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RAPORT DE ACTIVITATE 2012
CONSILIER LOCAL PETI ANDREI
„Atât mi-e de puţin timpul,
Atât de grăbite sunt toate,
Atât de uşor se strică
Ce la naştere apare eternitate.”
Romulus Guga
În temeiul prevederilor art. 51 alin. 4 din Legea nr. 215 din anul 2001 cu
privire la administraţia publică locală, fiecare ales local din România are
obligativitatea de a prezenta anual un raport de activitate privind desfăşurarea
mandatului său. Scopul acestui demers este asigurarea transparenţei la nivelul
administraţiei locale, pentru ca fiecare cetăţean să poată urmări activitatea aleşilor
publici. În calitate de consilier în Consiliul Local al municipiului Tîrgu-Mureş, în
perioada 01 ianuarie – 31 decembrie 2012 am dorit să-mi pun toate cunoştinţele
mele ca şi jurist şi întreaga capacitate de muncă în folosul cetăţeanului.
În anul 2012 am fost prezent la un număr de 11 şedinţe ordinare şi la 8
şedinţe extraordinare. Am absentat din motive obiective la doar o şedinţă a
Consiliului, fiind astfel printre consilierii care au avut o prezenţă bună în forul local.
Din ianuarie până în iunie 2012 am fost preşedintele Comisiei pentru
administraţie publică locală, protecţie socială, juridică, apărarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, probleme de minorităţi. O dată cu
formarea noului Consiliu Local, am devenit preşedintele al Comisiei de studii,
prognoze economico-sociale, buget finanţe şi administrarea domeniului public și
privat al municipiului Tîrgu Mureş.
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PROIECTELE MELE

1. Rezolvarea situaţiei existente în cadrul Liceului de Artă
din Tîrgu Mureş
După 1989, o parte dintre clădirile în care funcționează instituțiile de
învățământ
au

târgumureșene

fost

proprietarilor.

retrocedate
În

această

situație se află și sediul
Liceului

de

Artă

Târgu

Mureș, care a fost retrocedat
Parohiei Romano – Catolice
Problemele au început în momentul în care au început
să existe întârzieri majore în ceea ce privește plata
chiriei, din 2009 nemaiexistând un contract încheiat
între cele două părți. În anul 2012, clădirea în care
funcționează una dintre principalele instituții de
învățământ din Târgu Mureș, Liceul de Artă, se află
într-un avansat grad de deteriorare. Practic întregul
sediu ar fi necesitat de mulţi ani reparaţii capitale.
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Cei peste 800 de elevi care frecventează cursurile acestui liceu, studiau în
condiții improprii, existând chiar o amenințare reală pentru siguranța lor. În
vara anului 2012, tavanul unei săli de curs din cadrul Corpului C s-a prăbușit,
din fericire fără a provoca victime.
În

cadrul

Consiliului

Local am promovat și
sprijinit

proiectul

de

hotărâre care a deblocat
situația.

Practic,

în

ședința

extraordinară

din 6 septembrie 2012,
al cărui președinte am
fost

subsemnatul,

s-a

votat noul contract de
închirierea al respectivului imobil, dintre proprietarul Parohia RomanoCatolică Târgu Mureș și chiriașul Primăria Târgu Mureș. În respectiva
hotărâre (anexa 1) s-au introdus articole care obligau părțile la o înțelegere,
care a dus în final la deblocarea situației și la începerea lucrărilor de reparații.

2. Proiectul de amenajare a unei piste de biciclete pe
traseul Piața Trandafirilor-Complexul de Agrement și
Sport Mureșul (Weekend)
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Un oraș european trebuie să aibă
mijloace de transport și agrement
alternative. Lipsa unei piste de biciclete
care să lege centrul orașului de
principala zonă de agrement a orașului,
Complexul de Agrement și Sport
Mureșul

(Weekend),

face

aproape

imposibilă deplasarea în condiții de
siguranță

a

bicicliștilor.

Iubitorii

acestui sport trebuie să circule prin traficul auto, câteodată ”infernal”, pentru
a ajunge cu bicicleta la destinația dorită.
Având în vedere succesul
participării

la

Programul

Comunității

Europene

”Săptămâna

mobilității”

desfășurată în perioada 16-22
septembrie

2012,

în

care

Primăria și Consiliul Local
Tîrgu

Mureș

parteneri
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a

avut

ca

organizații

neguvernamentale: Asociaţia Master Schi & Bike, Asociaţia Jumbo Jet
Triathlon Club, Fundaţia Comunitară Mureş, Asociaţia unDAverde, Asociaţia
Pro BicicloUrbo, Asociaţia Sănătate şi Speranţă, respectiv Inspectoratul
Școlar Județean Mureș, se impune asigurarea infrastrucutrii necesare pentru
punerea în aplicare a programului sus-amintit. La eveniment a fost prezent
primul Campion paralimpic din România, ciclistul Novák Károly Eduárd,
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sportiv de 36 de ani, care a devenit un adevărat exemplu pentru tinerii din
Târgu Mureș și întreaga țară.
În

ședința

ordinară

din

25

octombrie 2012, a fost votată
hotărârea nr. 114

(anexa2),

inițiată de sus-numitul, prin care
un proiect votat în 2011, dar care
nu a primit finanțarea europeană,
va fi realizat parțial din fonduri
proprii. Astfel, din proiectul iniţial
cu o valoare de 2,5 milioane lei, care conţine două trasee în întregime: între
cartierul Tudor şi CASM, respectiv între Combinat şi Spitalul nou, se va
realiza doar partea dintre Centru și CASM cu cei 500 mii lei aprobați în
această hotărâre.
Datorită unei erori materiale, articolul introdus de mine care viza ”abrogarea
prevederilor H.C.L. nr. 131/2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele
din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne
indicatoare cu privire la traseul ocolitor”, nu a fost introdus în hotărârea
inițială, corectarea făcându-se prin hotărârea nr. 120 din 29.11.2012 (anexa
2B). Astfel accesul bicicliștilor în centrul orașului nu mai este interzis de
către autoritatea locală, așa cum ar fi trebuit de mult.

