nu se subînchiriază, dar haideţi să nu mai amânăm.

Dl. consilier Benedek: - în comisia de urbanism am fost de acord, am amânat de foarte
multe ori, cunosc şi eu situaţia, un spaţiu care a fost frumos şi bine administrat de către proprietar, eu
cred că putem să votăm astăzi.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre, cu amendamentul “fără
subînchiriere pe perioadă de 10 ani”.

Cine este pentru? – 20 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 vânzării unei suprafeţe de teren situat în Tîrgu Mureş,

str. Voinicenilor, nr. 56:
Dl. consilier Kolozsvari: - au fost diferite observaţii de construire a locuinţelor particulare;

comisia de urbanism dacă  vrea să ne dea explicaţii.
Dl. consilier Torzsok: - după şedinţa de comisie am citit raportul d-nei arhitect şef şi ne

retragem obiecţiunea.
Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Molnar Gabor).
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.
Vă rog să faceţi propuneri pentru comisie.
Dl. consilier Oprişcan: - ca să nu trebuiască să dăm declaraţii pe rând când vine Curtea de

conturi, eu propun să rămână în comisie aceeaşi consilieri care au fost şi până acum.
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă sunteţi de acord cu această propunere, să rămână tot

membrii care au fost şi până acum, dar să-i nominalizăm:  dl. Fekete Attila şi dl. Pop Mircea, iar ca
supleanţi - dl. Maior Claudiu şi dl. Mozes Levente.

Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Propunerile au fost aprobate cu  19 voturi pentru.
(Nu a votat dl. consilier Molnar Gabor).
Punctul nr. 33 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind recuperarea contravalorii unor lucrări de construcţii la pasajul

subteran:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul este avizat favorabil de către comisiile de specialitate.
Supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 2 abţineri (David C., Fekete A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul nr. 34 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinaţie a activităţii desfăşurate în imobilul
proprietatea S.C. Imatex S.A. din Complexul de Agrement şi Sport „Mureşul” din cabană de odihnă în
cabană de alimentaţie publică:

Dl. consilier Kolozsvari: - raportul comisiilor de specialitate este pozitiv.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 16 voturi
Cine este împotrivă? – 3 voturi (Molnar G., Torzsok S.)
Cine se abţine? – 1 abţinere (Benedek I.)
Hotărârea a fost adoptată cu 16  voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi o abţinere.
Punctul nr. 35 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de prestări servicii pentru fondul forestier,

proprietatea municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă sunt observaţii?
Dl. viceprimar Bakos: - legat de prestările de servicii, am făcut parte din comisia de

negociere. Până nu este un contract cadrul care s-au adpatat anumite poziţii specifice municipiului
Tîrgu-Mureş, se constată o creştere mare dar justificată  cu multe argumente faţă de anii precedenţi. În
urma faptului că deţinem o suprafaţă de 850 hectare de pădure, e o suprafaţă relativ mică la proporţiile
care se pretează la asemenea activităţi, totuşi avem un beneficiu de 3500 lei. Anul viitor dacă mai
analizăm, să ţinem cont şi de acest lucru. Beneficiile sunt relativ mici, dar cosnturile sunt justificate
aparent. În linii mari, comisia de negociere  a fost de acord.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 36 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind îndreptarea unor erori materiale din Hotărârea Consiliului local

municipal nr. 403/2007 referitoare la stabilirea unor măsuri pe linia bunei gospodăriri, păstrarea
curăţeniei, respectarea normelor de igienă şi înfrumuseţarea municipiului Tîrgu Mureş:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza comisiilor de specialitate. Supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 37 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la reglementarea transportului în comun

pe raza municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - la acest material noi am propus amânarea pentru că dorim să

vedem normele; deci, după prezentarea reglementărilor şi normelor. Este un CEC în alb şi aşa cum ştim
de regulă nu e bine să dăm cecuri în alb.

Supun aprobării dvs. amânarea materialului până la prezentarea reglementării normelor.
Dl. viceprimar Bakos: - varianta în care este întocmit acest proiect, pe noi nu ne obligă la

nimic, numai ca până la 30 iunie să facem faţă acestor norme. Ca urmare a modificărilor legislative
apărute la sfârşitul lunii decembrie 2007, sunt anumite lucruri care impun modificarea ciclogramelor,
modificarea tipurilor de vehicole cu care se lucrează în Tîrgu-Mureş, lucru care necesită studiu de
circulaţie, lucru care necesită modificarea parcului auto al operatorilor de transport, în urma acestei
hotărâri noi am dat termen până în 30 iune ca să se dezbată la diverse nivele acest  lucru, cu Asociaţiile
profesionale şi experţii primăriei, având acest termen ca până atunci să fim în perfectă legalitate.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu am văzut sensul materialului. Am văzut clar că materialul nu
spune nimic. Promitem că vom lua o hotărâre şi atunci asta nu are sens.

Dl. viceprimar  Bakos: - cel mai important lucru este că până în 30 iunie nu stabilim
normele, rămânând valabile normele vechi, datorită faptului că de la 1 ianuarie nu ar avea voie să
circule. Dacă noi amânăm această hotărâre operatorii de transport nu sunt în regulă.
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Dl. consilier Kolozsvari: - atunci înseamă că are un singur punct, şi anume până la
elaborarea normelor rămân în vigoare reglementările valabile la ora actuală. În sensul acesta dacă sunteţi
de acord.

Supun la vot proiectul de hotărâre cu acestă reformulare.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? -
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Dl. viceprimar Bakos: - dar nu mai mult de 30 iunie. Sper că acest lucru rămâne, fiindcă

normele se pot elabora şi anul viitor.
Dl. consilier Kolozsvari: – dar este sarcina executivului, nu este sarcina consiliului.
Dl. consilier Oproiescu: – domnule preşedinte, vă rog  să consemnaţi; un raport de  la

Siletina - Transport Local nu a mai fost prezentat de 2-3 ani. Pot să scrie şi ei ce au mai făcut în utimii
ani.

Dl. consilier Kolozsvari: - da, este corect.
Punctul nr. 38 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local municipal

nr.174/31.07.2003 referitoare la transportul în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - era vorba că la punctul nr. 38 am primit nişte observaţii. Aveţi în

dosar în primul volum nişte observaţii de la asociaţia taximetriştilor, sunt 2-3 noutăţi.
Dl. viceprimar Bakos: - aţi primit varianta a doua în cursul zilei de astăzi, varianta a doua

conţine 99% din modificările propuse de asociaţiile profesionale, excepţie făcând doar o solicitare care
se referea la eliminarea unor sancţiuni pentru care executivul primăriei nu a fost de acord. În rest, toate
solicitările asociaţiilor profesionale au fost considerate oportune şi au fost introduse în varianta  a doua.
Diferenţele între cele două variante sunt prezentate  subliniat. Dat fiind faptul că este o activitate
importantă, şi eu sunt de acord să-l discutăm cu prima ocazie, în şedinţa de luni sau marţi. Aceasta este
diferenţa între cele două variante, a doua variantă conţine modificările propuse de asociaţiile
profesionale, ce care sunt prezenţi sper că au reuşit să citească şi să confirme acest lucru.

Dl. consilier Kolozsvari: - dat fiind că noi nu am cunoscut  acestea, am avut nişte
observaţii, la varianta a doua. Există două variante. Ori votăm acum dacă credeţi că avem suficiente
informaţii, dacă nu, odată cu şedinţa comisiei de buget se poate citi şi se poate confrunta cu observaţiile.
Propun  ca acestea să nu mai trebuiască o altă hotărâre pentru asta, să discutăm o dată cu şedinţa pentru
adoptarea bugetului.

Dl. consilier Ştefanovici: - am intervenit pentru faptul că noi avem o datorie morală,
indiferent care variantă se votează. Acum câteva luni, în această sală, şi dl. primar, dl. viceprimar şi o
parte dintre noi consilierii ne-am luat angajamentul că vom rezolva situaţia unor taximetrişti care nu au
obţinut autorizaţi şi au lucrat pe locurile care au fost primite de societăţile de taximetrie care de fapt nu
aveau maşinile respective, şi foarte mulţi dintre taximetrişti au fost obligaţi să-şi vândă ilegal maşinile,
să facă acele  contracte de vânzare cumpărare pentru cei care prin nişte forme deştepte la ora  respectivă
au obţinut nişte locuri care prin legea care s-a dat şi care mi se pare inechitablă, au profitat şi  nu numai
că au păstrat acele locuri pe care le-au obţinut, ci s-au trezit dintr-o dată şi proprietari unor maşini pe
care ei nu au dat nici un ban. O parte din taximetrişti nu au făcut astfel de contracte sperând că cei care
şi-au luat angajamentul aici şi dl. primar şi dl. viceprimar le rezolvăm această situaţie.

Dl. consilier Kolozsvari: - revin la ceea ce v-am propus că o dată cu bugetul trebuie să
discutăm şi asta în şedinţa care va loc în continuarea acestei şedinţe.

Punctul nr. 39 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Subpădure, nr. 32” – studiu de amplasament pentru construirea unei locuinţe individuale – proprietari
Bologa Claudiu şi Bologa Camelia:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
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Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 40 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 1 Mai,

nr. 4” – studiu de amplasament locuinţe individuale, proprietari Ştirb Aurel şi Ştirb Susana:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 41 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 1 Mai,

nr. 2B” – studiu de amplasament locuinţă individuală, proprietar Sfârâiac Sebastian:
Dl consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Punctul nr. 42 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – B-dul 1

Decembrie 1918, f.n.” – studiu de amplasament bloc de locuinţe colective şi dotări proprietari Engel
Polixenia şi Marc Maria:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 43 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Pomilor, f.n.” – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală proprietari Archiudean
Toader Lucian şi Archiudean Liliana Simona:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 44 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Prutului, nr. 18” – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală proprietar Borsos
Ştefan:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
(Nu a votat dl. consilier Mozes L.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru.
Punctul nr. 45 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Voinicenilor, f.n.” – studiu de amplasament pentru construire clădire cu funcţiunea de birouri şi sediu de
firmă proprietar S.C. Trattocon S.R.L.:
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Dl. consilier Kolozsvari: - am avut nişte observaţii în comisia de buget.
Dl. consilier Benedek: – este un teren foarte strâmt cu o lăţime de 10 metri. Nu ştiu dacă

conform regulilor se poate, mai ales că clădirea respectivă vine la marginea. Are acordul vecinilor?
D-na arhitect şef Kovacs: - la art. 2 sunt menţionate: pentru emiterea autorizaţiei de

construire se vor prezenta acordurile autentificate ale vecinilor stânga – dreapta, obţinute pentru
proiectul nr. întocmit de.

