
Raport de activitate 

Pápai László Zsolt
Consilier local al Municipiului Tîrgu Mureș 

din partea Partidului Oamenilor Liberi

aprilie 2018 - decembrie 2018

Membru în:

1. Comisia de studii, prognoze
economico-sociale, buget-

finanţe şi administrarea 
domeniului public şi privat al 

municipiului Tîrgu Mureş;

2. Comisia de validare a
mandatelor din Consiliul Local

3. Comisia de circulație al
municipiului Tîrgu Mureş

4. Consiliul de Administrație al
Liceului Vocațional de Artă

5. Consiliul de Administrație al
Gimnaziului Friedrich Schiller
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Acest raport de activitate se referă la perioada aprilie-decembrie 2018. Am ajuns consilier 
local de pe lista Partidului Oamenilor Liberi în urma demisiei colegei mele Győrfi Júlia, care a 
respectat înțelegerea avută la întocmirea listei de candidați, în 2016, privind o ”rotație” a 
consilierilor pentru ca mai multe persoane să poată acumula experiență administrativă.

 În acest sens consider că aceste luni au însemnat pentru mine un fel de ”curs de consilier 
local”, perioadă în care m-am familiarizat cu tehnica legislativă, am ajuns să cunosc funcționarea 
Consiliului Local și a Primăriei. Am ajuns să cunosc îndeaproape comportamentul adversarilor 
politici și să recunosc ușor proiectele de hotărâri ”suspecte”.

Șicanele au început la prima ședință, cea din martie, când în loc să depun jurământul la 
începutul ședinței, astfel încât să pot vota în continuare, învestirea mea a fost amânată cu votul 
majorității pentru sfârșitul ședinței, viceprimarul Papuc - președintele de ședință - solicitându-ne 
prezentarea unor acte care nu sunt prevăzute de lege. Astfel am putut participa la dezbaterile din 
Consiliul Local abia din luna aprilie.

Având în vedere că la finele lunii martie a demisionat din CL (fără să ne anunțe în prealabil) 
și colegul Mark Cristian Hermann, s-au reîmpărțit locurile ocupate de POL în diferite comisii. 
Astfel, pe baza înțelegerii dintre cei trei consilieri POL, am ajuns în comisiile enumerate mai sus. 
Cu mențiunea că în Consiliile de Administrație de la cele două instituții de învățământ am ajuns 
doar începând cu luna septembrie, debutul anului școlar 2018/2019.

Deși ședințele tuturor acestor comisii se țin în mijlocul zilei - pentru a nu ”perturba” 
programul de lucru al unor funcționari - am participat la toate ședințele comisiei de buget, comisiei 
de circulație a a celei de validare amandatelor (singura excepție fiind luna septembrie când, deși mi-
am luat concediul de odihnă la începutul lunii, tocmai pentru a fi prezent, ședințele comisiilor au 
fost devansate). Deasemenea am participate la majoritatea întrunirilor Consiliilor de Administrație 
ale Gimnaziului Schiller și la o parte ala Liceului de Artă. Motivul absenței era de obicei 
suprapunerea acestora cu alte ședințe de comisii sau chiar de Consiliu Local.

După părerea mea personală, și aceasta este și poziția POL, atât ședințele de comisii cât și 
ședința Consiliului Local ar trebui ținute după programul ”normal” de lucru, astfel încât și cei care 
lucrează în mediul privat să poată participa ușor.

1. Comisia de buget - cum este denumită pe scurt prima și 
considerată cea mai importantă comisie din Consiliul Local
În alte localități, proiectele de hotărâri de consiliu trebuie să obțină avizul acelor comisii de 

specialitate, care au legătură cu domeniul reglementat, doar la noi există această metodă ca toate 
proiectele să fie dezbătute și avizate de toate comisiile. Astfel toate comisiile au aceeași ”greutate”, 
poate singura excepție fiind dezbaterea proiectului de buget, caz în care membri mai multor comisii 
”nu se obosesc” să parcurgă materialul. În aceste cazuri comisiile respective ”sunt de acord cu 
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comisia de buget”.  
În cadrul lucrărilor acestei comisii am încercat întotdeauna să identific cazurile de risipă de bani 
publici, de investiții inutile și de prețuri umflate. Fiind doar cinci consilieri în această comisie, de 
cele mai multe ori am reușit să-mi conving colegii să solicităm informații suplimentare, să nu 
avizăm cazuri evidente de prețuri supraevaluate sau să introducem amendamente pentru corectarea 
proiectelor de hotărâri.  
Consider că prin munca depusă în cadrul acestei comisii - carea avut ședință lungă și de 7 ore - am 
contribuit semnificativ la îmbunătățirea multor proiecte de hotărâri.