3. Aprobarea unui studiu de fezabilitate pentru
amenajarea unor obiective din Parcul Sportiv Municipal
Tîrgu Mureş.
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Municipiul Târgu Mureș are o tradiție sportivă importantă mai ales în ceea ce
privește diferite ramuri din atletism. Lipsa unei baze sportive, care să asigure
infrastructura necesară practicării performante a acestui sport, a ne-a scos de
pe harta atletismului românesc. În ședința ordinară din 29 noiembrie 2012 s-a
votat hotărâtea inițiată de mine privind ” demararea procedurilor de întocmire
a unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor obiective din Parcul
Sportiv Municipal Tîrgu Mureş”, un pas important pentru realizarea primai
baze sportive importante a orașului.
Pe parcursul timpului, Consiliul Local al
Municipiului Tîrgu Mureș, în repetate
rânduri și-a exprimat voința cu privire la
preluarea în proprietate a unor imobile
aparținând autorităților publice centrale.
Una dintre proprietățile care au ajuns în
perioada mandatului trecut în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureș, o
reprezintă Parcul Sportiv Municipal, respectiv parcul și clădirile din jurul
fostului ”Stadion ASA”. Consiliul Local Municipal Tîrgu Mureș a aprobat
prin Hotărârea nr.398 din 29 octombrie 2009 propunerea de transmitere a
acestui imobil din domeniul public al Statului în domeniul public al
Municipiului Tîrgu Mureș și în administrarea Consiliului local. Ulterior, s-a
adoptat Hotărârea de Guvern nr. 883 din 18 august 2010 prin care s-a
transferat dreptul de proprietate și administrare asupra acestui patrimoniu.
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Condiția impusă de către Guvern
Consiliului local a fost să mențină
destinația actuală pentru activitatea
de sport a imobilelor menționate,
respectiv a impus obligația de a
întreține și a moderniza imobilele
preluate la standarde de calitate
cerute pentru desfășurarea activităților sportive.
Au trecut mai bine de 2 ani de la preluare și autoritatea locală nu a făcut
nimic nici măcar pentru conservarea patrimoniului, și cu atât mai puțin
pentru întreținere și modernizare. Stadionul a devenit pradă hoților de
materiale de construcții, starea ei degradându-se pe zi ce trece. Mai mult,
Guvernul și-a rezervat dreptul de a
reveni asupra transmiterii dreptului
de proprietate, dacă nu se respectă
obligațiile impuse.
Considerând că amenajarea pistei
de alergare și amenajarea terenului
pentru diferite sporturi de atletism,
respectiv având în vedere tradițiile
și performanțele obținute în acest sport, se impune realizarea unui Complex
de Atletism pe terenul fostei ”ASA”. Având în vedere frumusețea zonei și
amplasarea centrală, am propus amenajarea unui Parc dendrologic în parcul
Stadionului, care poate deveni plămânul orașului nostru. Toate aceste
investiții nu presupun un efort financiar prea mare, dar în schimb impactul
asupra bunăstării tîrgumureșenilor ar fi extrem de mare.
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4. Vânzarea către tineri a locuinţelor ANL
Una

dintre

principalele

preocupări ale mele ca și
consilier local în Târgu
Mureș a fost și este
asigurarea

de

locuințe

pentru familiile tinere din
oraș. Programul național
de construire de locuințe
pentru tineri prin Agenția
Națională

pentru

Locuințe

(ANL),

asigură

parțial

necesitățile

tîrgumureșenilor privind construcția de noi apartamente. Având în vedere
cele 602 cereri pentru locuinţe ANL depuse numai în cursul anului 2011 și
solicitarea titularilor contractelor de închiriere pentru cumpărarea locuinţelor
realizate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe de pe raza municipiului TîrguMureş,

cunoscând oportunităţile de finanţare asigurate prin Programul

„Prima Casă”, se cerea adoptarea unei hotărâri (Anexa 4) care să permită
vânzarea acestor spații locative. În luna noiembrie aleșii locali au aprobat
hotărârea 113 prin care ”se aproba demararea procedurilor legale de trecere a
unor apartamente construite prin ANL, din proprietatea publică a
Municipiului Tîrgu-Mureş în proprietatea publică a Statului Român, în
vederea trecerii acestora în proprietatea privată a Statului Român şi vânzarea
către unii chiriaşi îndreptăţiţi conform legii, cu menţinerea dreptului de
administrare asupra acestora în favoarea Consiliului municipal Tîrgu-Mureş.”
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Pentru

realizarea

acestui proiect, am
luat în considerare
nevoia pentru a
identifica

noi

surse de finanțare
pentru a continua
dezvoltarea pieței
imobiliare din mun. Tîrgu Mureș, de atragerea de fonduri pentru a construi
locuințe pentru tinerii din mun. Tîrgu Mureș, de nevoia de a ține tânăra
generație aproape de locul de naștere unde să poată întemeia o familie și a-și
dezvolta cariera profesională,
Prin prisma Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor nr. 1498 din 20.11.2008 privind stabilirea unor măsuri pentru
selecţia obiectivelor noi de investiţii din cadrul Programului de construcţii de
locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, care reprezintă o garanţie legală că
sumele obţinute din vânzarea acestor locuinţe se întorc în localităţile de unde
au fost obţinute, precum şi noilor prevederi legale, locuinţele ANL pentru
tineri, destinate închirierii, pot fi achiziţionate de actualii chiriaşi, la cererea
acestora, după expirarea a minimum 1 an de închiriere neîntreruptă, fără ca
vânzarea să fie condiţionată de vârsta solicitanţilor.

Să nu uităm faptul că actuala criză economică afectează semnificativ
economia ţării noastre, şi implicit resursele limitate de care va dispune
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bugetul naţional de a susţine şi finanţa construcţia de noi locuinţe pentru
tineri, destinate închirierii.
Finanţarea construcţiei de locuinţe s-a făcut din credite acordate de Banca de
Dezvoltare a Consiliului Europei şi că iniţial Acordul de împrumut nu a
consemnat posibilitatea vânzării locuinţelor, pentru realizarea acestei
operaţiuni s-a solicitat şi s-a primit acordul băncii care a răspuns favorabil,
impunând condiţii stricte pentru vânzarea locuinţelor realizate prin Programul
de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe de pe raza municipiului Tîrgu-Mureş către tinerii,
care sunt titulari de contract de închiriere.
În proiectul de hotărâre am specificat clar faptul că din sumele obţinute prin
vânzarea locuinţelor se creează un fond care va fi utilizat numai pentru
dezvoltarea Programului de construcţie de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, fapt necesar dovedit şi prin numărul mare de solicitări din partea
tinerilor de pe raza municipiului Tîrgu-Mureş pentru astfel de locuinţe.
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5. Aprobarea
activităţii

unor

măsuri,

Grădiniţei

PN

în
11-

vederea

desfăşurării

structură

a

Şcolii

Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza”.
Secţia maghiară a Grădiniţei PN 11, îşi desfăşura activitatea în condiţii
improprii, astfel cum reiese din adresa conducerii instituţiei de învăţământ,
înregistrată sub nr. 7713/21.02.2012. Având în vedere această situaţie, în anul
şcolar 2012-2013, secţia maghiară a Grădiniţei PN 11 își desfăşoară
activitatea într-un spaţiu pus la dispoziţie de Parohia Reformată Tîrgu-Mureş
Nr. IV, spaţiu situat în Tîrgu-Mureş, str. Voinicenilor nr.47. Spaţiul în care îşi
desfăşoare activitatea secţia maghiară a grădiniţei are următoarea structură:
sală de grupă – 61 mp, vestiar – 32 mp, grup sanitar – 11 mp. Prin adresa
nr.2868 din 10.05.2012, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş şi-a exprimat
acordul privind funcţionarea acestei grupe a grădiniţei PN 11 în spaţiul oferit
de Parohia Reformată nr. IV Tîrgu-Mureş, situat în Tîrgu-Mureş, str.
Voinicenilor nr.47.
Pentru ca spaţiul menţionat anterior să poată fi folosit pentru desfăşurarea
activităţii grădiniţei, s-a impus efectuarea unor lucrări pentru amenajarea
spaţiului (renovarea completă a incintei, amenajarea grupurilor sanitare la
standardele cerute pentru copiii de grădiniţă, amenajarea curţii ca spaţiu de
joacă), suportate de către Parohie.
Prin hotărârea nr.115 (ANEXA 5) din luna octombrie s-a convenit plata unei
chirii lunare și a utilităților respectivului sediu către Parohie, așa cum este
normal, pentru a se putea dăsfășura această activitate în condiții decente
pentru preșcolari.
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6. Completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr.
197/2007 privind aprobarea Regulamentului de stabilire
de măsuri unitare de organizare şi asigurare a
dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul
Tîrgu Mureş
Municipiul Târgu Mures este unul
dintre orașele cu insuficient spațiu
verde pe cap de locuitor. Din acest
motiv, autoritatea locală trebuie să
conserve și chiar să crească spațiul
verde în măsura posibilităților.
Prin cererea adresată Consiliului
Local