Dl. consilier Kolozsvari: - pentru emiterea A.C. se vor prezenta acordurile autentificate ale
vecinilor stânga – dreapta, obţinute pentru proiectul nr. întocmit de.

Dl. consilier Benedek: – a mai fost un caz similar cu str. Ulciorului unde am luat o hotărâre
şi acum avem probleme cu vecinii. Să fim atenţi să nu avem probleme, dacă nu avem acordul.

Dl. consilier Kolozsvari: – în asemenea situaţii de limită pentru că terenul este foarte
îngust, este bine şi ar fi bine ca înainte de a veni hotărârea în consiliu, să se prezinte acest acord, pentru
că în fond asta, aici efectiv limitează. Cu această observaţie dacă sunteţi acord.

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? -
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi
Punctul nr. 46 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Remetea, f.n.” – lotizare teren în vederea amplasării de locuinţe individuale proprietari Trif Viorel şi
Trif Daniela Nicoleta:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 47 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Remetea, f.n.” – studiu de amplasamentpentru construire clădiri cu funcţiunea de locuinţă, prestări
servicii şi comerţ – proprietari Albu Claudiu Marinel şi Pantea Cristian:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 48 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic Zonal – zona

rezidenţială cartier Unirii – Tîrgu Mureş” şi Regulament Local de Urbanism aferent:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost avizat de către toate comisiile.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 abţinere (David C.)
Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi şi o abţinere.
Punctul nr. 49 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Lalelelor, nr. 10 – 10A” – studiu de amplasament blocuri de locuinţe colective şi dotări prin derogare de
la prevederile planului urbanistic general proprietari Bologa Claudiu şi Bologa Camelia:

Dl. consilier Kolozsvari: - au fost mai multe observaţii ale comisiei de urbanism.
Pe baza comisiei de urbanism noi nu am avizat în comisia de buget. Întreb dacă comisia de

urbanism a primit lămuririle necesare şi dacă se poate supune aprobării.
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Dl. consilier Fekete: - aş dori o dăugare, ce am spus şi în comisie, ca şi la punctul nr. 51
este o frază la art. 2, că se aprobă ca punerea în aplicare a prevederilor prezentei documentaţii de
urbanism să se facă numai în condiţiile amenajării unui număr de locuri de parcare cel puţin egal cu nr.
de apartamente  propus. Să fie introdus art. 2 şi la materialul nr. 49.

Dl. consilier Kolozsvari: - acest lucru l-am stabilit mai demult. Cu acest amendament,
supun votului dvs. proiectul de hotărâre prezentat.

Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 50 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str.

Libertăţii, f.n.” – studiu de amplasament pentru construire locuinţă individuală, proprietari Burcea Rupi
şi Burcea Klara:

Dl. consilier Kolozsvari: - materialul are viza favorabilă a comisiilor.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 20 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 51 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea documentaţiei „Plan Urbanistic de Detaliu – str. 30

Decembrie, nr. 11” – proprietari Paşcan Ioan, Paşcan Ligia Carmen, Câmpean Ioan Alexandru,
Câmpean Monaliza:

Dl. consilier Kolozsvari: - comisia de urbanism avizează “cu condiţiile Comisiei tehnice de
urbanism şi amenajarea teritoriului - aliniere, regim de înălţime, număr  garaje”. A fost introdus acest
lucru în material.

Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? – 20 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 concesionarea directă către Almăşan Viorica şi soţul Almăşan

Ioan a unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu-Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - acest material este în neregulă pentru că noi am hotărât că nu

aprobăm concesionări în regim de urgenţă. Eu cred că acest material  se poate analiza în comisii, şi luni
când discutăm bugetul, poate să intre şi acest material.

Punctul nr. 2 -regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui mandatar în cauza ce face obiectul dosarului nr.

5181/320/2007 al Judecătoriei Tîrgu-Mureş:
Dl. consiulier Kolozsvari. – o rugăm pe d-na secretar să ne spună despre ce este vorba.
D-na secretar Cioban:- cunoaşteţi fiecare dintre dvs. că este vorba de incendiul acela din

Piaţa Armatei unde este în cercetare dl. Filimon şi alţi angajaţi de la Administraţia Peţelor şi unde
instanţa de judecată ne-a solicitat numirea unui mandatar  pentru apărarea intereselor consiliului local.
Am întrebat dacă poate să fie un domn de la piaţă în calitate de reprezentant al consiliului local şi în
acest sens eu am propus un domn care este jurist la piaţă, dl. Bogdan Gabriel.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
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(Nu a votat dl. consilier Molnar).
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 3 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privid concesionarea serviciului public de gestionare a câinilor fără

stăpân:
Dl. consilier Kolozsvari: - am spus că orice fel de concesionare, chiar dacă este serviciu,

nu discutăm în regim de urgenţă. Deci, acesta nu-l discutăm.
Celelalte materiale le vom discuta săptămâna viitoare luni.
Avem o adresă din partea AFPDP privind  parcul luptătorilor anticomunişti. Eu v-aş ruga

fundaţiile acestea care solicită, rog executivul să vadă şi în sensul acesta să iniţieze o discuţie pentru că
este  un material necunoscut de către consilieri.

Cu acestea, lucrările şedinţei de astăzi a consiliului local se încheie.
Vă mulţumesc pentru participare.

Şedinţa din data de 11 februarie 2008 –
continuarea şedinţei din data de 7 februarie 2008

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnelor şi domnilor, stimaţi consilieri, ne-am adunat astăzi să
continuăm  Şedinţa ordinară a Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş din data de 7 februarie 2008,
subiectul principal al ordinii de zi fiind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu-Mureş pe anul
2008.

Din totalul de 23 consilieri locali, sunt prezenţi la şedinţă 19 consilieri. Absentează motivat
d-nii consilieri Moraru Octavian, Nemes Pal, Pop Liviu şi Mailat Virgil.

Înainte de trece la ordinea de zi, dacă doriţi să ridicaţi unele probleme de interes general.
Dl. consilier Molnar: - vreau să mulţumesc primăriei pentru operativitatea cu care a

întocmit un răspuns la întrebare mea. Din păcate acest răspuns nu este deloc acceptabil, fiincă aşa cum
puteţi să vedeţi în răspunsul formulat, se vorbeşte despre o zonă impracticabilă în spaţiul verde, ceea ce
este adevărat că această zonă s-a creat în urma  accesului în parc a camioanelor şi a altor vehicule
împotriva cărui acces locatarii au luptat, chiar şi primăria a încercat să sprijine fiindcă a pus nişte stâlpi,
acei stâlpi au fost scoşi fără jenă de către domnii care au primit aprobare pentru acces provizoriu, deci
zona verde a fost distrusă de accesul autovehiculelor. O potecă urâtă şi nepotrivită din parc a fost
înlocuită evident şi clar cu o alee. Eu susţin ceea ce am formulat în solicitare, nu este un răspuns ceea ce
am primit şi doresc soluţionarea, refacerea zonei verzti aşa cum a fost înainte.  Dacă dl. director Gliga se
documentează discutând cu d-nii viceprimari sau cu d-na Roşca, atunci nu întocmeşte un asemenea
material. Acolo este un  abuz şi distrugere de zonă verde.

Dl. primar Florea: - am rugămintea către dl. Molnar, ce se întâmplă pe străzile abordate de
Aquaserv, sunt scăpate lucrurile din mână. Refacerea străzilor la formula iniţială este o poveste, sunt de
neacceptat. Sunt inaccesibile străzile din cartierul Unirii, din zona Platoului Corneşti- str. Răsăritului şi
str. Recoltei în Mureşeni. Intri în noroi până sub genunchi. Este inacceptabil aşa ceva. Facem adrese
peste adrese, nu răspunde nimeni. Noi primăria dacă băgăm banii acolo, părerea mea  că este o bătaie de
joc la banul public. Au pus noroiul la loc, au aruncat balast peste noroi. Trebuie o abordare acum, de
urgenţă şi vă rog mâine să vină cineva la Primărie, de la tehnic, de la Aquaserv. De 6 luni schimb adrese
cu Aquaservul, este de  neacceptat într-un oraş. Au distrus nu numai spaţiul verde ci şi trotuare, intrări la
casele oamenilor, etc.  Să vină de urgenţă şi să prezinte în cosiliul local un program în care într-o lună de
zile  să remedieze.

Dl. consilier Kolozsvari: - eu cred că dl. Molnar ca reprezentant al Consiliul la Aqauserv
putem să solicităm la şedinţa ordinară de consiliu o informare  fundamentată legat de subiectul
respectiv.
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Dl. consilier Ştefanovici - zilele trecute au apărut în oraş foarte  multe afişe, atât în limba
românâ cât şi în limba maghiară, care îndemnau la schimbarea denumirilor de străzi. Este departe de
mine gândul de a face o legătură cu intervenţia d-lui Torzsok în şedinţa de consiliu legat de această
acţiune, care trebuie dusă la capăt de către executiv. Apelul meu este să lăsăm executivul să-şi ducă la
îndeplinire această acţiune, fac apel la toleranţă, la înţelegere şi calm. Ştiu că a început campania
electorală, dar nu vreau să ne trezim cu evenimente care la Târgu-Mureş s-au mai petrecut.

Dl. consilier Balint: - aş dori să ridic o problemă de o importanţă majoră în scurt timp, încât
însăşi faptul că noi suntem aici ca şi consilieri avem un sistem democratic se datorează unui eveniment
memorabil din Decembrie 1989. Să nu uităm că  anul viitor  vor fi 50 de ani de la aceste evenimente şi
se impune problema să se ridice un monument adecvat, mai ales că pentru acesta a existat un proiect de
hotărâre în 1999. Se impune şi prin faptul că s-a început proiectul de refacere a Pieţii Bulgarilor şi
continuă cu centrul oraşului, ca atare este momentul ca executivul să reia problema, să elaboreze un
caiet de sarcini, să elaboreze un studiu de fezabilitate şi toate demersurile.