2. Comisia de circulație
Se întrunește lunar și are menirea să avizeze modificările care afectează circulația - lucrări de 

construcții, reparații, de reconfigurarea traficului, lărgiri de străzi, instituire de sensuri unice etc. 
De cele mai multe ori, sprijinit de reprezentanții ONG-urilor, am reușit să-mi impun punctul de 
vedere prin care am solicitat ca și interesele pietonilor, bicicliștilor și a celorlalți participanți la 
trafic să fie luate în considerare. În orașul nostru există o mentalitate total greșită prin care 
interesele conducătorilor auto sunt puse deasupra tuturor. Această mentalitate trebuie schimbată 
urgent dacă ne dorim un oraș în care să fie traiul plăcut. 
Momentan totul se rezumă la a înființa cât mai multe locuri de parcare, în detrimentul trotuarelor 
și spațiilor verzi.  
Deasemenea am solicitat continuu ca în cazul noilor construcții de aprtamente să se asigure 
suficiente locuri de parcare pe teren privat.

3. Comisia de validare 
Se întrunește la nevoie, în cadrul ședințelor de Consiliu, în cazul voturilor secrete și în cazul 

validării unor noi mandate de consilieri.

4-5 Consilii de Administrație a școlilor
La aceste ședințe am identificat problemele - de cele mai multe ori financiare - la rezolvarea 

cărora pot contribui în calitate de consilier local și mai ales în calitate de membru în comisia de 
buget. De multe ori solicitările unităților de învățământ ”se uită” printr-un sertar din Primărie și 
nu mai ajung în fața consilierilor. Astfel la întocmirea bugetului unele solicitări pot rămâne pe 
dinafară, iar după părerea mea cel mai important rol al consilerului local membru în CA este să fie 
”interfața bidirecțională” între administrația  publică și școală.
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În afara participării la ședințele de consiliu și a comisiilor de 
specialitate…

În luna aprilie m-am consultat cu mai multe persoane implicate în promovarea mersului cu 
bicicleta și în urma discuțiilor am dpus un proiect de HCL privind închiderea Centrului în zilele de 
sărbătoare. Prin acest proiect de HCL am dorit să readuc în actualitate o Hotărâre din 1996 prin 
care circulația auto se închidea în zona centrală în fiecare duminică.

Din păcate majoritatea din Consiliul Local nu a fost de acord, și motivând prin avizul 
negativ primit de la Poliția Rutieră au respins proiectul meu, ba chiar au dorit să revoace și 
hotărârea veche. Până la urmă hotărârea din 1996 a rămas în vigoare, doar că în continuare nu se 
aplică.

Tot în luna aprilie am participat din nou la manifestația ”Critical Mass” menită să atragă 
atenția asupra nevoii de piste de biciclete.

În luna mai m-am informat la fața locului despre lipsa acută a locurilor de la creșe, și am 
încercat să identificăm împreună cu conducerea Direcției soluții posibile pentru rezolvarea acestei 
crize (în anul 2018 la nivelul orașului erau solicitări de mai mult de 2 copii pe un loc de creșă)

În luna iunie am partcipat la o demonstrație de toaletare de copaci pe Bulevardul Cetății. 
Evenimentul a fost organizat de Universitatea Sapientia, organizații neguvernametale din zona de 
protecția mediului și firma care se ocupă de întreținerea spațiilor verzi din Budapesta.

Cu această ocazie am putut asista la o ”toaletare” a la carte, astfel încât la sfârșitul lucrării 
nici nu s-a obsevat că s-a intervenit asupra arborilor, deși au fost îndepărtate o grămadă de crengi 
uscate sau în pericol să se rupă. Totodată am participat, împreună cu presa interesată, la un ”curs 
de întreținere a arborilor urbani” și am aflat despre bunele practici aplicate în Budapesta, unde 
grija pentru spațiul verde și în special pentru copacii bătrâni chiar există. Concluzia acestei zile a 
fost că toaletările din Tîrgu Mureș sunt total incorecte și dăunătoare copacilor.

Pe perioada vacanței toate activitățile, deci și cea politică a fost redusă.

Începând din septembrie, am avut mai multe întâlniri cu cetățenii care au venit în audiență 
la ședințele săptămânale ale partidului, la sediul POL. Cei care au probleme, întrebări, sugestii 
sunt bineveniți, se pot întâlnii cu aleșii locali și cu alți membri de partid să dezbatem și să căutăm 
împreună soluții. Tot în acestă lună am analizat propunerea Primăriei de a modifica HCl prin care 
se acordă două mese gratuite săptămânal pensioarilor cu venitul pe mebru de familie mai mic de 
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1500 lei. Considerăm că valoare este mult prea mare, multe familii cu doi copii s-ar încadra la 
această sumă, dar aceste mese sunt oferite în scop electoral.