de

către

neguvernamentală

organizaţia
Asociaţia

„Civitas Nostra”, care îşi desfăşoară activitatea în domeniul protecţiei
mediului şi a spaţiilor verzi, solicită aprobarea completării Regulamentului de
stabilire de măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi
întreţinerii spaţiilor verzi din municipiul Tîrgu Mureş.
Solicitarea decurge din faptul că, mai mulţi locuitori şi-au exprimat
nemulţumirea faţă de modul şi atitudinea în care autorităţile locale înţeleg să
pună în aplicare prevederile Regulamentului şi a dispoziţiilor legale
referitoare la acest domeniu, solicitând organizaţiei neguvernamentale să
întocmească propuneri de îmbunătăţire al Regulamentului.
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Trebuie precizat faptul că, nu s-au pus în aplicare prevederile Hotărârii
Consiliului Local nr. 83 din 25 martie 2010, privitoare la promovarea unui
proiect de hotărâre privind Regulamentul de funcţionare al Comisiei,
regulament care va face parte integrantă din Regulamentul de stabilire de
măsuri unitare de organizare şi asigurare a dezvoltării şi întreţinerii spaţiilor
verzi din Municipiul Tîrgu Mureş.
Dispoziţiile legale reglementează clar domeniul protecţiei mediului şi
condiţiile de amenajare al teritoriului şi dezvoltare urbanistică:
1) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia
mediului: art. 71 alin. 1 şi alin. 2, art. 96 alin. 2 punctul 11,
2) Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114/2007 pentru modificarea şi
completarea O.U.G. nr. 195/2005: art. II alin. 1 şi 2, art. III alin. 1,
3) Legea nr.350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi
urbanismul: art. 14 indice 1 lit. e), art. 31 indice 1 alin. 4, art. 31 indice 2,
art. 31 indice 3, art. 46 alin. 2 lit. f ¹), art. 57 alin. 1, alin. 2, art. 58, art. 59,
art. 60, art. 61, Anexa nr. 2 „Definirea termenilor utilizaţi în lege”,
4) Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi
din zonele urbane: art. 2 lit. a), art. 6, art. 8 lit. a) şi d), art. 9 lit. a) şi b), art.
10, art. 11 alin. 1 şi alin. 2, art. 12, art. 15, art. 20, art. 23 lit. a) şi e), art. 24,
art. 25,
5) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii
6) Decizia Curţii Constituţionale nr. 824 din 07 iulie 2008,
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7. Finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru
acordarea unor mese de maxim 14 lei de trei ori pe
săptămână unor persoane / familii cu venituri mici
Protecția socială a persoanelor lipsite de posibilități a fost una dintre
preocupările mele continue ca și consilier local. Tîrgumureșenii aflați în
dificultate materială, în special pensionarii, au nevoie de sprijinul autorității
locale. În acest sens am inițiat un proiect de hotărâre, care a fost aprobat
ulterior în ședința extraordinară din 12 octombrie (ANEXA 7), prin care se
finanțează din bugetul local a cheltuielilor unor mese de maxim 14 lei de trei
ori pe săptămână pentru persoane / familii cu venituri mici.

8. Finanţarea integrală din bugetul local a cheltuielilor
de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe din
municipiul Tîrgu-Mureş
La şedinţa plenului Consiliului local am iniţiat şi s-a aprobat ca începând cu
data de 1 iulie 2012, Consiliul Local să finanţeze integral lucrările de
termoizolaţie a blocurilor de locuinţe de pe raza municipiului Tîrgu Mureş, şi
asumarea obligaţiei de a căuta surse de finanţare nerambursabile pentru
susţinerea acestor cheltuieli, în condiţiile legii (ANEXA 8).
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PROIECTE INIŢIATE DAR RESPINSE ÎN PLEN
1. Proiectul privind aprobarea inscripționării bilingve a indicatoarelor de
străzi și piețe din municipiul Tîrgu Mureş
Deşi buna convieţuire a principalelor etnii din Tîrgu Mureș, cea română
respectiv cea maghiară, ar fi dictat aprobarea unei astfel de inițiative, unii
dintre colegii mei din Consiliul Local a crezut de cuviință să respingă
proiectul de hotărâre (ANEXA 6). Aşa cum am explicat în expunerea de
motive ”comunităţile care convieţuiesc în municipiul nostru, într-un climat de
prietenie şi respect reciproc faţă de cultura, tradiţiile şi educaţia religioasă
celuilalt popor, se manifestă şi în domeniul denumirilor străzilor şi pieţelor.
De-a lungul timpului, multe străzi şi denumiri din Tîrgu Mureş au luat
numele unor personalităţi ai vieţii cultural-artistice şi religioase, reprezentanţi
ai mai multor naţiuni care locuiesc în urbea noastră”. Acest fapt este prevăzut
şi în legislaţia românească: „autorităţile administraţiei publice locale vor
asigura inscripţionarea denumirii localităţilor şi a instituţiilor publice de sub
autoritatea lor, precum şi afişarea anunţurilor de interes public şi în limba
maternă a cetăţenilor aparţinând minorităţii respective”.
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NU AM REALIZAT
1. Conservarea sistemului centralizat de termie
Împreună cu restul colegilor UDMR din Consiliul Local am militat pentru
salvarea sistemului centralizat de termoficare a oraşului după ce societatea
Energomur a intrat în faliment. Deşi s-au investit sume importante din
bugetul local în modernizarea reţelei de producţie şi distribuţie a energiei
termice în ultimii 10 ani, în acest moment foarte puţini tîrgumureşeni mai
sunt branşaţi la sistem. Vina o poartă exclusiv executivul local, care nu a pus
în aplicare hotărârile consiliului local. Punctul culminant al crizei termiei din
Tîrgu Mureş a fost atins în acest an atunci când mii de familii au rămas mai
multe luni fără apă caldă şi căldură în apartamente.
Grupul UDMR din CL Târgu Mureş a iniţiat mai multe propuneri de hotărâri
care au fost adoptate de forul local, prin care s-a rezolvat în final situaţia
disperată a oamenilor înainte de venirea iernii.
Enumăr aici:
- H.C.L.M. nr. 9/02.07.2012 – privind aprobarea unor măsuri în domeniul
energiei termice din Municipiul Tîrgu Mureş
- H.C.L.M. nr. 13/03.08.2012 – privind aprobarea unor măsuri în domeniul
energiei termice din Municipiul Tîrgu-Mureş
- H.C.L.M. nr. 91/27.09.2012 – modificarea Hotărârii Consiliului local
municipal nr. 13/03.08.2012 referitoare la aprobarea unor măsuri în domeniul
energiei termice din Municipiul Tîrgu Mureş
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ANEXE
ANEXA 1
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