Dl. consilier Kolozsvari: - propun să trecem la ordinea de zi şi fiindcă au fost câteva
materiale simple care au rămas de data trecută şi la solicitarea unor colegi de aici şi raţiunea ar propune
ca proiectul de buget să-l discutăm ca ultimul punct, şi să începem cu discutarea celorlalte puncte.

Supun votului dvs. această propunere.
Cine este pentru? – 19 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 6 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2008, percepute de Serviciul

Public Comunitar de Evidenţa Persoanei:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul este avizat de comisii.
Dacă nu sunt observaţii, supun aprobări dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.
(Nu a votat  dl. consilier Oproiescu F.)
Punctul nr. 7 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.

385/29.11.2007 referitoare la impozitele şi taxele locale pe anul 2008:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul este avizat de comisii.
Dacă nu sunt observaţii, supun aprobări dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.
(Nu a votat  dl. consilier Oproiescu F.)
Punctul nr. 28 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului,

precum şi aprobarea fişei de evaluare în vederea vânzării şi vânzarea către S.C. Transaldea S.R.L. a
cotei de teren aferentă spaţiului situat în Tîrgu Mureş, str. Moldovei, nr. 7A:

Dl. consilier Kolozsvari: - acest amaterial a fost amânat pentru astăzi. Dacă sunt observaţii
la acest material?

Dl. consilier Mozes: - în comisia de urbanism s-a propus concesionarea sau continuarea
concesionării pe 25 ani.

Dl. consilier Kolozsvari. – a fost propusă concesionare în loc de vânzare.
D-na secretar Cioban: - dacă se merge pe ideea concesionării trebuie să aprobaţi un preţ al

concesiunii, ceea ce nu este în propunerea făcută, şi atunci ar fi două posibilităţi: să aprobaţi
concesionarea pe baza unui raport de evaluare care se va întocmi ulterior de către expertul autorităţii sau
să amânaţi.
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Dl. consilier Kolozsvari: - s-a propus în principiu că mergem pe concesionare, şi atunci aş
propune ca până la şedinţa ordinară de la sfârşitul  lunii februarie să se facă calculul redevenţei şi atunci
hotărârea să se completeze cu aceasta.

Supun la vot amânarea materialul în aceste condiţii, pentru întocmirea raportului de
expertiză şi propunerea de redevenţă.

Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 1 vot (Oprişcan D.)
Proiectul de hotărâre a fost amânat.
Punctul nr. 38 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 174/2003 referitoare la

transportul în regim de taxi pe raza municipiului Tîrgu-Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - materialul a fost amânat pentru şedinţa ordinară din această lună,

nu pentru şedinţa de  astăzi.
Dl. viceprimar Bakos: - sunt prezenţi în sală şi reprezetanţii Camerei taximetriştilor şi

reprezentanţi de la altă organizaţie. Câţiva dintre noi am înţeles că materialul este amânat pentru astăzi,
nu pentru şedinţa ordinară.

Dl. consilier Kolozsvari: - o întreb şi pe d-na secretar, dar conform  notei mele sunt unele
materiale care au fost amânate pentru astăzi şi sunt altele amânate pentru şedinţa ordinară. Materialul cu
taximetria este amânat pentru şedinţa ordinară.

Dl. consilier Maior: - nu ar trebui forţată, pentru că oricum suntem în devans cu 2 luni de
zile de la hotărâre. Părerea mea este, domnul viceprimar s-a ocupat şi ştie exact ce s-a întâmplat în
hotărâre şi ce reguli noi au introdus. Singurul lucru care cred că-i mai poate defavoriza pe d-nii de la
taximetrie ar fi amenzile care succed, după cinci amenzi o amendă mai mare, dar în rest, nu văd nicio
problemă.  Părerea mea este să supunem la vot.

Dl. primar Florea:- am o rugăminte pentru cei de la Camera taximetiştilor, faceţi-mi o
situaţie, pentru ştiinţa mea, şoferii de pe taxiuri din ce zone sunt? Din judeţul Mureş sau din ţară? Au un
limbaj tot diferit de limbajul meu şi nici cum nu pot să-i identific din ce colţ al lumii pot fi.  Vă rog
această situaţie, să văd de unde provin.

Dl. consilier Molnar: - eu reţin că la şedinţa precedentă ultima concluzie a fost că în
material va apărea o singură frază, că până la aprobarea regulametului este valabil cel existent.

Dl. consilier Bakos: - faceţi o mică confuzie, materialul care s-a  amânat până la apariţia
Normelor se referă la transportul local. Noi discutăm despre regulamentul de taxi care a fost amânat din
luna decembrie, s-au făcut nişte modificări nesemnificative urmând acum să le prelungim.

Dl. consilier Kolozsvari: - avem cu toţii materialul, dacă credeţi că este suficient însuşit,
atuci putem să supunem votului.

Supun votului dvs. varianta II la acest material.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 29 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Tîrgu Mureş a

spaţiului situat în Piaţa Victoriei, nr. 33 şi aprobarea organizării licitaţiei publice în vederea vânzării
spaţiului:

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă sunt observaţii la acest material?
Dl. consilier Benedek: - dacă se supune la vot, atunci să figureze acea prevedere că timp de

un an nu sunt puşi şi în această perioadă consiliul local şi primăria se angajează să găsească o rezolvare
pentru cei care lucrează acolo.

Dl. primar Florea: - văzând centru în ultimele luni, îmi dau seama că oraşul devine
neinteresant din punctul meu de vedere, în ceea ce înseamnă prezenţa unor noi investitori. Foarte multe
spaţii  de închiriat sunt libere. Este doar în acest lucru pentru a nu lăsa un spaţiu şi s-ar putea de la preţul
de la care pornim să nu vină nimeni.  Nu ştiu dacă există un studiu mai oportun decât cel care să-ţi arate
situaţia reală în care te afli. Dacă vor fi mai mult de trei competitori, vă rog să creşteţi preţul al 12.000
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euro/mp. Vreau să văd dacă oraşul are capacitate la ora aceasta. Aceşti bani au destinaţia dezvoltare
urbanistică ulterioare.

În ce priveşte angajatele de acolo, le-am oferit o variantă şi el oferim. Nu ştiu dacă poţi să
spun un an, dar pe măsură ce le pui la dispoziţie un loc unde să-şi desfăşoare activitatea, sigur că ne
angajăm la acest lucru. Rog tot consiliul local să gândii o formulă, ce formulă găsiţi dvs. decât licitaţie
cu strigare în piaţa publică plecând de la cel mai mare preţ pe care l-a avut oraşul.

Am această ambiţie, să putem pune partea noastră la un credit major pentru a dezvolta
averea oraşului înapoi. Cred că al ora asta poate fi în discuţie. Dacă nu, nu-l vindem. În venituri, dacă
nu-ţi anticipezi şi aceste lucruri, nu avem cum  să ne mişcăm. Guvernele nu vor fi prietenoase cu noi
nici în retrocedări nici în asumarea fondurilor care vor veni.

Dl. consilier David: - am o rugăminte, să fie precizat că plata se face integral la încheierea
contractului, nu în rate.

Dl. primar Florea: - dacă  prevezi să plătească cu banii jos, prevede şi perioada în care tu să
eliberezi acolo. E o sugestie.

Dl. consilier Kolozsvari: - faţă de hotărârea cum este conceput acest lucru ar modifica, ar
intra după art. 3 un art. 4 prin care plata se face integral la semnarea contractului; art. 4 devine art. 5, etc.

Dl. consilier Ştefanovici: - pentru că între mine şi dl. primar a existat o polemică pentru
această locaţie, nu aş vrea ca votul meu să creeze o stare de conflict. Aş vrea să fiu lămurit că merită să
se vândă acest spaţiu, merită ca terenurile şi spaţiile pe care le are primăria în patrimoniu să se vândă. În
urmă cu câteva zile am ascultat un interviu al d-lui David Csaba care spunea că noi nu suntem de părere
să vindem spaţiile şi terenurile primăriei datorită faptului că aduc bani pe termen scurt şi dacă nu le
vindem, aceşti bani se pot aduce pe termen lung. Avem experienţa vânzării mai multor spaţii. Am cerut
să mi se spună ce s-a făcut cu banii aceia şi mi s-a spus că s-au investit în drumuri.

Ştim că acum există o situaţie cu librăria Romulus Guga la care noi căutăm un spaţiu. Nu ar
trebui să căutăm noi, ci trebuia să se atitudine atunci când Seracom a vândut spaţiile pe care le-a avut,
banii au intrat în buzunarul cuiva şi acum toată intelectualitatea oraşuui Tîrgu-Mureş face protest că
primăria este obligată să dea un spaţiu pentru librărie.

Repet, aş vrea să fiu convins că merită să se vândă spaţiile şi terenurile. Din puţinele vizite
pe care le-am făcut la oraşele înfrăţite, mi-au spus că cei de acolo sunt în aceeaşi situaţie, şi-au vândut
spaţiile şi terenurile şi acum sunt nevoiţi să cumpere.

Este bună intenţia executivului de a lua acea bază de la Romgaz, dar cred că există şi
posibilitatea de a se face un parteneriat între primărie şi Romgaz. Nu aş vrea să mi se spună că mă opun
unei iniţiative a executivului.

Dl. primar Florea: - în ultimii 18-19 ani s-a încercat să se fure România pe bucăţi.
Creşterea economică pe care o spune guvernul se datorează tăierii industriei româneşti şi vânzării ei la
fier vechi. Un procent peste 20% din creşterea economică se datorează de aici. Unul din marile jafuri
care s-au făcut, s-a făcut în obligaţia guvernele  care au decis împotriva autorităţilor locale sub binele şi
cunoscutul comportament centralist. Vânzarea spaţiilor comerciale, obligativitatea de retroceda, acestea
au văduvit oraşul. Orice guvern ca să satisfacă o clientelă va decide oricând un anumit comportament
faţă de autorităţile locale, încălcând grav principiul autonomiei.  Blocurile ANL ne determină să nu mai
mergem în structura care o doresc ei şi să adoptăm oricând formula noastră. Aici m-au îngrijorat două
lucruri: Legea  550  a fost o lege care a creditat pe cei din spaţii, satisfăcând clientela comercială din
spaţii, nicidecum oraşul. Aceşti bani au plecat, o mare parte din ei cotă 65% au rămas local şi 35% la
bugetul de stat. Aşa au fost făcute. Prin faptul că i-am creditat doi sau trei ani de zile, noi nu ne-am ales
cu nimic dn aceşti bani.