În luna octombrie m-am documentat legat de proiectul județean de gestionare a deșeurilor, 
care a ajuns în etapa finală, de atribuire a serviciilor de colectare. Expertul care ne ajută ne-a atras 
atenția asupra nenumăratelor probleme din caietul de sarcini si din regulament. Din păcate 
degeaba am solicitat dezbateri largi pe această temă, în ședința de Consiliu tot pachetul a fost 
adoptat în regim de urgență.

În luna noiembrie am avut două teme „sensibile„, proiectul parcajului subteran și proiectul 
privind reglementarea distribuției de materiale publicitare în oraș. Am vorbit cu arhitecți, 
muzeologi și alți experți, am lansat și un sondaj online. Concluzia a fost că POL nu susține nici 
una din proiecte, primul ar transforma, inutil, Centrul în șantier pentru mai mulți ani, al doilea 
este discriminatoriu și reglementează, fără a avea dreptul, domeniul privat. Ulterior s-a adverit că 
am avut dreptate, primul proiect a picat la vot, în primăvară, iar în al doilea caz prefectul a 
notificat hotărârea adoptată.
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Proiecte de HCL inițiate

Titlul proiectului Inițiat de Stadiu Observații
Proiect de hotărâre  privind 
completarea Hotărârii 
Consiliului local nr. 60 din 28 
noiembrie 1996 referitoare la 
închiderea circulației rutiere 
în zona centrală a municipiului 
în zilele de duminică.

Pápai László Respins Prin acest proiect am dorit 
să readuc în actualitate 
hotărârea din 1996 prin 
care s-a stabilit ca în 
fiecare duminică să se 
închidă centrul orașului. 
Din păcate executivul nu 
dorește acest lucru - mai 
nou este nevoie de avizul 
poliției rutiere, pe care 
Primăria nu o solicită.

Proiect de hotărâre privind 
modificarea Hotărârii nr. 365 
din 29 noiembrie 2018 a 
Consiliului Local al 
Municipiului Târgu Mureș 
privind aprobarea introducerii 
unor norme de  bune practici 
în municipiul Târgu Mureş în 
ceea ce priveşte distribuirea 
de cataloage, pliante şi flyere 
publicitare

Pápai László Respins în 
ianuarie 
2019

Proiectul pe care am dorit 
să-l modific conține niște 
prevederi discriminatorii, și 
reglementează inadmisibil 
spațiul privat. Dovadă că 
am avut dreptate, 
Prefectura a notificat 
hotărârea nr 365, astfel ea 
va trebui retrasă sau 
modificată

Proiect de hotărâre privind 
gestionarea directă a 
parcărilor din municipiul Tîrgu 
Mureş de către Administraţia 
Domeniului Public

Radu Bălaș 
Pápai László 
Tatár Lehel

Respins în 
2018, 
redepus și 
adoptat în 
2019

Adoptarea în 2019 a acestui  
proiect reprezintă una 
dintre victoriile POL în CL. 
Varianta finală adoptată 
prevede gestionarea de 
către Administrator Piețe și 
Imobile, o societate aflată 
tot în subordinea consiliului 
local.

Proiect de hotărâre privind 
atribuirea denumirii de Sütő 
András actualei Şcoli 
Gimnaziale nr. 7 din municipiul 
Târgu Mureș

Radu Bălaș 
Pápai László 
Tatár Lehel

Se va 
dezbate 
în 2019

Din informațiile primite, 
membri UDMR ai comisiei 
de atribuiri de denumiri nu 
au fost de acord cu această 
schimbare (este vorba de 
singura școală care încă nu 
are nume), deoarece au 
depus un proiect 
asemănător.

PÁPAI LÁSZLÓ ZSOLT - RAPORT DE ACTIVITATE 2018 �6



Prezența la ședințele Consiliului Local
100%

Luări de cuvânt
la 88 puncte de pe ordinea de zi 

Împărțirea voturilor* (total 2018)

* pentru cei care ne consideră ”Gică contra”

Luna IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Subiect
e

11 8 4 11 14 10 10 11 9
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5 %
12 %

20 %

64 %

Pentru 209 Împotrivă 65
Abținere 38 Retras/amânat 16



Cum am votat la fiecare ședință de CL 

Aprilie 
1.   Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  art.  1  al  Hotărârii  Consiliului  local 
municipal nr. 1 din 24 iunie 2016 privind alegerea Comisiei de validare.  
Abținere, fiind propus pentru a face parte din comisie. Hotărârea a trecut.

2.  Proiect de hotărâre  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
domnului Hermann Mark Christian  şi declararea ca vacant a unui loc de consilier în 
Consiliul local municipal Tîrgu Mureş.  
 