HOTĂRÂREA

nr. 71

din 6 septembrie 2012
privind aprobarea Contractului de închiriere pentru imobilul în care
funcţionează Liceul de Artă
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă extraordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr. _____ din __________ prezentată de consilierii locali
privind aprobarea Contractului de închiriere pentru imobilul în care funcționează Liceul de Artă,
În temeiul art. 36, alin. (5) lit. „d”, art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă încheierea contractului de închiriere pentru imobilul în care funcționează
Liceul de Artă, proprietatea Parohiei Romano-Catolice, anexă la prezenta hotărâre. Se
însărcinează executivul ca în termen de 15 de zile de la adoptarea prezentei hotărâri să încheie
contractul de închiriere.
Art.2. Contractul de închiriere menționat la art. 1 intră în vigoare la data achitării integrale
la zi a datoriilor acumulate cu titlu de chirie pentru imobilul în care funcționează Liceul de Artă.
Art.3. Până la semnarea contractului, reprezentantul Parohiei Romano-Catolice va
prezenta o declaraţie în formă autentică potrivit căreia sumele plătite în baza art. 2 vor fi folosite
imediat şi integral pentru reparaţii capitale la partea de clădire afectată.
Art.4. Se mandatează comisia stabilită prin HCLM nr. 66/30.08.2012 şi dl.Primar –
dr.Dorin Florea să negocieze cu parohiile pentru încheierea unor noi contracte pentru Colegiul
Naţional „Unirea”, Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” şi Liceul Teoretic Reformat.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Primarul
municipiului Tîrgu Mureş, domnul dr. Dorin Florea, prin Direcţia şcoli.
Contrasemnează
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş
Maria Cioban

Preşedinte de şedinţă
jrs. Peti Andrei
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ANEXA 2
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 114
din 25 octombrie 2012
privind finanţarea parţială din bugetul local a obiectivului AMENAJARE PISTE DE BICICLETE
ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ, traseul Piața Trandafirilor – Complexul de Agrement și Sport
Mureșul, cu suma de 500.000 lei
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr. 44.191 din 16.10.2012 prezentată de consilierul local Peti
Andrei, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și Indicatorii tehnico - economici pentru
obiectivul AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ, traseul Piața
Trandafirilor – Complexul de Agrement și Sport Mureșul, precum şi amendamentele ulterioare,
Având în vedere prevederile art.44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare corolate cu prevederile H.C.L. nr. 250/2010 privind aprobarea în
principiu a “Strategiei de dezvoltare a retelei de piste pentru biciclete in Tîrgu Mureş” şi H.C.L. nr.
302/2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi Indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul
„Amenajare Piste de Biciclete în Municipiul Tîrgu- Mureş”,
În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (1) şi (2) litera b), c) şi d) alineatul (4) litera a), d) şi e),
art. 45, alineatul (3), art. 76, alineatul (4), art. 115 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă finanţarea parţială din bugetul local a obiectivului „AMENAJARE PISTE DE
BICICLETE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ”, traseul Piața Trandafirilor – Complexul de Agrement și
Sport Mureșul, cu suma de 500.000 lei
Art.2. Din suma de la art. 1 se va construi de către municipiul Tîrgu-Mureş, în condiţiile legii
traseul de biciclete Piața Trandafirilor – Complexul de Agrement și Sport Mureșul
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcția
Economică, Administrația Domeniului Public şi Direcţia Tehnică.
Preşedinte de şedinţă
ec. Ciotlăuş Ionela Claudia
Contrasemnează
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş
Maria Cioban
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ANEXA 2 B
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 120
din 22 noiembrie 2012
privind completarea prevederilor H.C.L. nr. 114/2012 privind finanţarea parţială din
bugetul local a obiectivului „AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL
TÎRGU MUREŞ”, traseul Piața Trandafirilor – Complexul de Agrement
și Sport „Mureșul” cu suma de 500.000 lei
Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere iniţiativele unor consilieri locali P.S.D. respectiv d-nii Sabin-Pop
Olimpiu, Brişcaru Cornel şi Loghin Lucian privind abrogarea H.C.L. nr. 131/2007 privind
interzicerea circulaţiei pe trotuarele din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea
unor semne indicatoare cu privire la traseul ocolitor precum şi cererea de îndreptare a erorii
materiale din cadrul H.C.L. nr. 114/2012, promovat de dl. Peti Andrei – consilier U.D.M.R., Nota
Secretarului municipiului Tîrgu-Mureş nr. 51.397 din 21 noiembrie 2012, rapoartele de
specialitate ale autorităţii publice executive, precum şi ale Comisiilor de specialitate,
În temeiul art. 36 alin.(1) şi (2) lit. „b”, „c” şi alin. (4) lit. „a”, „d” şi „e” şi „f”, art. 45.
alin.(3), art. 115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată,

Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă completarea H.C.L. nr. 114/2012 privind finanţarea parţială din bugetul
local a obiectivului „AMENAJARE PISTE DE BICICLETE ÎN MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ”,
traseul Piața Trandafirilor – Complexul de Agrement și Sport „Mureșul” cu suma de 500.000 lei
cu încă un articol cu următoarea formulare:
„Se abrogă prevederile H.C.L. nr. 131/2007 privind interzicerea circulaţiei pe trotuarele
din centrul oraşului a vehiculelor pe două roţi şi instalarea unor semne indicatoare cu privire la
traseul ocolitor”.
Art. 2. Prevederile art. 1 intră în vigoare numai după efectuarea procedurilor legale în
materie şi obţinerea avizelor obligatorii în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică în domeniu.
Art. 3. De executarea prezentei hotărâri răspunde Administrația Domeniului Public,
Direcţia Tehnică şi Direcţia Poliţia Locală.
Contrasemnează
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş
Maria Cioban