Acest spaţiu, eu am d ecis, fiind un spaţiu valoros, nu are caracteristicile unei librării. În
varianta pe care am propus-o pentru librăria oraşului având în vedere multiculturalitatea, trebuie să fie
un spaţiu generos: 500-800-1000 mp. Acest spaţiu are în jur de 180 mp. pentru intelectualitatea
mureşeană ne gândim la acest lucru şi vom face cea mai frumoasă librările din oraş, cu loc de prezentare
carte, cu cafenea literară, etc.

Acest spaţiu m-a îngrijorat în momentul în care cu bună ştiinţă este al doilea grav moment în
care primăria ar fi putut să piardă un spaţiu, când am văzut că se poate lua gratis, m-a luat teama. Având
în vederea degringolada fondului proprietatea, să nu ne trezim în scurt timp ca o mare parte din
patrimoniu să fie girat la acest fond Proprietatea printr-o ordonanţă de urgenţă sau orice altceva.
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Considerând că este un spaţiu valoros la ora actuală, am spus să-l vindem acum când are preţ maxim. Îl
vindem şi ne dezvoltăm treptat problemele imobiliare, că sunt locuinţe sau spaţii comerciale ale
oraşului, ca şi garanţie că nu va mai putea decide asupra lor nimeni niciodată. Asta a fost pornirea care
am avut-o ca reacţie la faptul că ne-a obligat continuu ministere, ne-au vândut cabinete  medicale, ne-au
obigat să vindem o serie de lucuri pentru care oraşul probabil că avea o altă gândire  să le întrebuinţeze.
Am spus că terenurile şi imobile să aducă 5 milioane euro, 5 milioane vor fi un credit pentru 50.
Atragere, în jur de 50-100 milioane euro, asta înseamnă o infuzie de peste 100 milioane  în parte
imobiliară. Acest lucru îl creionăm  împreună, va aduce un venit din închirieri în jur de 1 milion pe lună,
bani cu destinaţie dezvoltarea oraşului.

Dacă dvs. decideţi, e mai mult şi o curiozitate, poate fi vândut un spaţiu la Tîrgu-Mureş cu
12 euro? Vreau să văd dacă se poate sau nu. Dacă o închiriaţi, o să hotărâm să o închiriem dar pe bani
adevăraţi, dar pierdem oportunitatea de a ne lansa în a dezvolta un proiect mare imobiliar. Trebuia să fi
mandatat pe şeful de la SC Locativ SA să se comporte ca o agenţie imobiliară, să cumpere, să vândă, să
facă bani pentru oraş. Din păcate contractul de management a cuprins doar altceva. Vă garantez că o să
ajungem în situaţia în care Locativul va trebui să gândească vriantele care vă spuneam, încât veniturile
constante ale oraşului să fie sigure.

Din păcate, autorităţile locale au fost întotdeauna văzute de guverne ca locul în care mai e
ceva de furat. Averea oraşului o decideţi cu două treimi, eu cred, domnule Ştefanovici, că vă puteţi
asuma responsabilitaea şi dacă nu o punemam pe seama unei naivităţi la vremea respectivă probabil că
v-aş fi judecat mai aspru. A venit un control de la Guvern şi am pus o întebare acestor oameni de la
guvern. Nu pot să-i dau unui cetăţean X înapoi şi au spus că nu ne opreşte altceva decât să daţi în altă
parte, după criteriile care le alegem noi. Am spus că acest  lucru nu se va întâmpla la noi. Am dat câteva
exemple cum mâine poate să-ţi ceară ceva în baza la orice.

După procesele  pe care primăria le are, toată lumea urmăreşte să ia ceva de la primărie.
Dacă votaţi, eu m-aş bucura că avem ocazia să luăm o decizie şi banii vor avea o destinaţie. Eu am făcut
un calcul, 50.000 mp de spaţii comerciale şi 800 de locuinţe în formule diverse vor aduce oraşul în
următorii 10 ani venituri constante de 1 milion euro pe lună. 12 milioane euro în dezvoltare, părerea mea
este că ne-am făcut datoria la momentul acesta.

Dl. consilier Ştefanovici: - mă asiguraţi că licitaţia va merge în sus şi nu va merge în jos?
Eu am asistat la privatizări unde s-a spus că atâta este acţiunea şi când s-au dus cei care au cumpărat,
acţiunea era de 50.000 lei şi au cumpărat acţiunea cu 2.000.

Dl. primar Florea: - dvs. stabiliţi regulile. Se pleacă de la 10.000. Dacă sunt mai mult de 3,
de la 13.000 în sus. Nu a pus banul jos, nu mai vindem. Definiţi ca tot consiliul local să fie comisia de
licitaţie.

Dl. consilier Kolozsvari: – am discutat trei variante: o variantă este că nu vindem, o a doua
variantă este ceea ce e propus aici, că vindem  şi preţul licitaţiei porneşte de la 10.000 euro pe metru
pătrat şi a treia variantă este că vindem şi nu stabilim această valoare de pornire.

Dl. consilier Oproiescu:- referitor la cele trei variante, poziţia mea o cunoaşteţi, eu consider
că atât consiliu local cât şi primăria trebuie să aibă în vedere patrimoniul său. Astfel încât cred că până
la urmă din câteva gesturi pe care le facem cum a fost cel cu Casa de Cultură a Tineretului, putem
oricând să fim întrebaţi de ce nu am avut grijă de patrimoniu.  Al doilea aspect, este încetăţenit metoda
cunoscută de a falimenta ca să putem privatiza sau concesiona la preţuri mai mult sau mai puţin
interesante. Nu mă refer neapărat numai la acest spaţiu. Nu suntem de vină noi că s-a vândut cu 200
euro metrul pătrat. Mai sunt şi procese care s-au judecat şi s-au rezolvat într-un fel. Nu m-aş împotrivi la
un proiect imobiliar cum spuneţi dvs, dar reţin că am dat acţiuni municipale şi au fost cumpărate, ne-am
îndatorat de la populaţie; şi nu mai departe acum doi ani împrumuturi luate pentru drumuri. Dacă credeţi
că e bine să îndatorăm oraşul pentru viitor, nu e nicio problemă dacă sunt şi beneficii, dar mă gândesc că
cei care urmează după noi şi după dvs. o să zică că i-am lăsat cu povara.  Eu cred că e bine să ne gândim
la patrimoniu şi să nu vindem spaţiu ci să-l dăm în chirie  la un preţ rezonabil.

Dl. primar Florea: - dacă vă e teamă de un credit, e punctul dvs. de vedere. Nu aveţi nicio
temere cu gradul de îndatorare a oraşului, nu au nicio legătură obligaţiunile  municipale. În ce priveşte
casa Eminescu v-am spus de acum 4 ani că managementul nu este bun. Se pierd bani, serioşi acolo.
Facem protecţie socială a angajaţilor de la Casa Mihai Eminescu. Nu puteţi ignora auditul făcut de dl.
Rusu. Eu ştiu că s-a deschis o competiţie politică, dar haideţi să rămânem în consiliul local să discutăm
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lucrurile care să ne caracterizeze un anumit nivel local şi de pregătire economică.  În socialism se
dictează de sus şi gata.

Dl. consilier Oproiescu: - pentru a scoate beneficii trebuie să şi investeşti. Câţi bani aţi
investit în Casa de Cultură “Mihai Eminescu”? Nu este de vină numai managementul. Ştiţi că ne-au
cerut o scutire de impozit pentru teren şi la Combinat am dat şi la Casa de cultură nu am dat.

Dl. primar Florea: - acei oameni la ce salarii au, beneficiul ar trebui să fie cel puţin 1,5
miliarde pe lună bani la primărie. Noi dăm bani de acasă.

Dl. consilier Kolozsvari: - supun la vot proiectul de hotărâre aşa cum este prezentat,
vânzarea cu licitaţia pornită de la 10.000 euro. Amendamentul că plata se face la semnarea contractului;
am completat.

Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? – 1 vot (Oproiescu F.)
Cine se abţine?-
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă.
Punctul nr. 1 – regim de urgenţă
Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Almăşan Viorica şi soţul Almăşan

Ioan a unei suprafeţe de teren aparţinând municipiului Tîrgu-Mureş:
Dl. consilier Kolozsvari: - a rămas de data trecută acest material, este o concesionare a 14

metri pătraţi.
Supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre prezentat.
Cine este pentru? – 17 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? – 2 abţineri (David C., Kirsch A.)
Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru şi 2 abţineri.
Punctul nr. 3 – regim de urgenţă trebuie să  intre în comisii şi se va discuta în şedinţa

ordinară.
Punctul nr. 11 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru

anul 2008:
Dl. consilier Kolozsvari: - am primit cu toţii varianta II a proiectului de buget. Acastă

variantă a apărut ca urmare  a unor greşeli care au fost în varianta de săptămâna trecută, ceea ce am
semnalat aici. Anumite sume nu au fost conform hotărârii, respectiv conform avizului comisiei de buget.
Aceste poziţii le-am verificat împreună cu d-na Kiss şi le-am pus de acord.

Dl. primar a spus într-o conferinţă de presă că este un buget echilibrat. Eu am fost puţin de
altă părere şi cu colegii din comisia de buget finanţe am operat peste 60 de modificări în total, vizând
câteva sute de miliarde de lei. Aceste modificări au fost corelate între comisie şi excutiv, varianta care
vă este prezentată este conform discuţiilor şi avizelor comisiilor din consiliu, respectiv ultimul, avizul
comisiei de buget.

Dacă aveţi întrebări, observaţii referitoare la buget pentru că în fond este una din cele mai
importante acţiuni ale consiliului - adoptarea bugetului care în fond  formează baza pentru gospodărirea
oraşului chiar dacă dl. primar nu întotdeauna respectă hotărârile noastre.

Dl. consilier Ştefanovici: - am făcut trei propuneri în comisia juridică la care am primit un
răspuns destul de vag şi vreau să le spun şi acum.