3.  Proiect de hotărâre  privind validarea mandatului de consilier local  al  domnului 
Tatár Lehel de pe listele  Partidului Oamenilor Liberi.  
Pentru, la ambele.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind    MEMORANDUM  DE  ÎNŢELEGERE  („MI”)  între 
„Municipiul  Tîrgu Mureş” și  organizația  „HWPL” Heavenly Culture,  World Peace, 
Restoration of Light (HWPL) din Coreea de Sud.  
Împotrivă, din motivele enumerate mai sus.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie și a situațiilor financiare 
pe trimestrul  IV anul  2017,  pentru Unitatea  Administrativ  Teritorială  –  Municipiul 
Tîrgu Mureș.  
Împotrivă, din principiu, din cauza risipirii banilor publici pe chermeze și concerte

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul I anul 2018, 
pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.  
Împotrivă, din principiu, din cauza risipirii banilor publici pe chermeze și concerte

7. Proiect de hotărâre privind impozitele și taxele locale pe anul 2019.  
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019.  
 
9. Proiect de hotărâre privind   aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute 
prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.  
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  contravalorii serviciilor prestate de Direcţia 
Tehnică pe anul 2019.  
 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului taxelor locale pentru emiterea 
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certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor în anul fiscal 2019, aferente activităţii Direcţiei 
Arhitect Şef.  
 
12.  Proiect  de hotărâre privind stabilirea cuantumului  unor taxe speciale  ce  vor fi 
percepute de Direcţia Arhitect Şef pentru anul fiscal 2019.  
 
13. Proiect de hotărâre privind   contravaloarea serviciilor prestate de către Serviciul 
Public de Utilităţi Municipale pentru anul 2019.  
 
14.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea contravalorii serviciilor prestate de către 
Complexul de Agrement şi Sport « Mureşul » şi Bazinul acoperit Piscina «ing. Mircea 
Birău» pentru anul 2019.  
 
15.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea nivelului unor taxe speciale şi amenzi pe 
anul 2019, percepute prin Administraţia Serelor, Parcurilor şi Zonelor Verzi.  
Conform legii, în cazul în care inflația anuală depășește valoarea de 1%, până în 30 aprilie 
trebuie votate toate taxele pentru anul următor, în cazul nostru 2019. Unele din ele au fost 
indexate cu 1,3%, altele – la propunerea direcțiilor aferente – au rămas la același nivel ca și în 
2018. La punctul 13 apar taxe de intrare în Cetate, am cerut în comisie menționarea expresă că 
aceste taxe sunt suspendate, ceea ce s-a și introdus în HCL. 
Am votat Pentru, au și trecut toate, mai puțin punctul 9, care a picat.  
La acest capitol am formulat un amendament în comisia juridică  pentru reducerea taxei de 
fotocopiere cu 50%. Celelalte partide, aflând pe loc de această propunere, nu aveau ”indicații” 
cum să voteze și, nefiind în stare să ia o decizie pe loc în această chestiune ”importantă”, după 
niște bâjbâieli tragicomice, proiectul a picat.

16.  Proiect  de hotărâre  privind aprobarea contravalorii  serviciilor  prestate de către 
Serviciul  public  –  Administraţia  domeniului  public,  pentru  anul  2019,  precum  şi 
instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile acestora.  
Am semnalat în plen că una din taxe – cea referitoare la accesul camioanelor de mare tonaj pe 
străzile orașului este discriminatorie, deoarece se prevede exceptarea de al plată a firmelor care 
au  contract  cu  Primăria.  Am votat   împotrivă,  hotarârea  a  trecut  în  forma  inițială,  fără 
amendamentul nostru.

17. Proiect de hotărâre privind  instituirea unor taxe de ocupare a domeniului public 
la manifestarea „Zilele Tîrgumureşene” şi alte manifestări organizate în 2018. Pentru.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal – reconformare parţială  de zone funcţionale în „LV2z”- subzona    locuinţelor 
individuale, cu regim de înălţime P, P+M, situate pe versanţi slab construiţi, în condiţii 
de densitate foarte redusă şi în condiţii de stabilizare şi echipare tehnică a întregului 
versant,  pentru  construire  locuinţă  unifamilială,  Str.  Negoiului,  nr.  75″,  cu 
regulamentul  local  de  urbanism  aferent,  Iniţiatori:  Bâta  Claudiu  şi  Bâta  Anca  – 
Voichiţa. Pentru.
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19.  Proiect  de  hotărâre  privind      aprobarea  documentaţiei  de  urbanism    „Plan 
Urbanistic  Zonal  –  reconformare  de  UTR  pentru  construire  centru  comercial, 
împrejmuire,  branşamente  şi  utilităţi”  cu regulamentul  local  de  urbanism aferent”, 
Calea SIGHISOAREI, fnr. Iniţiator: SC” Tîrgu Mureş Shopping City”SRL  
Pentru. A fost inclus și amendamentul nostru privind respectarea HCL care prevede plantarea 
obligatorie de copaci în parcări

20.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Organigramei  şi  a  actualizării 
Regulamentului  de  organizare  și  funcționare  al  Aparatului  de  specialitate  al 
Primarului Municipiului Tîrgu Mureș.