Preşedinte de şedinţă
ec. Ciotlăuş Ionela Claudia
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ANEXA 3
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 123
din 29 noiembrie 2012
privind demararea procedurilor de întocmire a unui studiu de fezabilitate pentru amenajarea unor
obiective din Parcul Sportiv Municipal Tîrgu Mureş
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr. 51.396 din 21.11.2012 prezentată de consilierul local Peti Andrei,
privind aprobarea achiziționării serviciilor de întocmire Studiu de Fezabilitate pentru amenajare Complex
Atletism și Parc dendrologic în Parcul Sportiv Municipal din Tîrgu Mureș,
Având în vedere prevederile H.G. nr. 883/2010 privind transmiterea unor imobile din domeniul
public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret - Clubul Sportiv "Mureşul" Tîrgu Mureş în domeniul public
al municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, ale H.G.
nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii
şi lucrări de intervenţii, precum şi ale O.U.G. nr. 85/2008 privind stimularea investiţiilor şi art.44 din
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alineatul (1) şi (2) litera b), c) şi d) alineatul (4) litera a), d) şi e),
art. 45, alineatul (3), art. 76, alineatul (4), art. 115 alineatul (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Hotărăşte:
Art. 1. Se aprobă demararea procedurile de întocmire în condiţiile legii a unui studiu de fezabilitate
pentru amenajarea unor obiective din Parcul Sportiv Municipal Tîrgu Mureş nr. 4, cuprinse în anexa nr. 2
la H.G. nr. 883/2010, precum şi organizarea unui dezbateri publice pe această temă.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
municipiului Tîrgu-Mureş, domnul dr. Dorin Florea, prin Comaprtimentul Arhitect Șef, Direcția
Economică, Administrația Domeniului Public şi Complexul de Agrement şi sport „Mureşul”.
Preşedinte de şedinţă
ec. Bakos Levente
Contrasemnează
Secretarul municipiului Tîrgu Mureş
Maria Cioban
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ANEXA 4
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 113
din 25 octombrie 2012
privind aprobarea demarării procedurilor de trecere a unor locuinţe pentru tineri, din proprietatea
publică a Municipiului Tîrgu Mureş în proprietatea publică a statului
Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr. 44.188 din 16.10.2012 prezentată de dl. Peti Andrei, consilier
local municipal, privind aprobarea trecerii locuinţelor pentru tineri, din proprietatea publică a Municipiului
Tîrgu-Mureş în proprietatea publică a statului, coroborată cu amendamentele propuse în plenul Consiliului
local,
În temeiul art. 36, alin. (1), alin. (2), lit. „c” şi „d”, alin. (4) lit. „a”, „d” şi „e”, art. 45, alin. (3) şi
art. 115, alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:
Art. 1. – Se aprobă demararea procedurilor legale de trecere a unor apartamente construite prin
ANL, din proprietatea publică a Municipiului Tîrgu-Mureş şi administratrea Consiliului local municipal
Tîrgu-Mureş, în proprietatea publică a Statului Român, în vederea trecerii acestora în proprietatea privată a
Statului Român şi vânzarea către unii chiriaşi îndreptăţiţi conform legii, cu menţinerea dreptului de
administrare asupra acestora în favoarea Consiliului municipal Tîrgu-Mureş.
Art. 2. – Prevederile art. 1 se vor aduce la cunoştinţa chiriaşilor din blocurile ANL prin SC
Locativ SA, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 3. – În termen de 30 de zile de la luare la cunoştinţă despre art. 1 al prezentei persoanele
îndreptăţite vor depune la SC Locativ SA, dacă este cazul, cerere asupra intenţiei de cumpărare.
Art. 4. – După expirarea termenelor de la art. 2 şi 3 ale prezentei, Consiliul local municipal
Tîrgu-Mureş se va pronunţa,asupra reglementării definititive a domeniului prin hotărâre asupra fiecărei
cereri în parte.
Preşedinte de şedinţă
ec. Ciotlăuş Ionela Claudia
Contrasemnează
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş
Maria Cioban
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ANEXA 5
ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU-MUREŞ

H O T Ă R Â R E A nr. 115
din 25 octombrie 2012
privind aprobarea unor măsuri, în vederea desfăşurării activităţii secţiei maghiare a
Grădiniţei PN 11- structură a Şcolii Gimnaziale „A.I.Cuza”
Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive nr. 46476 din 24.10.2012 a domnului consilier local Peti
Andras, constituirea unei comisii de negociere în vederea încheierii unui contract de închiriere cu
Parohia Reformată nr.4 Tîrgu-Mureş pentru imobilul situat în Tîrgu-Mureş, str. Voinicenilor, nr.
47, în care îşi desfăşoară activitatea secţia maghiară a Grădiniţei PN 11- structură a Şcolii
Gimnaziale „A.I.Cuza”
Având în vedere prevederile art. 112 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale,
În temeiul prevederilor art. 36 , alin.1, alin. 2 lit.”d”, alin.6 lit. „a” pct.1, art. 45 alin.1,
art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,

Hotărăşte:
Art. 1. Se mandatează Comisia constituită prin HCL nr.66/2012 şi pentru negocierea în
vederea încheierii unui contract de închiriere cu Parohia Reformată nr.4 Tîrgu-Mureş, pentru
spaţiul situat în Tîrgu-Mureş, str. Voinicenilor, nr. 47, pentru desfăşurarea activităţii secţiei
maghiare a Grădiniţei PN 11- structură a Şcolii Gimnaziale „A.I.Cuza”.
Art. 2. În baza procesului-verbal al Comisiei de negociere, se mandatează Primarul
Municipiului Tîrgu-Mureş să încheie începând cu data intrării în vigoare a prezentei, până în data
de 30.06.2013, contractul de închiriere cu Parohia Reformată nr. 4 Tîrgu-Mureş, în condiţiile legii,
conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se alocă Parohiei Reformate nr. 4 Tîrgu-Mureş, din bugetul local-rezerva bugetară,
cu titlu de ajutor financiar suma rezultată din cumulul chiriei şi contravaloarea utilităţilor
negociate, de la data utilizării spaţiului pentru activitatea de învăţământ preşcolar.
Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
Comisia instituită prin prezenta, Direcţia Şcoli şi Direcţia Economică.
Preşedinte de şedinţă
ec. Ciotlăuş Ionela Claudia
Contrasemnează
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş
Maria Cioban

22

ANEXA 6
ROMANIA
JUDEŢUL MUREŞ
MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ
H O T Ă R Â R E A nr. 99
din 12 octombrie 2012
privind finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru acordarea unor mese de
maxim 14 lei de trei ori pe săptămână unor persoane/familii cu venituri mici

Consiliul local municipal întrunit în şedinţa extraordinară de lucru,
Având în vedere prevederile HCL nr. 89/27.09.2012 privind acordarea unor ajutoare de
urgenţă, coroborate cu prevederile Legii nr. 416/ 2001, privind venitul minim garantat,
Văzând expunerea de motive nr.
/12.10.2012 iniţiată de un grup de consilieri, privind
acordarea unui meniu de trei ori pe săptămână pentru familiile/persoanele singure cu venituri
mici,
În conformitate cu dispoziţiile art.36, alin.1, alin. 2 lit.”a” şi „c”, alin.3 lit. „b”, alin.6
lit. „a”, pct.2, art.45 alin.1, art.115 alin.1, lit. „b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 Se aprobă finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru acordarea unor mese
(meniuri) de maxim 14 lei, de câte trei ori pe săptămână, pentru familiile/persoanele singure cu
domiciliul în municipiul Tîrgu-Mureş ale căror venit net lunar pe membru de familie nu depăşeşte
nivelul stabilit pentru acordarea ajutorului de urgenţă, stabilit conform art.1 din H.C.L.
nr.89/27.09.2012.
Art.2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică
şi Serviciul Public de Asistenţă Socială.