La capitolul Religie-Culte, ştim că Bisericii greco-catolice i s-a promis un teren. Nu s-a
rezolvat problema cu terenul şi s-a ajuns la o înţelegere  ca să i se dea nişte bani pentru transformarea
clădirii unde exista o capelă în biserică. S-a aprobat anul trecut 1 miliard de lei în două tranşe. Lucrările
au început, i s-a dat bisericii greco-catolice 280 milioane lei şi s-a mai făcut o solicitare din partea
parohiei pentru o sumă de bani. Dânşii au cerut 2 miliarde lei vechi. Eu zic că nu este o sumă foarte
mare dacă vrem să ajutăm Biserica greco-catolică, facem şi o reparaţie morală acestei biserici şi trebuie
să avem în vedere faptul că cele două bisrici – Catedrala ortodoxă şi Catedrala mică au fost construite în
perioada Dandea chiar din banii primăriei.   Luând şi celelalte culte, această sumă care se poate
menţiona separat se poate da acestei biserici.

A doua problemă, la categoria sport, la asociere nu este trecut nici un leu. Am o rugăminte,
să nu uităm echipa de baschet, ştiu că este o intenţie de a se prelua de către primărie cu 51%, dar noi
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trebuie să continuăm până se termină campionatul şi trebuie să continuăm acel contract de asociere pe
care l-am avut cu echipa de baschet. Echipa de baschet la ora actuală caută să obţină un loc pentru a juca
într-o cupă europeană. Este binevenit acest lucru, mai ales că se va ţine şi campionatul european de
tineret şi există intenţia de a se ţine şi un turneu preliminar pentru jocurile olimpice, al echipei naţionale
de handbal. E păcat ca  acestui sport care este baschetul să-i punem noi Consiliul local frână şi să nu se
dezvolte în continuare.

A treia propunere pe care o am, am ridicat-o şi anul trecut, este vorba de Casa Memorială
“Avram Iancu”. Este necesară o sumă de bani pentru ca această casă memorială să fie trecută în itineraru
turistic şi trebuie să avem în vedere că anul acesta este an jubiliar legat de Revoluţia din 1848.

Dl. consilier Kirsch: - referitor la cultură şi sport am două propuneri, întrucât s-a pus în
rezervă o anumită sumă din acest capitol, eu aş propune pentru colegii mei sprijinul pentru Festivalul
internaţional de film de scurt metraj, care aduce o imagine a oraşului, şi lângă poziţia sprijinul
Filarmonicii sau a Teatrului Naţional, eu consider că merită să punem şi propun suma de 30.000 lei. La
capitolul sport propun o sumă care este în concordanţă cu imaginea oraşului. În luna august se va
organiza finala europeană de baschet masculin pentru juniori şi eu consider că şi aici oraşul trebuie să
aibă un anumit sprijin şi eu propun pentru campionatul de baschet U21, pentru finala ce se va desfăşura
în luna august o sumă de 50.000 lei.

Un alt capitol unde am o completare, la Administraţia domeniului public, eu consider că nu
am găsit acea poziţie care se referă la statuile din oraş. Propun o poziţie pentru întreţinere, curăţire şi
iluminatul statuilor din Tîrgu-Mureş o sumă de 30.000 lei.

Dl. consilier David: - eu m-aş lega de serviciul protocol şi presă şi pentru că eu cred că şi
dl. primar este de acord cu mine, ca să nu planeze asupra primăriei că anumiţi bani se duc în campaniile
unora sau altora, eu aş dori ca acele capitole din serviciul de protocol despre care se poate spune că ar
putea fi utilizate în scop personal al cuiva, să fie trecute în fondul de rezervă. În momentul în care dacă
într-o jumătate de an nu ajung aceşti bani, oricând putem veni cu rectificarea bugetului.

Propunerea mea este că la Serviciul protocol, Biroul de presă – cap. II procurare de
materiale necesare, capitolul III – promovarea imaginii serviciilor publice, cap. IV - promovarea unor
emisiuni informative, unde suntem nominalizaţi ca şi consiliu dar nu am fost chemaţi niciodată, cap. VII
Serviciul de audit management şi brendul oraşului Tîrgu-mureş, asta ar însemna ca în loc de  1 milion
590  să fie 800 mii şi în cazul în care este necesar să fie rectificat bugetul.

Dl. consilier Kolozsvari: - doamnă contabilă, înainte de a merge mai departe, spuneţi
consiliului de ce apar aceleaşi acţiuni cu sume diferite în anexa 3 şi în anexa 9 pentru că atunci când am
sesizat că în comisia de buget noi chiar la aceste capitole am redus în total sumele de la 1.825 mii lei, la
490 mii lei; la anexa 9. Aceleaşi poziţii figurează la anexa nr. 3. V-aş ruga să daţi lămuriri de ce
figurează acestea în forma aceasta.

D-na director Kiss: - nu sunt aceleaşi poziţii, la capitolul 67.02 – Cultură, recreere, religie,
în fiecare an structura bugetului a fost prezentată consiliului local, comisia de buget a verificat şi a tăiat
suma de 11 miliarde şi a lăsat 4 miliarde 900. La capitolul autorităţi publice, aceste cheltuieli se referă la
publicaţii în Monitorul primăriei, procurarea materialelor necesare pentru promovarea imaginii
primăriei, Consiliului local, precum şi a serviciilor publice subordonate. Publicarea hotărârilor adoptate
de CLM şi legea ne obligă să fie publicate.

Dl. consilier Kolozsvari: - cele două miliarde la capitolul 51 – publicarea hotărârilor
adoptate, nu am avut observaţie.

D-na director Kiss: – la capitolul Autorităţi publice, comisia de buget nu a avut nici  o
observaţie.

Dl. consilier Kolozsvari: - este greşit. La capitolul acesta am avut cele mai multe observaţii
referitor la publicaţia în Monitorul primăriei, tehncoredactare, redactare, am tăiat de la 1,5 miliarde la
500. La procurarea materialelor necesare am lăsat 200 milioane. La publicarea hotărârilor nu a fost nici
un fel de observaţie. La promovarea unor emisiuni informative am scos complet banii, deci este o eroare
a spune că la acestea nu au fost modificări. Luaţi procesul verbal de la şedinţa comisiei de buget.

Ştiţi foarte bine că Serviciu protocol şi Biroul de presă, materialele acestea se face reclamă,
campanie electorală pe bani publici. Noi am dorit ca acesta să fie strict limitat la hotărâri, etc., dar
nicidecum să nu se facă campanie electorală pe bani publici. Din cuza aceasta am tăiat de la 15,9
miliarde la aproximativ 6 miliarde.
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Dl. primar Florea:- ştiţi bine că între noi au intervenit păreri, poziţii. A mă subestima în
momentul în care mă voi comporta într-o campanie electorală, cred că rămâne să o constataţi la vremea
respectivă. Dar a  vă bate joc de ideea ce înseamnă într-un oraş o comunitate, o primărie, într-o lume atât
de confuză, într-o perioadă în care toată lumea vorbeşte urât despre oricine, într-o campanie electorală în
care ţinta va fi o primărie, dacă aţi judeca cu aceeaşi seriozitate şi comportmentul Aquaservului, sau al
Guvernului sau a tot ce înseamnă a promova minciunea, nu aş zice nimic. E numai o chestiune de timp ş
vă voi demonstra că tot ce faceţi acum este o temere dictată şi îmi pare rău că unii consideră că adoptând
astfel de teme pot să aibă câştig de cauză.

La problema sportului, Primăria Tîrgu-Mureş împreună cu dvs.  de anul trecut din august v-
aţi manifestat dorinţa vis-à-vis de sportul târgumureşean şi pe bună dreptate, ca astăzi să văd că tăiaţi
jumătate din bani la indicaţia ştim noi a cui. Vreau să vă spun că le-am plătit şi masa unde  erau toţi de
500 milioane. Acolo s-au dus cu toţii. O să am suficiente poziţi prin care să explic târgumureşenilor
despre adevărata  mojicie sau bătaie de joc care se practică în aceste vremuri faţă de nişte sportivi care
nu au nici o vină. Aţi tăiat banii, treaba dvs.; la fel şi la biserici. Dacă mai consideraţi, puteţi să luaţi
atitudini mai dure. Rămâne ca cetăţenii oraşului să judece când aţi fost corecţi.

Dacă la unii sunt doar calcule meschine, cred că în consiliul local niciodată nu am venit cu
lucruri absurde sau să credeţi că acolo am ajuns să-mi fac campanie pe banii primăriei. Vă rog să
respingeţi acest lucru. A accepta că până acum am avut un comportament şi acum dintr-o temere
excesivă a unora care numai astfel de metode au, mi se pare că vă descalifică. Propun o întâlnire cu
Consiliul judeţean şi cu echipa de baschet. Una a fost în faţa noastră, noi le asigurăm surse sigure,
deasupra la campanii electorale,  e numai chestiune de timp.

Dl. consilier Kirsch: - eu lansez două întrebări domnului primar. În momentul când s-a
ţinut acea coferinţă de presă  de către dvs. şi dl. Oprişcan, despre sprijinirea sportului, eu, ca preşedinte
al comisiei de cultură nu am fost invitat, de ce?

Eu am considerat că propunerile dvs. referitoare la o eventuală asociere intră în comisiile de
specialitate, acel contract să-l vedem şi noi despre ce este vorba, cum percepeţi şi să aibă şi consiliul
local o anumită opţiune referitor la acest sprijin.