Am subliniat că POL nu va vota o structură cu peste 1200 de angajați în condițiile în care 
Primăria Generală are cca 800 iar Primăria Berlin cca 270 de angajați. Am cerut reducerea 
numărului de angajați prin digitalizare. Am votat împotrivă, iar proiectul a fost amânat.

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unei convenții  de cooperare între 
Municipiul Tîrgu Mureș şi Inspectoratul de Poliție Județean Mureș pentru aplicarea 
proiectului de interes public „POLITIE-AUTORITĂŢI PUBLICE SERVICII PUBLICE 
ÎN PARTENERIAT”. Abținere.

22.  Proiect  de  hotărâre    privind  modificarea  art.1  al  Hotărârii  Consiliului  local 
municipal nr.  226/27.07.2017, referitor la reactualizarea componenţei Comisiei pentru 
analizarea solicitărilor de locuinţe sociale, locuinţe pentru chiriaşi din case retrocedate, 
de necesitate, chirie fond de stat şi locuinţe pentru tineri destinate închirierii.  
L-am propus pe colegul Radu Bălaș, am votat pentru, iar hotărârea a trecut.

23.  Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  schimbării  de  destinaţie  a  imobilului 
apartament  nr.  1  şi  2,  situat  în  Tîrgu  Mureş  str.  Viitorului,  nr.  16,  din  spaţiu 
administrativ grădiniţă, în apartamente de serviciu pentru cadrele didactice  
Pentru, hotărârea nu a trecut

24.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea solicitării  finanţării  în vederea realizării 
lucrărilor de înregistrare sistematică   având ca obiect sectoare cadastrale din cadrul 
unităţii  administrativ  teritoriale  Tîrgu  Mureş  şi  încheierea    Contractului  pentru 
finanţarea în cadrul Programului Naţional de Cadastru şi Carte Funciară a lucrărilor 
de înregistrare sistematică. Pentru.

25.  Proiect de hotărâre  privind    aprobarea încheierii unui parteneriat de colaborare 
între Municipiul Tîrgu Mureş şi  Federaţia Română de Triatlon în vederea organizării 
evenimentului sportiv Multisport European Championships  Festival 2019.  
Am subliniat în intervenția mea că  beneficiile  pentru oraș  în venituri  prognozate de cca 2 
milioane de euro sunt de domeniul SF, neavând nicio justificare. Fiind vorba despre un acord de 
principiu, am votat pentru. Suntem total de acord cu găzduirea unor evenimente sportive de 
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nivel european, dar nu putem accepta finanțarea din bani publici inclusiv a taxei de participare 
către federația europeană. Între timp am aflat, că am fost induși în eroare, deși în documenteție 
scria că până în 15 mai trebuie dat răspunsul, termenul este de fapt cândva în luna iulie.

26. Proiect de hotărâre  privind schimbarea denumiri unei străzi din municipiul Tîrgu 
Mureș. (str. Sportivilor în str. dr. Czakó József utca). Pentru.

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl. Niţu Ioan 
Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea   art. 4 din Hotărârea Consiliului local 
municipal nr. 268/30.06.2011.  
Acest proiect a fost restras de executiv, probabil și-au dat seama câte ”probleme” are, printre 
altele  evaluarea unui  teren de  pe  strada Gheorghe Marinescu la  43 euro /metru pătrat,  în 
condițiile în care valoarea de pînă este de peste 200 euro.

28. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 9 
din  30.01.2018  referitore  la  aprobarea  ordinii  de  prioritate  în  vederea  atribuirii  de 
locuințe din fondul locativ de stat, locuințe sociale, locuințe pentru chiriași evacuabili 
din locuințele  retrocedate și  locuințe pentru pensionari,  destinate închirierii  pentru 
anul 2018. Pentru.

29.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea    Regulamentului de ordine interioară,  a 
Organigramei şi a Normelor financiare pentru activitatea sportivă a  Clubului Sportiv 
Municipal Tîrgu Mureş.  
POL  a  fost  de  la  început   împotriva   înființării  acestui  club  sportiv  pe  care-l  vedem  ca 
următoarea gaură neagră pentru bugetul orașului, mai ales după modificarea legii în sensul 
renunțării la procentul maxim de 5% din buget care poate fi alocat finanțării sportului.

30. Proiect de hotărâre privind trecerea  unei cote de 87/1855 din  terenul în suprafaţă 
de 1855 mp din Tîrgu Mureş, str. Mărului   în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş 
de la Zsigmond Levente. Pentru.

31. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Caietului de Sarcini referitor la delegarea 
prin concesiune a serviciului public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată 
din  Municipiul  Tîrgu  Mureş  şi  modificarea  Regulamentului    de  Organizare  şi 
Funcţionare a Serviciului Public de exploatare şi întreţinere a parcărilor cu plată din 
Municipiul Tîrgu Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 213 din 
2017 şi modificat prin Hotărârea Consiliului local municipal nr. 268 din 2017.  
Am formulat un amendament prin care am propus amânarea aprobarii  caietului de sarcini 
până în septembrie, în patru luni vom avea date reale referitoare la rentabilitatea serviciului, 
ADP-ul va recupera sumele investite in software, in indicatoare, vom vedea cât se încasează 
într-o  lună  și  putem decide  pe  baza  unor  cifre  reale  –  și  nu bazându-ne  pe  un studiu de 
oportunitate făcut cu dedicație și plin de greșeli de matematică elementară și de logică – care 
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metodă administrare este mai benefică orașului.  
Desigur amendamentul meu a fost respins. Am votat împotriva hotărârii, dar acesta a trecut.

32. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 41 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Vasile Săbădean, în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Radu Ioan 
şi soţia Radu Olga.  

33. Proiect de hotărâre  privind preluarea în patrimoniul Municipiului Tîrgu Mureş a 
unor mijloace fixe aferente proiectului „Branşamente de apă pe str. Constantin Hagi 
Stoian”  de  la  investitorul  Ştefan  Florin  şi  predarea  acestora  în  administrarea  S.C. 
Compania Aquaserv S.A.  

34. Proiect de hotărâre   privind trecerea terenului în suprafaţă de 106   mp, situat în 
Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Tîrgu Mureş.

 
35. Proiect de hotărâre   privind trecerea terenului în suprafaţă de 119 mp, situat în 
Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Tîrgu Mureş.  

36. Proiect de hotărâre   privind trecerea terenului în suprafaţă de 161 mp, situat în 
Tîrgu Mureş str. 22 Decembrie 1989, nr. 35 din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Tîrgu Mureş.

 
37. Proiect de hotărâre   privind trecerea unui teren în suprafaţă de 129 mp din Tîrgu 
Mureş  în  proprietatea  Municipiului  Tîrgu  Mureş  de  la  Berbecar  Valentin  şi  soţia 
Berbecar Nicoleta-Raluca.  
Am votat pentru la aceste proiecte, totdeauna voi vota pentru achizițiile de teren pentru oraș.

38. Proiect de hotărâre   privind completarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 
16 din 30.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico –economici –   Studiului de 
Fezabilitate  pentru  „Clădire  multifuncţională  şi  parcări  Livezeni  –  capăt  linie 
autobuz”.  
Pentru,  s-a  completat  un HCL votat  deja,  iar  POL va susține  întotdeauna construirea  de 
parcări sub și supraterane.

39.  Proiect  de  hotărâre    privind  mandatarea  reprezentantului  A.G.A.,  dl.  Bakos 
Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei 
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ordinare şi a şedinţei extraordinare ale Adunării Generale a Acţionarilor SC Compania 
Aquaserv SA, din data de 15.05.2018.  
Pentru.

40. Proiect de hotărâre privind reglementarea închirierii   terenurilor pentru terase de 
alimentaţie publică în Complexul de Agrement şi Sport ,,Mureşul”.  
Deși colegul Radu Bălaș a semnalat că două puncte din proiect sunt discriminatorii pentru 
deținătorii de terase din oraș, amendamentele propuse nu a fost votate, în aceste condiții am 
votat împotriva hotărârii.

41. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârilor Consiliului local municipal nr. 
19 – 23  din data de 30.01.2018. Pentru.

42. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 
6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
al municipiului Tîrgu Mureş. Pentru.

După  retragerea  din  consiliul  local  al  colegilor  Hermann  Mark  Christian  și  Győrfi  Júlia 
trebuiau completate locurile rămase libere în comisia juridică  și în cea de buget, locuri care 
conform cutumei, revin POL-ului. După încercarea nereușită a consilierilor PNL de a scoate 
reprezentanții  POL  din  cea  mai  importantă  comisie,  cea  de  buget-finanțe,  în  urma 
intervențiilor repetate a dl-ui viceprimar Sergiu Papuc, Radu Bălaș și Tatár Lehel au intat în 
comisia juridică, iar subsemnatul în comisia de buget.
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1.  Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local al Unității    Administrativ 
Teritoriale  Municipiul Tîrgu Mureș pe anul 2018.  
Împotrivă, din cauza risipirii banilor publici pe concerte, CSM, tobogane, picturi în biserici.

2. Proiect de hotărâre privind cuantumul maxim şi condiţiile de acordare a prestaţiilor 
financiare excepţionale pentru familiile cu copii aflate în asistență la Centrul Social – 
Adăpost de Noapte. 
Pentru.  Centrul este supraaglomerat, și  în ciuda faptului că  este proiectat pentru persoane 
singure, acolo se adăpostesc din ce în ce mai multe familii. Proiectul prevedea ca aceste familii 
să primească într-o singură tranșă 5000 de lei, echivalentul chiriei pe 5 luni. Am propus un 
amendament (acceptat și votat) conform căreia banii să fie virați lunari și nu doar cinci luni, ci 
până când situația o impune, asta se va verifica prin anchetă socială, de două ori pe an.