Contrasemnează
Secretarul municipiului Tîrgu-Mureş
Cioban Maria

Peşedinte de şedinţă
ing. Maior Sergiu Claudiu
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ANEXA 7
H O T Ă R Â R E A nr.101
din 24 mai 2012
pentru aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru reabilitarea termică a unor
blocuri de locuinţe din municipiul Tîrgu-Mureş
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş, întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Văzând Expunerea de motive a Primarului municipiului Târgu Mureş nr.
B1/358/59733/22.06.2011, prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de Proprietari,
privind aprobarea cofinanţării lucrărilor de reabilitare termică a 29 blocuri de locuinţe, precum şi
prevederile art. 18 din OUG nr.18/2009 privind creşterea performanţelor energetice a blocurilor
de locuinţe, precum şi amendamentele propuse în comisiile de specialitatae şi în plenul consiliului
local;
În temeiul art. 36, alin (4), raportat la lit. a , d şi ale art.45, alin (1) şi 115 alin (1) lit. b din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată ;
Hotărăşte:
Art.1. Se aprobă cofinanţarea din bugetul local a cheltuielilor aferente lucrărilor de
intervenţie, corespunzătoare cotei de 50 % ce revine Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, pentru 29 blocuri de locuinţe, din Municipiul Târgu-Mureş, conform anexei.
Art.2. Începând cu data de 1 iulie 2012, Consiliul Local va finanţa integral lucrările de
termoizolaţie şi va căuta surse de finanţare nerambursabile pentru susţinerea acestor cheltuieli, în
condiţiile legii.
Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dr. Dorin Florea,
Primarul municipiului Târgu Mureş, prin Serviciul Juridic, Logistic, Licitaţii şi Asociaţii de
Proprietari .
Preşedinte de şedinţă
Dr.ing.Kolozsvari Zoltan
Contrasemnează
Secretarul Municipiului Tîrgu Mureş
Maria Cioban
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Linkuri de presă
http://www.provincianews.ro/acoperisul-distrus-de-la-liceul-de-arta-din-targumures-in-reparatii_17895.html
http://www.radiomures.ro/stiri/negocieri_pe_tema_cladirii_liceului_de_arta_din_tir
gu_mure_.html
http://citynews.ro/din-oras/municipiul-targu-mures-va-avea-piste-pentru-biciclsti1223779
http://adevarul.ro/locale/targu-mures/vom-pista-biciclete-centrul-orasuluiweekende-1_50ae9d037c42d5a6639e6fac/index.html
http://citynews.ro/eveniment/consiliul-local-aproba-principiu-vanzarea-locuinteloranl-1223793
http://www.radiomures.ro/stiri/consiliul_local_tirgu_mure_vrea_sa_vanda_blocurile
_anl.html
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Tisztelt Marosvásárhelyiek,
Tamási Áron szavaival élve „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk
benne”. A szülőföldem, a szülővárosom arra kötelez engem hogy a
marosvásárhelyiek hasonlóképpen otthon érezzék magukat városukban.

Környezet és polgárbarát várost!

A XXI. század végén kialakult általános gazdasági helyzet új kihívásokat
jelent az önkormányzatoknak. A beszűkült anyagi források mellett kell, ésszerű,
megvalósítható hosszú távú tervekben gondolkodni, úgy, hogy a lakósok mindennapi
igényeinek is eleget tudjunk tenni. A városfejlesztés összetett folyamat, amely
figyelembe kell vegye elsősorban az ország biztosította lehetőségeket, az adott régió
adottságait és azokat a sajátosságokat, amelyek Marosvásárhelyt egyedivé teszik.
Úgy kell építkeznünk, hogy a hagyományokra alapozva tartsunk lépést a kor
követelményeivel. Ezért támogatnunk kell minden olyan valós elképzelést, amely a
város korszerűsítését célozza. Ezeket a terveket csak úgy valósítjuk meg, ha reális
pénzügyi forrásokat teremtünk a kivitelezésükre, ezért meg kell teremtenünk annak a
feltételét, hogy a város vállalkozóbarát legyen. Olyan kedvezményeket kell
biztosítanunk az üzletembereknek, amelyek lehetővé teszik azt, hogy beruházzanak a
városba, illetve támogatnunk kell a marosvásárhelyi cégeket, hogy fejlesszék
vállalkozásaikat. Ezen a téren követnünk kell az európai trendeket, amely
elsősorban a környezetkímélő fenntartható fejlődés elvein alapszik.
Az RMDSZ önkormányzati frakciójának támogatnia kell minden olyan
elképzelést, amely a felsorolt elveket követi. Marosvásárhelynek van hosszú távú
fejlesztési terve, csak a kaotikus vezetési stílus, a parttalan és ugyanakkor teljesen
értelmetlen politikai csatározások miatt néhány jó elképzelés zsákutcába torkolt.
Közösen, a többi párt képviselőivel együtt kell megtalálnunk azt az utat, amely ebből
kivezet.
Marosvásárhely sokat szenvedett az 1990-es márciusi események miatt, amely
mindamellett, hogy gazdaságilag, a régióban levő más városokhoz viszonyítva
igencsak megfékezte a fejlődést, a mai napig beárnyékolja az együttélést más
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nemzetiségekkel. Ezért az új évszázad hajnalán arra kell törekednünk, hogy
Marosvásárhely a különböző nemzetiségek, felekezetek, kultúrák harmonikus
együttlétének a mintája legyen Erdélyben, s ez a változatosság, sokszínűség egy
olyan érték legyen, amely az európai szellemiséget tükrözze a hétköznapokban.
Természetesen, mindezek mellett, nekünk magyar önkormányzati képviselőknek
kötelességünk a marosvásárhelyi magyarok azon jogos igényeit is érvényesíteni,
mint a kétnyelvűség, a kulturális örökség megőrzése, ápolása, jelenlétünk
megerősítése különböző területeken.

Az RMDSZ marosvásárhelyi tanácsának tagjaként eddigi mandátumom alatt
arra törekedtem, hogy a fent említett elvek alapján – együttműködve a frakciót
alkotó társaimmal – hathatósan járuljak hozzá az elképzelések megvalósításához.

Az alábbiakban összefoglaltam mindazokat a helyi határozattervezeteket,
javaslatokat, amelyeket Marosvásárhely lakósainak érdekében önkormányzati
képviselőként kezdeményeztem:

1. Kerékpárutak kialakítása
Mint ismeretes a civil szervezetek több éve kezdeményezték, hogy a
lehetőségekhez mérten a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal jelöljön ki kerékpár
útvonalakat a városban. Ezzel kapcsolatosan egy tanulmány is elkészült, de sohasem
került megvalósításra, a Somostetőt és a felújított Szabadság utca – Újgát és
Felszabadulás utcák közötti szakasza kivételével.
Önkormányzati tanácsosként felkaroltam a kezdeményezést és kihasználva
azt az alkalmat, hogy Marosvásárhely is részt vett az Európai Közösség által
indítványozott Mobilitás hete programsorozatban, hat nemkormányzati szervezettel
(Master Ski & Bike, Jumbo Jet, Triatlon Klub, Maros Közösségi Alapítvány,
unDAverde, Pro Biciclo Urbo, Egészség és Reménység) karöltve – hivatkozva a
2010. július 29-i 250 számú helyi tanácsi határozatra, amely jóváhagyta a kerékpár
útvonalak kijelölésére vonatkozó stratégiát, valamint a 2011 július 28-i, 302 számú
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helyi tanácsi határozatra, amely elfogadta a kerékpár útvonalak kiépítésének
műszaki, gazdasági mutatóit, javasoltam, hogy a költségvetésből utaljanak ki
500.000 lejt a marosvásárhelyi Maros sport és üdülőközpont (víkendtelep) és a
Rózsák tere közötti útvonal kiépítésére. Ugyanakkor javasoltam, hogy töröljék el a
2007. március 29-én kibocsátott 131 számú helyi tanácsi határozatot, amely
megtiltja a kerékpárforgalmat a Főtéren. Ez utóbbi kimaradt a végleges
határozatból, de újra napirendre tűztük. Az idén reményeim szerint a polgármesteri
hivatal hozzáfog a kerékpár útvonal kiépítéséhez.