Dl. primar Florea: – domnule Kirsch, regret. Era chemat la această întrevedere, a fost
răspunsul dat echipei de baschet, reunit la nivel de vârf, cu antrenor, cu preşedine, cu membrii
consiliului de dministraţie, unii erau la schi şi i-am căutat şi la schi să-şi dea un acord. Au fost chemaţi
la Casa Bernadi de către o anumită persoană şi li s-a spus ce să facă. L-am invitat pe preşedintele
comisiei de buget pe dl. Benedek şi am avut girul de la dânsul vis-à-vis de comisia de buget, să
propunem consiliului local acest lucru, urmând ca la semnarea contractului comisia de sport să-şi
definească toate propunerile pe care le aveţi dvs. Deci nu ne-am angajat semnătura sau angajamentul
consiliului fără să vă daţi un punct de vedere. A fost doar acel lucru pe care l-am anunţat pentru
programul pe care ei ni l-au propus, era varianta pentru care ei nu aveau fonduri de finanţare pentru
această perioadă de 6 luni şi atunci primăria a lansat exact 51% însemnând suma de 6 miliarde necesară
până la sfârşitul acestui campionat.  Asta a fost oferta, plus întâlnirea care am avut-o cu preşedinţa
Federaţiei Române de Baschet – susţinerea campionatului internaţional de juniori, copii sub 20 de ani, la
Tîrgu-Mureş. Nu am făcut decât să vin cu acest lucru care s-a văzut tradus în proiectul de buget. În
momentul în care cineva intervine şi apoi trebuie să pozăm în altceva decât ceea ce suntem, acesta este
un lucru supărător într-o relaţie interumană. Dacă îmi spuneaţi că aveţi ordin de la partid, eu v-o respect
ca şi poziţie, dar rămâne să o aprecieze târgumureşenii.

Am avut girul dvs. în ceea ce am semnat, acea propunere pentru sportul 2008.
Dl. consilier Kolozsvari: - pot să reclam şi eu, am citit din ziar că a fost o dezbatere, invitaţi

pentru proiectul de buget, la care din consiliu nu a fost invitat absolut nimeni.
Dl. primar Florea: - invitaţia a fost publică.
Dl. consilier Kolozsvari: - consiliul să nu fie invitat prin invitaţie publică, ci atunci când

suntem invitaţi să dăm bani ca legislativ, atunci să fim invitaţi punctual la o astfel de întâlnire.
Dl. consilier Dane: - referitor la Serviciul protocol, Biroul  de presă, aici văd că apare

valoarea din bugetul rectificat pe anul 2007 şi prognoza bugetului pe 2008. La acest punct nu văd nici o
cifră la buget rectificat pe 2007 ca totuşi înainte de a vota să ştim de unde am pornit şi cu ce comparăm.
Faţă de zero, 1 milion 590 mii este mult, aş vrea să ştiu anu trecut cât s-a folosit pe aceste puncte. Pentru



26

procurarea materialelor necesare pentru spoturi audio-video, dacă votăm 1 miliard lei, ar trebui să
vedem anul trecut cât s-a folosit pentru acest  lucru.

Dl. consilier Oprişcan: - vreau să fac o constatare. Noi am început în anul 2004 foarte greu.
A fost o jumătate de an dificilă până am reuşit să ne armonizăm. Eu zic că am lucrat în continuare 3 ani,
bine şi riscăm ca ultima jumătate de an să fie ca şi prima jumătate din acest mandat de consilier. Această
şedinţă de aprobare a bugetului pe 2008, dacă vom căuta în arhive este similară cu şedinţa de aprobare a
bugetului din 2004, când la fel de grijulii era să tăiem tot ce înseamnă alocare pentru biroul de presă şi
protocol al primăriei ca nu cumva să se facă vreo campanie electorală. Nu am evoluat ca mentaliatte
deloc, din 2004 până în 2008. Eu vreau să vă dau cuvântul de onoare şi cred că nimeni nu se îndoieşte că
nu am discutat nici măcar un subcapitol din proiectul de buget pe anul 2008, cu dl. Primar care este şi
preşedintele P.D.L. judeţean. În mod normal, fiind din aceeaşi formaţiune politică, fiind consilier, ar fi
trebuit să-mi spună să insist pe anumite puncte, ceea ce, vă dau cuvântul că nu am discutat. Am fost şi la
şedinţa comisiei de buget, mi-am spus şi acolo părerea care a fost personală, şi poate că toţi ar trebui să
ne gândim la acest lucru. Să lăsăm comenzile politice, comenzile de partid şi dispoziţia unuia sau altora
pentru campanie electorală sau pentru alte domenii, şi să încercăm să ne păstrăm aceeaşi conduită şi
acelaşi comportament pe care l-am avut în aceşti ultimi trei ani din acest mandat.

O singură observaţie vreau să fac d-lui Kirsch, dacă dânsul se arăta nemulţumit de faptul că
dl. primar nu l-a invitat la acea conferinţă de presă legată de acele angajaemente pentru sprijinirea
sportului, era OK. Probabil că avea acest drept să întrebe de ce nu a fost chemat fiindcă că este
preşedintele comisiei de cultură, sport. Să se întrebe de ce am fost eu la acea conferinţă de presă, vă cer
public scuze  că nu v-am cerut voie să particip la acea conferinţă de presă.

Dl. consilier Benedek: - la această rubrică, comisia de buget a avut anumite observaţii. Dl.
Dane are perfectă dreptate. Şi anul trecut au fost prevăzute anumite sume pentru aceste capitole. Tot în
acest capitol sunt cuprinse şi sumele pentru vizitele delegaţiilor târgumureşene în stăinătate. Noi în
comisie au discutat foarte serios, au fost reduse anumite sume care nu se regăsesc. Doamna Kiss, care e
explicaţia? Ca să rămână aceste poziţii, eventual putem să reducem, sau putem să refacem ca să nu aibă
nimeni ceva împotrivă, să reducem aceste sume şi apoi putem corecta, după alegeri, ca să fie prevăzut
pentru un trimestru, ca să nu fie dubii.

Eu zic să corectăm aceste sume şi să mergem mai departe.
Eu am o singură întrebare care vizează o sumă mult mai mare. În cartierul Belvedere, 40

miliarde pentru drumuri. Când am avut acea înţelegere cu executantul, era vorba că acele lucrări o să fie
atrase din fonduri guvernamentale.

Dl. primar Florea: - sigur că da, dar eu trebuie să le prevăd.
Noi nu putem accesa nici un ban din programele operaţionale decât, eu mă bucur pentru

fiecare leu pe care putem să-l luăm de la Guvern sau bani europeni. În momentul în care noi depunem
documentaţia. Ministrul mediului a modificat regula în timpul jocului. A spus că nu mai e necesar
Studiul de fezabilitate ci trebuie proiect tehnic. Aici, noi le depunem toate, cum am depus şi pentru cele
54 de străzi că am stat după RA Aquaserv, a intrat Aquaserv şi a înlocuit conductele, am făcut proiectele
şi acum intră la fondurile de finanţare. Şi acest lucru va fi, dar  nu poţi avea garanţia. Calea Sighişoarei,
la fel, am mers la două capete, şi la minister şi la buget local până la urmă ministerul nu a  dat nimic.
Am spus că încercăm să luăm bani.

Să nu uităm miniştrii din Tîrgu-Mureş pentru că toţi răspund de acest sector. Şi acum sunt
plecaţi la Bucureşti pentru probleme mai mult decât normale, se încearcă blocarea noastră la Ministerul
Mediului.

Dl. consilier Kolozsvari: – am întrebat acelaşi lucru pe d-na Fărcăşan şi am primit
răspunsul că aşa este prevăzut în contractul cu executantul. V-aş ruga să spuneţi cum este.

D-na Rodica Fărcăşan: - în contractul de asociere şi Actul adiţional este prevăzut că
Societatea Contranscom Benţa are obligaţia să suporte contravaloarea cheltuielilor privind alimentarea
cu apă, canalizare, gaz, electricitate, Primăriei municipiului Tîrgu-Mureş revenindu-i sarcina să
finanţeze cheltuilile privind execuţia drumurilor. Am înţeles că s-au făcut nişte promisiuni la momentul
respectiv că se vor primi nişte bani de la Bucureşti prin A.N.L. Din cunoştinţele mele, anul trecut nu s-
au dat pentru străzi în cartiere  cum era un program mai demult. Să sperăm că în anul acesta vom primi
nişte bani.
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Dl. primar Florea: - noi am trecut cele 4 blocuri A.N.L. exact cu acest scop. Blocurile
ANL, drumurile şi accesul sunt finanţate din bani ai AND-ului. Acesta a fost motivul pentru care am
cedat nişte blocuri ca să ne vină nişte bani de acolo. Vă dau în scris că vor veni aceşti bani, că vrea dl.
Borbely sau că nu vrea. Oraşul trebuie să-şi primească ceea ce i se cuvine. Nu cerem pomană. Acest
cartier susţinut din programe naţionale, aşa a fost concepute, ca sprijin al autorităţilor în domeniu. Noi
nu putem să nu cuprindem în buget. Vă dau exemplu de 12 oraşe din România care au mai multe  săli de
sport decât oraşul nostru. Judecaţi dvs. dacă şi-au făcut datoria.

Dl. consilier Kolozsvari: - noi trebuie să rămânem la subiectul bugetului nostru. Acesta nu
este un subiect al consiliului.

Dl. consilier Oprişcan: - am o propunere,  anul trecut 2007 nu a fost an electoral. Să lăsăm
cheltuielile acelui birou de presă la nivelul anului tercut, fără nici un fel de indexare  şi atunci totul va
merge normal. Să ne spună doamna director, şi dacă   rămâne aceeaşi sumă nu va fi nicio problemă şi
nicio suspiciune.

Dl. consilier Kolozsvari: - la discuţiile comisiei de buget, la capitolul acesta, faţă de 1.590
am redus cu 630, rămânând 960. Asta a fost discuţia în comisia de buget. Este şi vina mea că am
verificat astăzi toate acestea, am sunat-o pe d-na Kiss Imola  la care răspunsul a fost că se regăseşte în
anexa nr. 9.

Anul trecut  la Autorităţi executive, Serviciul de protocol, Biroul de presă – a fost 1.430 lei.
Faţă de acesta, s-a propus la nivel de 960. La toate celelalte am verificat şi sunt în ordine. S-a redus în
felul următor:

- la publicarea în Monitorul Primăriei – tehnoredactare, redactare, distribuţie, de la 150 la
50.

- procurarea materialelor necesare (casete, etc.) de la 100 s-a redus la 20;
- promovarea imaginii serviciilor publice – 150 a fost propus şi a fost scos complet. De

asemenea, a fost scos complet promovarea unor emisiuni informative privind activitatea
primăriei; s-a propus 300 şi a fost scos. La celelalte nu s-a umblat.