3.   Proiect  de  hotărâre  privind  dotarea  cu  defibrilatoare  şi  manechine  pentru 
resuscitare, a tuturor şcolilor şi grădiniţelor din municipiul Tîrgu Mureș.  
Pentru.  Majoritatea colegilor nu au înțeles rolul acestui proiect care nu a trecut din cauza 
numeroaselor abțineri.

4. Proiect de hotărâre privind  schimbarea denumirii străzii „30 Decembrie” în strada 
„Regele Mihai I”.  
Pentru. Proiectul POL a fost adoptat.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
copiii ce frecventează creşa în anul şcolar 2018-2019.  
Pentru. Proiectul a fost adoptat cu amendamentul comisiei de buget care prevede ca valoare 
contribuției plătite de părinți să rămână la același nivel ca în 2018.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 
261 din 28.09.2017 privind numirea în calitate de reprezentanţi  ai  Consiliului Local 
Municipal  Tîrgu  Mureş  în  consiliile  de  administraţie  ale  unităţilor  de  învăţământ 
preuniversitar de stat.  
Abținere, deoarece eram direct implicat. Este vorba de înlocuirea colegilor Hermann Mark și 
Győrfi  Júlia  cu  colegul  Tatár  Lehel  și  subsemnatul.  Am făcut  și  o  rocadă,  astfel  Lehel  va 
reprezenta CL în consiliul  de administrație  al  gimnaziului Rebreanu iar eu al  gimnaziului 
Schiller. Proiectul a trecut cu acest amendament.

7. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru  o  delegaţie  din  partea  Municipiului  și  a  Consiliului  Local  Tîrgu  Mureş  în 
vederea deplasării la Zalaegerszeg / Ungaria, în perioada 7-11 iunie 2018.  
Împotrivă, dar înainte de vot am luat cuvântul:  
”După  cum am putut  citi  din  material,  evenimentul  de  la  Zalaegerszeg  se  dorește  a  fi  o 
aniversare a Revoluției de la 1848, de la a cărei izbucnire s-au împlinit 170 de ani. Participanții 
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au fost rugați să prezinte un scurt discurs legat de aceată temă. 
Având în vedere că acest eveniment se sărbătorește peste tot în bazinul Carpatic, inclusiv în 
orașul nostru, propun ca delegația să fie compusă exclusiv din persoane care și-au manifestat 
deja interesul față de Revoluția de la 1848, participând la festivitățile organizate în data de 15 
martie 2018 la Monumentul Martirilor Secui.  
Desigur,  indiferent de componența delegației,  voi  vota împotrivă  din principiu,  nu sunt de 
acord cu excursiile finațate din bani publici.”   
Proiectul  a  trecut  cu votul  majorității  nu înainte  ca  dl  viceprimar Makkai  să  precizeze  că 
Executivul a hotărât deja cine să participe.

8.  Proiect de hotărâre  privind concesionarea directă  către Sămărghiţan Gheorghe şi 
soţia  Olimpia a  terenului    în  suprafaţă  de  2,27  mp aparţinând Municipiului  Tîrgu 
Mureş.  
Abținere. Nu eram convins de corectitudinea solicitării.

9. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 
24/30.01.2018 privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii serviciilor de 
alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu   S.C.Compania 
Aquaserv  S.A.  a  noilor  mijloace  fixe  realizate  prin  contractul  de  lucrări  nr. 
22/30.03.2016 „Reţele de alimentare cu apă  şi  canalizare menajeră  în str.  Eden din 
Municipiul Tîrgu Mureş “ Pentru.

10. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii.  
Împotrivă. Vorbim despre prelungirea contractului de închiriere a unor spații (majoritatea din 
clădirea de pe strada Gheorghe Doja nr 9) încheiat cu asociații  sportive,  ONG-uri,  partide 
politice etc. Chiria este infimă, și este bine așa. Am descoperit însă în această listă de peste 
douăzeci de poziții două SRL-uri. Am aflat că acestea plătesc ”mult mai mult” pentru chirie, 
dar totuși mai puțin de 6 lei pe metru pătrat. La propunerea mea comisia de buget a aprobat un 
amendament conform căreia în cazul celor două SRL-uri contractul să se prelungească doar cu 
3  luni,  urmând să  se  renegocieze  tariful  la  prețul  pieței  (care  este  de  8-10 ori  mai  mare). 
Domnul președinte Peti a intervenit în favoarea acestei discriminări clare, spunând că presa 
scrisă  trebuie  sprijinită.  Și  ne  mai  mirăm  că  aceste  ziare  nu  sunt  deloc  critice  la  adresa 
Primăriei?  Pe  de  altă  parte,  celelalte  ziare  din  oraș  de  ce  nu  pot  beneficia  de  chirii 
preferențiale?! Proiectul s-a aprobat fără amendament.