2. A fakivágási szabályzat módosítása
Évek óta véget nem érő vitát vált ki a környezetvédő szervezetek és a
városvezetés között a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal fakivágási és metszési
programja. A konfliktushelyzet enyhítésére javasoltam az eljárás szervezési és
működési szabályzatát rögzítő korábbi 197/2007-es helyi tanácsi határozat
módosítását a következőképpen.
A fakivágást engedélyező bizottság kiegészül egy szaktestülettel, amely
felülbírálhatja a programot. A bizottság tagjai között, a marosvásárhelyi
polgármesteri hivatal szakosztályának képviselői mellett, kötelezően jelen kell
lennie a nemkormányzati szervezetek két, illetve a Maros Megyei
Környezetvédelmi Felügyelőség egy képviselőjének is. A bizottság havonta
egyszer, illetve bármikor ülésezhet, ha valamelyik tag indítványozza ezt. A program
módosításával kapcsolatos javaslatokat, észrevételeket öt nappal azelőtt a helyi
tanács tudomására kell hozni. Fakivágást és metszést kizárólag az engedély
beszerzése után lehet elvégezni úgy, hogy a környék zöldövezete ne károsuljon. Az
engedélyt csak az említett bizottság jóváhagyása után lehet kibocsátani. Minden
egyes esetet, a kivágást, metszést megelőzően a bizottság tagjai kötelezően a
helyszín meg kell vizsgálnia, amennyiben ez nem lehetséges, akkor fényképek
alapján tájékoztatni kell a bizottságot a helyzetről. Fakivágást kizárólag a bizottság
kétharmados többségi szavazatával lehet elrendelni.
3. A Liget rehabilitálása
A Liget dr. Bernády György idejében a város sport és
szabadidőközpontjaként létesült. Így épült a városi sportklub székháza is. Ezt a
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szándékot követte az 1989 előtti városvezetés is találóan, hiszen ide stadion,
műjégpálya, teniszpálya és sportcsarnok is épült. A közelben van a lovarda és a
gázvállalat által felépített sportkomplexum, mi több a Maros szabályozott szakasza
is kiválóan alkalmas az evezősportok űzésére. S bár a polgármesteri hivatal több
ízben megfogalmazta azt, hogy mindez alkalmas egy olimpiai központ létrehozására
nem tett semmit ennek érdekébe. Mint ismeretes több mint két éve a város átvette a
stadiont, amely azóta is romokban hever, leálltak a műjégpálya korszerűsítési
építkezései, megrekedtek a gázvállalat által épített sportkomplexum átvételéért
kezdeményezett tárgyalások.

Az ügy előmozdítása érdekében 2012-ben
javasoltam egy atlétikai
sportkomplexum megépítését célzó megvalósíthatósági tanulmány elkészítését,
ennek része a Liget átalakítása, átminősítése dendrológiai parkká, amely védettséget
biztosít a több évtizedes fáknak. Az atlétika pályával és e sporthoz szükséges
mellékletekkel ellátott stadionnak 12.000 férőhelyes lelátója lenne, ami alkalmassá
tenné azt, hogy itt nemzetközi szintű versenyeket, labdarúgó mérkőzéseket is
tartsanak.

4. A távhőszolgáltatás rendezése
Sikeres volt a polgármesteri hivatal azon törekvése, hogy a városban
ellehetetlenítse a távhőszolgáltatást, annak ellenére, hogy hosszas konzultációkat
követően a helyi tanács elhatárolta azokat a zónákat, ahol indokolt lett volna
megőrizni a kazánházakat és a szolgáltatást. Ezért menteni kellett a menthetőt.
Mintegy 700 szolgáltatási szerződést írt alá a Lakásgazdálkodási Vállalat, így
az egyezmények parafálásával, valamint az egységes fűtészónán kívül maradt
lakások leválasztását követően újraindulhat a melegvíz- és fűtésszolgáltatás
Marosvásárhelyen. Azonban gondot jelentettek azoknak a városhoz tartozó
intézményeknek a fűtése, amelyek a tömbház negyedekben levő kazánházaktól
függtek.
Ezért javaslatomra – amelyet felkarolt az RMDSZ frakció is – 2012
szeptember 27-én, a 91 számú tanácsi határozattal elfogadtuk azt, hogy 11 oktatási
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intézménybe (Gh. Sincai Szakképző Líceum, Mihai Viteazul Általános Iskola,
Csodaberek Napköziotthonos Óvoda, 12-es Számú Napközioothonos Óvoda, Liviu
Rebreanu Általános Iskola, a bölcsődék igazgatósága, a Dacia Általános Iskola Aépületszárnya, a Fecske, a Cinege és a Szentjánosbogár Napköziotthonos Óvodák,
az A.I. Cuza Általános Iskola, az Elektromaros Szakképző Líceum és a
Gyermekparadicsom Napköziotthonos Óvoda) egyéni hőközpontokat szereljen az
önkormányzat, ugyanakkor azokban az iskolákban, ahol addig csempekályhákkal
fűtöttek, a polgármesteri hivatal támogatásával korszerűsítjük a fűtés rendszert.

Azokban a tömbházakban, ahol a lakók több mint fele levált a rendszerről,
már nem volt fenntartható a távhőszolgáltatás. Az újabban kialakított egységes
távhőzónák lehetővé teszik a gazdaságos hőenergia előállítást, ugyanakkor az
ezenkívül eső övezetekben támogattuk az alternatív fűtési módszerek bevezetését.
Azok, akik távhőszolgáltatás nélkül maradtak, egyszeri szociális támogatásban
részesültek.
Az említett feltételek mellett azokban az övezetekben, ahol biztosítottuk a
távhőszolgáltatást, arra törekedtünk, hogy a hőenergia fogyasztói ára ne változzon.
Annak ellenére, hogy a hőenergia gigakalóriánként díja 391,29 lej a lakosságnak
ebből 231 lejt számláznak, a különbséget az önkormányzat fedezi.

5. Az ANL-s lakások megvásárlása
Akkut gondot jelent a város számára a lakáshiány eddig több mint ezer
lakásigénylési kérést nyújtottak be a marosvásárhelyiek, amelyek közül a többség az
ANL program keretében szeretne lakáshoz jutni.
Ezért 2012 szeptemberi tanácsülésen kezdeményeztem azt, hogy az
önkormányzat tegye lehetővé a bérlőknek – a bérleti szerződést lejártát követően,
illetve a lakótársulások vezetői által kibocsátott olyan igazolvány felmutatásával,
amely igazolja, hogy nem távozott el időszakosan a lakásból több mint egy féléves
időszakot – a lakások megvásárlását, s az is a javaslat része volt, hogy az ebből
befolyó összeget újabb lakások építésére fordítsa a város.
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Ennek érdekében az ANL-s tömbházak a város tulajdonába kerülnének és
csak abban az esetben adná el az önkormányzat, amennyiben megteremtődnek a
törvényes és tényszerű feltételei annak, hogy az ebből származó pénzösszegeket a
polgármesteri hivatal újabb lakások építésére fordítja, amelyeket a programnak
megfelelően ugyancsak fiataloknak ítélnek oda.