Dl. Marius Paşcan: - sigur că se pot face multe speculaţii, este o perioadă sesibilă,
rugămintea mea este să nu trataţi acel capitol, se creează o mare confuzie, cum că primarul sau biroul de
presă al primăriei are 16 miliarde sau 11 miliarde. Este o mare eroare. Aici vorbim de foarte multe alte
lucruri, aşa cum a  spus  şi dl. Benedek despre vizita delegaţiilor mureşene în alte ţări, de vizitele pe care
le primim; de cursurile de specializare  ale funcţionarilor publici pe care ne obligă legea administraţiei
să le facem. Nu tăiaţi integral acea sumă alocată prezenţei în media, în special în televiziune, a
reprezentanţilor primăriei şi consiliului local, pentru că ne puneţi în imposibilitatea de a ne promova
curăţenia de primăvară care urmează, impozitele şi taxele locale, campania de promovare care este
necesară, urmează să intrăm cu Dispeceratul integrat de urgenţă, să promovăm materiale legate de
Cetatea Tîrgu-Mureş care este pe cale să câştige nişte mari proiecte de finanţare susţinute din bani
europeni şi extinderea la Grădina Zoologică, cu 4 hectare, ceea ce aţi votat dvs. Dacă cineva îşi
imaginează că în perioada aceasta în care se vor înghesui pe televiziuni în special partidele politice să
promoveze, vă imaginaţi că primăria mai are loc în vreun fel  să vorbească despre activitata sa, sau să
promoveze aceste campanii, care nu sunt electorale, atunci sigur că este o eroare. Eu vă rog să nu tăiaţi
integral, să tăiaţi la nivel minim, cum consideraţi. Ceea ce s-a propus aici este la nivelul aprobărilor dvs.
în anii anteriori. Nu am venit cu sume peste, din contră le-am corelat cu ceea ce înseamnă inflaţia şi am
căutat să venim cu ceva în plus. Serviciile publice din Tîrgu-Mureş au la rândul lor nevoie să fie
promovate, fiindcă altfel nu devenim cunoscuţi, nu suntem atractivi; la fel, activitatea consiliului local.
Mie îmi pare rău că s-a spus că nu au invitaţi consilieri locali. Mulţi dintre dvs. au participat la emisiune,
au fost invitaţi, şi dacă noi Biroul de presă nu am apărut în direct să facem invitaţia, nu înseamnă că nu
am fost implicaţi sau nu am generat aceste emisiuni.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu a fost propusă nici un fel de reducere la majoritatea
capitolelor despre care vorbim, respectiv la vizitele din străinătate ale oraşelor înfrăţite, etc. reducerea
propusă s-a referit strict la publicaţii care au fost folosite şi considerăm că au fost folosite în mare
măsură pentru o campanie continuă.

De asemenea la promovarea unor materiale în mass media, nu am atins publicarea
hotărârilor în nici un fel şi nu am atins nici celelalte. Reducerile s-au referit la patru poziţii.



28

Dl. consilier Maior: - aţi spus: “La capitolul publicarea hotărârilor de consiliu local şi a
dispoziţiilor de primar, din 200 rămâne nimic”.

Dl. consilier Kolozsvari: - nu aşa am spus, am spus că nu s-a redus nimic. Reducerea a fost
propusă la publicaţia Monitorului primăriei, la promovarea materialelor documentare, promovarea
imaginii serviciilor publice şi al promovarea unor emisiuni informative, unde s-a propus 3 miliarde. La
celelalte poziţii nu s-a  propus nici un fel de modificare.

Dl. consilier Balint: - vreau să ridic două probleme care vizează învăţământul. Prima este
legată de acea iniţiativă a sindicatelor, o să aveţi întâlnirea cu liderii de sindicat privind tichetele cadouri
pentru profesori.

Dl. primar Florea: - pentru dvs., nu pentru mine, eu le-am acceptat, le-am discutat, dvs. le-
aţi tăiat. E treaba dvs. Nu le-aţi prins dvs. O să am a doua rundă de întâlniri cu sindicatele.

Dl. consilier Balint: - a doua problemă este în legătură cu cabinetele medicale din şcoli.
Urmează să se facă o evaluare privind cabinetele dotarea acestora şi mai ales  reparaţia acestora. Este
foarte important, mai ales că în perioada în care suntem am primit o serie de avertizări legate de
epidemia de gripă care este şi în oraş şi atunci se impune ca aceste cabinete să fie puse la punct.

Dl. consilier Maior: - la cap. 51 – publicarea hotărârilor adoptate de consiliul local a rămas,
promovarea imaginii serviciilor publice aţi tăiat. Vin cu o propunere: vis-à-vis de promovarea unor
emisiuni informative privind activitatea primăriei şi Consiliului local, anul trecut a fost 1,5 miliarde. Să
nu mergem pe 1,5 miliarde, dar măcar 500 milioane să lăsăm să-şi poată face licitaţia. La începutul
anului se face licitaţia pentru emisiuni. Dacă nici bani de caiet de sarcini şi licitaţie nu lăsăm, deci ideea
era să fie o poziţie bugetară.

Dl. consilier Kolozsvari: - toate aceste discuţii erau eliminate dacă discuţia bugetului
începea din luna septembrie. Am solicitat în nenumărate rânduri să începem discuţia la capitolul de
cheltuieli. Că apoi, la capitolul venituri dacă nu avem suficiente venituri, în funcţie de priorităţi vom
trage linia. Aşa am procedat din 2002 încoace, nici atunci nu a fost aprobat bugetul de stat mai repede,
dar totuşi am reuşit să discutăm şi practic s-a evitat  mare parte a discuţiilor din plen.

La capitolul 51, la publicarea Monitorului primăriei, comisia de buget a propus 50 mii în loc
de 150 mii, la capitolul procurarea materialelor necesare, în loc de 100 comisia de buget a propus 20, la
promovarea imaginii serviciilor s-a propus scoaterea sumei şi la promovarea unor emisiuni s-a propus de
asemenea scoaterea, dar a propus dl. Maior 50 mii şi cred că este raţională această propunere. Dacă mai
sunt alte propuneri legat de acest capitol?

A fost propus 150 la promovarea imaginii serviciilor publice subordonate ş dl. primar  spune
ca să existe poziţie, să lăsăm o sumă oarecare şi propus să lăsăm 50 de la 150.

Dl. primar Florea: - vă anunţ înainte.  Creşele au primit alte acte şi alte lucrări. Problema
Grădinii Zoologice şi a câinilor vagabonzi care au sufocat oraşul, va trebuie o altă abordare. Vă propun
să le vedeţi atunci. Nu are rost, tăiaţi jumătate, dar lăsaţi-i să-şi dea anunţurile către oameni.

Dl. consilier Kolozsvari: - la publicaţia monitorului – 50 în loc 150, la procurarea
materialelor 20 în loc de 100, la promovare imaginii serviciilor publice 50, nu s-a modificat la
publicarea hotărârilor şi dispoziţiilor de primar şi la promovarea unor emisiuni – 50 mii  în loc de 300.

Dacă nu mai sunt observaţii, voi supune la vot pe capitole varianta II.
Dl. consilier Oprişcan: - dacă alte observaţii la varianta II nu au fost, nu are sens să mai

trecem prin capitole. Cu acele modificări cu care până la urmă cu toţii am fost de acord, cu reducerea
acolo, cu două alocări suplimentare dincolo, haideţi să-l votăm.

Dl. consilier Kolozsvari: - dacă sunteţi de acord, vom proceda aşa. Au fost acele reduceri
cu care ne-am lămurit şi a fost o propunere de la dl. Ştefanovici legat de Biserica greco-catolică, legat de
asociere cu Baschet Club şi propunerea referitoare la Casa “Avram Iancu”, eu cred că toate acestea, noi
am scos foarte mult  şi le-am pus în rezervă bugetară, eu cred că nu vom avea nimic împotrivă. Vă
propun să lăsăm aşa cum este acest capitol, fiindcă  dacă în momentul de faţă încercăm să modificăm,
dăm peste cap, dar vă rog să fie notat în procesul verbal, că din rezerva bugetară vom aloca sumele
respective. Acelaşi lucru, referitor la ce a spus dl. Kirsch - film alternativ şi sport Europa baschet, cred
că suntem cu toţii de acord că acestea trebuie să fie cuprinse şi din rezerva bugetară vom aloca sumele
necesare. Acestea au fost nişte modificări propuse pe care le cuprindem în menţiuni şi  le vom cuprinde.

Supun votului dvs. bugetul în varianta modificată.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
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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 aprobare bugetului  de venituri şi cheltuieli pentru anul 2008 la

SC Energomur SA:
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre

prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 17 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru sprijinire acţiunilor sportive  pe

semestrul I 2008:
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre

prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 18 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijiunului financiar pentru acţiuni ale instituţiilor de

învăţământ  în baza concursului de proiecte  pe semestrul I 2008:
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre

prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 19 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului local municipal Tîrgu-Mureş  la

realizarea programului “Siguranţa cetăţeanului – 2008”
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre

prezentat.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
(Nu  a votat dl. consilier David C.)
Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru.
Punctul nr. 21 din ordinea de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr. 425/18.12.2007 referitoare

la acordarea de înlesniri  la transportul urban de călători pentru pensionari:
Dl. consilier Kolozsvari: - am discutat în comisia de buget şi cred că va trebui să mai

discutăm, fiindcă am spus că într-un fel este în ordine, subvenţionăm aceste bilete dar nu putem
subvenţiona şi profitul  care este inclus în suma aceasta şi am cerut să se facă o analiză a costurilor şi
profitului, pentru că nu este normal ca în această înlesnire să suportăm şi cota de profit. Cu această
menţiune eu propun să se aprobe materialul şi până la şedinţa ordinară să se facă această analiză de cost.

Supun votului dvs. proiectul de hotărâre cu acest amendament.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Punctul nr. 22 din ordinea de zi
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Proiect de hotărâre privind achizionarea unui imobil pentru centrul de zi “Rozmarin”:
Dl. consilier Kolozsvari: - dacă nu sunt observaţii, supun la vot proiectul de hotărâre

prezentat.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Se află în sală mandatarul nostru pentru probleme juridice – dl. Hodoş Felix, care doreşte să

ne spună ce fel de activitatea desfăşoară şi eventual să-i punem întrebări.
Dl. avocat Hodos: am fost numit mandatar pentru două probleme, prima ar fi executarea

împotriva d-lor Kolozsvari Zoltan, Pop Mircea, Fekete Attila,  Moraru Octavian şi Fărcăşan Mircea, cu
privire la recuperarea unei sume de aproximativ 100 milioane. Această problemă este în lucru la dl.
executor Hurubă Eugen. Ultimul act făcut de dânsul, din data de 24 inuarie 2008 solicită Serviciului de
impozite şi taxe să identifice bunurile celor cinci consilieri pentru a putea fi executate sumele respective.

Cu privire la a doua probemă – executarea în ce priveşte decizia Curţii de Apel 317/R/2005,
împotriva d-lor Dorin Forea, Poruţiu, etc., am efectuat demersuri la trei executori judecătoreşti pentru
pune în executare aceastpă hotărâre, executorii au refuzat punerea în executare motivând faptul că în
decizie apare doar că se constată prejudiciul adus consiliului local, dar nu există obligaţia de a plăti
acestor persoane, iar ca urmare am promovat o contestaţie la executare la titlu. Contestaţia la executare
la titlu a fost respinsă motivându-se faptul că prin persoana mea Consiliul nu a împuternicit un mandatar
să formuleze şi să semneze această contestaţie la executare la titlu. La  acest moment aşteptăm să se
motiveze hotărârea Curţii de apel, cu privire la această chestiune dvs. veţi dispune printr-o altă hotărâre
dacă mandatul este specificat, dat special pentru acest lucru sau nu.

Este o singură chestiune pe care vreau să o mai supun dezbaterii dvs., faptul că aceste sume
vor fi prescrise pe data de 12 aprilie, dacă veţi lua o hotărâre, aceasta va trebui luată până atunci, în caz
contrar va trece termenul de prescripţie de 3 ani şi nu va mai putea fi executată.

Dl. consilier  David: - dacă nu se va admite cererea la suspendarea executării, dacă nu avem
în  buget nu putem cheltui banii aceştia.

Dl. primar Florea: - eu sunt mai supărat cu MTS  Compani decât dvs. de o sută de ori. Este
o mare prostie care pe mine m-a depăşit, cu toţi avocaţii cu care am discutat. Tentaţia atât de mare, am
făcut acum contestaţie la executare, de două luni de zile nu îmi dă răspuns, nu e motivată, adică nu mi se
dă soluţie de către judecătorie. S-a ajuns la nişte lucruri care sunt greu şi de explicat public, fiindcă pic
în latura penibilului. Să nu-mi spuneţi că un judecător în cazul în care sunt bani publici, cunoscând acest
lucru, în două luni de zile nu trebuia să dea o soluţie. Nu s-a dat. Avem proces în data de 24 la
Bucureşti. Se judecă fondul. MTS este  exemplul corupţiei şi superficialităţii care se întâmplă acolo şi
avocaţii dictează. La 60 miliarde  şi la cheltuieli de judecată de 3 miliarde ale nevestei prefectului, dar
astea sunt adevăruri. Să sperăm că vom avea succes la Curtea de Justiţie.

Profit de acest fapt să vă mulţumesc pentru faptul că aţi votat bugetul, vă asigur că nu veţi
avea surprize neplăcute din punctul de vedere al primăriei în perioada care va fi, nici în executarea
bugetului şi nici în abordare campaniei electorale, fiindcă am pus mai presus de orice intersele oraşului
decât lucrurile personale.

V-aş ruga să luaţi în calcul o întâlnire cu cei de a Consiliul judeţean, mi se par presante
anumite lucuri pentru că se lasă o serie de lucruri la voia întâmplării. Din zona periurbană sunt primării
nemulţumite de modul în care s-a hotărât abordarea unor trasee de ocolire, vor să atace hotărârea
Consiliului judeţean pentru că s-au comportat aiurea, considerând că primarilor li se poate da ordin. Nu.
Este cazul Primăriei  Livezeni care vor să atace această hotărâre, lucru care ne va afecta şi pe noi şi
atunci e bine să avem un dialog cu d-na preşedinte, la fel şi în ceea ce înseamnă utilităţile de interes
judeţean. Vă rog să luaţi în calcul o întâlnire cât de curând.

D-na secretar Cioban: - domnilor consilieri, dl. mandatar v-a întrebat şi v-a pus în temă cu
procedurile care s-au instituit în acest dosar şi v-a atras atenţia asupra faptului că în 12 aprilie se prescrie
dreptul consiliului de a acţiona în continuare pentru recuperarea acestei sume. Eu v-aş ruga, dacă
înţelegeţi că după 12 aprilie nu se mai poate face nici un fel de act de procedură în ceea ce priveşte
executarea sumelor în cauză. Aş  propune consiliului să ia act despre acest lucru, pentru că  este un lucru
serios când vorbim de bani, şi să-l împuternicească pe dl. avocat să-şi ducă mandatul până la capăt în
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ceea ce priveşte toate procedurile prevăzute de lege, pentru a acţiona atât în ceea ce priveşte cauza în
materie de fond cât şi la celelalte grade de jurisdicţie, pentru a nu pierde termenele legale. În cazul în
care dvs. nu veţi hotărî în altă formă până la data de 12 aprilie, prescripţia atrage după sine răspunderea
celor care nu au hotărât în termen. Dacă tot este dânsul aici de faţă şi tot s-a ocupat de această cauză, să-
l împuterniciţi în continuare să-şi ducă mandatul la capăt cu toate procedurile prevăzute de lege, urmând
ca dvs. dacă hotărâţi să şi redactăm o hotărâre în acest sens.

Ca să-i răspund d-lui David, într-adevăr suntem pe rolu instanţelor, am înţeles că aţi lăsat în
rezerva bugetară bani, şi dacă va fi cazul se poate propune o rectificare de buget.

Dl. consilier Kolozsvari: - referitor la cee ce spuneţi, va fi necesară o hotărâre care dacă se
prezintă al şedinţa din februarie este în ordine.

Dl. viceprimar Bakos: - faptul că noi nu luăm o atitudine, faptul că noi nu mandatăm să
continue acest demers, nu înseamnă în mod automat ca partea opozantă să se îndrepte împotriva
consiliului la ora actuală?

Dl. avocat Hodos: - legat de mandat, atâta vreem cât nu ştim care este motivare Curţii de
Apel, probabil că şi acest viitor mandat va avea aceeaşi soartă. Pe de altă parte s-a mai ridicat o excepţie
în proces, privitor la calitatea Consiliului local. Municipiul este cel care trebuie să ceară aceşti bani, să
solicite, sau consiliul local? Curtea de Conturi spune că este Consiliul local; între timp, însă, acea
ordonanţă a fost abrogată.

Dl. consilier Kolozsvari: - rămâne să se lămurescă şi vom lua hotărâre la şedinţa viitoare.
Mai avem nişte informări care ne-au fost prezentate, dintre care una  este a Poliţiei

Comunitare. Dacă  aţi citit acele informări, dacă aveţi observaţii, sau dacă le acceptăm aşa cum sunt ele.
Punctul nr. 1 din ordinea de zi
Informare privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute de Serviciul Public Poliţia

Comunitară în anul 2007:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 2 din ordinea de zi
Informare privind acordarea serviciilor de asistenţă socială şi utilizarea finanţării acordate în

baza Legii nr. 34/1998, a H.G. nr. 1.153/2001 şi a H.G. nr. 942/2005 pentru anul 2007:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 3 din ordinea de zi
Informare privind activitatea asistenţilor personali din cadrul Serviciului Public de Asistenţă

Socială în perioada 1 iulie – 31 decembrie 2007:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 4 din ordinea de zi
Informare privind activitatea Serviciului Public de Asistenţă Socială în anul 2007:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 5 din ordinea de zi
Informare privind oferta de vânzare a unei suprafeţe de teren intravilan de 3.937 mp în

municipiul Tîrgu Mureş:
Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Punctul nr. 4 – regim de urgenţă
Informare privind depunerea de către Municipiul Tîrgu-Mureş a unei cereri de finanţare în

vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile prin „Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii
mediului prin realizarea de spaţii  verzi în localităţi:

Informarea a fost însuşită de către domnii consilieri.
Dl. consilier Kolozsvari: - încă un lucru, în luna noiembrie am luat o hotărâre şi anume

HCL nr. 414/29 noiembrie 2007 privind subvenţionarea cu 50% a costului călătoriilor la transportul
urban pentru elevi şi studenţi. Se solicită, datorită schimbării veniturilor, salariului minim, ca din
hotărâre să scoatem acea sumă  care spune că aceste acordări de subvenţii se fac până la un plafon de. În
funcţie de aceasta, solicitarea este ca din hotărâre să anulăm “proveniţi din familii ale căror venit net
lunar pe membru de familie nu depăşeşte 620 ron”. Restul din hotărâre să rămână  aşa cum este.

Supun votului dvs. dacă sunteţi de acord cu această modificare.
Cine este pentru? – 19 voturi (unanimitate)
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Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
Propunerea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Ultimul punct din ordinea de zi este alegerea preşedintelui de şedinţă şi vă rog să faceţi

propuneri în acest sens.
Dl. consilier Maior: - propun pe dl. consilier Vlas Florin preşedinte al şedinţei viitoare.
Dl. consilier Kolozsvari: - supun a vot propunerea făcută de dl. consilier Maior.
Cine este pentru? – 18 voturi
Cine este împotrivă? -
Cine se abţine? –
În unanimitate a fost ales dl. consilier Vlas Florin preşedinte al şedinţei viitoare.
Dl. primar propune să fixăm o întâlnire cu Consiliul judeţean.
Dl. primar Florea: - subiectul va cuprinde probemele privind abordarea infrastructurii în

zona periurbană. Primarul de la Livezeni vrea să atace hotărârea.
Al doilea subiect, am cerut din planul Aquaservului să prezinte, dacă abordăm Poklosul de

varianta respectivă. Dacă-mi spuneţi că nu e cazul,  rămâne ca dl. David să pezinte un proiect privind
doar Apele Române.

Sunt lucruri pentru care vreau să fie abordare clară şi cu cei de la Consiliul judeţean.

Nemaifiind alte discuţii la ordinea de zi, lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local
municipal Tîrgu-Mureş  se încheie.

dr. ing. Kolozsvari Zoltan – preşedinte de şedinţă   ________________

jrs. Cioban Maria - Secretarul  municipiului Tîrgu-Mureş _________
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