6. Kétnyelvű utca-és köztér névtáblák
Annak ellenére, hogy a romániai kisebbségek helyzetére vonatkozó
jogszabály, a korábban kibocsátott 215/2001-es helyhatósági törvénynek
megfelelően biztosítja az anyanyelv használatot közhivatalokban, közterek
feliratozásában, stb., azokban a helységekben, ahol a kisebbségek aránya
meghaladja a 20%-ot, Marosvásárhelyen szomorúan tapasztaljuk, hogy a
Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén, az alárendelt intézményekben,
mint Víkendtelep, Helyi Rendőrség, Állatkert, a közszállítási eszközökön, az
oktatási intézményekben, ugyanakkor az utcanév táblákról hiányoznak a magyar
nyelvű feliratok, illetve ezeket nem a szabálynak megfelelően feliratozták.
Jelzésként, a törvény alkalmazása érdekében elvállaltam azt is, hogy a
parlamenti választások alkalmából, hivatalos fordító segítségével saját költségen
készítettem a választói hirdetéseket. Sikerült elérnem, hogy a Központi és a Megyei
Választási Iroda kedvező döntést hozott ez ügyben a helyi közigazgatási törvény
előírásainak alkalmazásáról.
Ugyanakkor 2012. október 25.-i tanácsülésre határozattervezetet nyújtottam
be, amelyben az állt, hogy a polgármesteri hivatal, az említett szabályoknak
megfelelően 2012 december 31-ig kötelezően magyar nyelven is készítse el és
helyezze ki az utcák és terek névtábláit és biztosítsák ennek anyagi feltételeit a helyi
költségvetés tartalék alapjából. Sajnos a többség elvetette ezt a kezdeményezést.

6. A 2-es Számú Általános Iskola elnevezése dr. Bernády Györgyről
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Köztudott, hogy a helyi tanács RMDSZ frakciója 2011-ben kezdeményezte,
hogy a 2-e számú általános iskolát nevezzük el építőjéről dr. Bernády György volt
polgármesterről.
A javaslatot még az év szeptemberében felkarolta a tanári kar, majd a helyi
tanács a 2011/430-as számú határozatával elfogadta az erre vonatkozó határozatot.
A megvalósítás azonban elmaradt, annak ellenére, hogy a tanácsi határozat átment a
főispáni hivatal törvényességi ellenőrzésén. Amint azóta nyilvánosságra került, mint
a megyei névadó bizottság, mind a megyei tanfelügyelőség nem járult hozzá a
kivitelezéshez, sőt az oktatási intézmény igazgatónője – annak ellenére, hogy az
iskolaszék elfogadta – 2012 áprilisában megakadályozta a kétnyelvű tábla, és az
iskolában a kétnyelvű feliratok kihelyezését.
2012. novemberben a Bernády Alapítvány saját költségére elkészítette az
iskolanév táblát, és ezt a szülői bizottságnak, illetve iskolának adományozta. Az
egyik „emberjogi” egyesület törvényszéki eljárást is indított a névadás
megakadályozása érdekében, de a döntés alapján minden jogi, eljárási, anyagi,
emberi akadály elhárult az iskola új nevének felvétele előtt. Ezért az eljárásból
egyértelműen kiderült, hogy a politikai akarat hiánya akadályozza meg azt, hogy
egy törvényes előírást gyakorlatba ültessünk.
Az ügy előmozdítása érdekében az RMDSZ frakciója a 2012 decemberi soros
tanácsülésen javasolta, hogy a törvény és a város lakósainak az etnikai aránya
értelmében a polgármesteri hivatal vizsgálja felül a városban működő
tanintézmények neveit és tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a
törvényesség érvényesüljön.
Ami természetesen azt is jelenti, hogy a 2-es számú iskolában is kihelyezik a
kétnyelvű feliratot, illetve a dr. Bernády György névtáblát. Ugyanakkor az RMDSZ
frakciónak köszönhetően a 2-es Számú Általános Iskola vezetőségének az
összetétele úgy alakult, hogy lehetővé vált az iskolaszékben a kölcsönös tiszteleten
alapuló együttműködést.

7. Szociális jellegű intézkedések, javaslatok
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A gazdasági válság leginkább a kisjövedelműeket, a nyugdíjasokat érinti
leginkább. Ezért az helyi tanács RMDSZ frakciója, jómagam támogatjuk azokat a
kezdeményezéseket, amelyek enyhítik az említett társadalmi kategóriában levők
életkörülményeit.
Meggyőződésünk, hogy az időskorúaknak vissza kell adni az önbecsülésüket,
a társadalom hasznos, fontos és értékes tagjaiként megilleti őket a tisztelet. Több
odafigyeléssel, folyamatos kommunikációval és szociális érzékenységgel
javíthatunk időseink életfeltételein, és kötelességünk ilyen irányban lépnünk.
Ennek jegyében ki kell bővíteni a már működő programokat és
tevékenységeket – úgy mint étkeztetés, szociális jegyek, otthoni idős- és
beteggondozás, szociális kantin, fűtés-támogatás, tömegközlekedés támogatása. Az
időskorúak igényeinek megfelelően azt tervezzük, hogy többek között a
lakónegyedekben klubokat, közösségi házakat alakítunk ki. Továbbá visszaállítjuk a
menetrendszerinti autóbusz-járatot a Somostetőre, több parkot zöldövezetet
alakítunk ki, rendezzük a lakónegyedekbeli közterületeket a sétányok járdák
rendbetételével, többek között a Kornisa negyedben, a Săvineşti negyedben, a
Szabadság utca környékén, valamint a Budai negyedben.

8. A tömbházak hőszigetelési programjának támogatása

A 2012. május 24.-i tanácsülés alkalmával kezdeményeztem, hogy más
romániai városokhoz hasonlóan, Marosvásárhelyen is az önkormányzat vállalja fel a
tömbházak hőszigetelési munkálatok költségeinek a lakókra háruló részét. Ilyen
módon életbe lépett a múlt évben a 101-es tanácsi határozat, amely biztosítja a
marosvásárhelyiek számára, hogy önrész, vagyis saját pénzbeli erőfeszítés nélkül
részesüljenek teljes mértékben támogatott hőszigetelési munkálatokban, és ezzel
hozzájárulva a fűtési költségek jelentős mértékű csökkentéséhez.
*
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Úgy hiszem, hogy az említett egyéni kezdeményezések, illetve a frakción belüli
munka tükrözi azt, hogy a bevezetőben említett elvek alapján, első és második
tanácsosi mandátum alatt arra törekszem, hogy valóra váltsam azokat a terveket,
amelyek eredményeként a város lakói, köztük a magyarok is valóban otthon érezzék
magukat egy olyan Marosvásárhelyen, amely őrzi ugyan a hagyományokat, de
lépést tart a jelen követelményeivel és előretekint a jövő század fele. Nagyon sok
még a tennivalónk, hiszen nem könnyű valamit is elérni a jelenlegi gazdasági
társadalmi és politikai helyzetben, de hiszem azt, hogy az erőfeszítések nem
hiábavalók és teljesítsük mindazokat az ígéreteket, amelyeket együtt Önökkel,
Önökért vállaltunk a helyhatósági megmérettetéskor.

Tisztelettel,

Peti András, RMDSZ helyi tanácsos
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