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare ale unor unităţi de cult 
din  municipiul  Tîrgu Mureş  pe  anul  2018,  în  baza  O.G.  nr.  82/2001  şi  a  H.G.  nr.
1470/2002 republicate.  
Împotrivă, deoarece pe lângă acoperirea cheltuielilor cu întreținerea (cu care suntem de acord), 
proiectul prevedea acordarea a sute de mii de lei pentru picturi în diferite biserici. Proiectul a 
trecut în forma inițială.
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12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal  –    reconformare  de  zone şi  stabilire  reglementări  pentru amplasare  locuinţe 
colective  şi  spaţii  multifuncţionale”,  cu  regulamentul  local  de  urbanism  aferent  
Str.Voinicenilor nr. 109; 109/A; 111; 113 – str. Ctin Hagi Stoian, fnr. Iniţiator: SC”Fusion 
Construct”SRL. Pentru.

13.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  de  urbanism    „Plan 
Urbanistic  Zonal  –  stabilire  reglementări  pentru  construire  ansamblu  rezidenţial, 
modificare PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş  nr.103/2016″ 
Str. Pomilor, fnr. Iniţiator: SC”Arcoflor Construct”SRL .  
Pentru.  Am  votat  aceste  două  proiecte  deoarece  colegul  nostru  Lehel,  mult  mai 
priceput în domeniu a fost de acord cu ele.

14.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  amplasamentelor  pentru  grupul  statuar 
„Şcoala Ardeleană” şi statuia principelui „Bethlen Gábor”.  
Abținere.  Proiectul  prevede ca grupul statuar „Şcoala Ardeleană” să  fie amplasat  în locul 
bustului lui Nicolae Bălcescu, iar noua locație a acestuia să fie stabilit printr-un alt HCL. Am 
propus un amendament: ”Bustul lui Nicolae Bălcescu se va amplasa pe strada Nicolae Bălcescu 
sau în imediata apropiere (la max 50 de m), într-o locație propusă de Serviciul de Urbanism și 
aprobată de CL.” Din păcate amendamentul meu nu s-a aprobat.

15.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  şi  intabularea    în  domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 19/351 din suprafaţa totală de 772 mp 
aferentă terenului situat pe str.  Năvodari nr. 18. Pentru.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea   achiziţionării   din proprietatea d-lui Dicoi 
Cristian şi  a  soţiei  Dicoi  Emilia Maria,  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş  a 
terenului în suprafaţă de 49 mp, în vederea realizării proiectului ,,Extindere reţea de 
alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi amplasarea staţiei de pompare ape uzate în 
strada Eden “. Pentru.

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 58 mp din Tîrgu 
Mureş,  str.  Constandin Hagi Stoian în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş  de la 
Rauca Şerban şi soţia Rauca Ioana-Roxana. Pentru.

18.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  şi  intabularea    în  domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2036 mp situat pe str. 
Gheorghe  Doja  f.nr.  şi  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  Tîrgu  Mureş        nr. 
252/28.09.2017. Pentru.

19.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  şi  intabularea    în  domeniul 
privat al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului-imobil  situat pe str. Rozelor nr. 1 A şi 
revocarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 323/28.11.2017. Pentru.
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20. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 153 mp din Tîrgu 
Mureş, str.Livezeni f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC. Regional 
Business Solutions SRL. Pentru.

21.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  a  spaţiului  III  şi  a  cotei  de 
42/950 mp situat în str. P-ţa Trandafirilor, nr. 19     la domeniul privat al Municipiului 
Tîrgu Mureş. Pentru. Am votat aceste șapte proiecte deoarece colegul nostru Lehel, mult mai 
priceput în domeniu a fost de acord cu ele.

22.  Proiect  de  hotărâre  privind actualizarea  art.  1  din  Hotărârea  Consiliului  Local 
Tîrgu  Mureş  nr.  27  din  30.08.2016  privind  componenţa  Comisiei  de  Circulaţie  a 
Municipiului Tîrgu Mureş înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 
297 din 30.11.2005 şi a art.1 din Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 300 din 
14.11.2014 care completează componenţa Comisiei de Circulaţie.  
Pentru.  La  propunerea  lui  Radu  Bălaș,  am  ocupat  locul  rămas  vacant  în  urma  demisiei 
colegului Hermann, iar Tatár Lehel a devenit membru supleant.

23. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat a unor 
bunuri aparţinând Municipiului Tîrgu Mureş,  precum şi    scoaterea din funcţiune şi 
casarea acestor  bunuri. Pentru

24. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor în Comitetul director al Clubului 
Sportiv Municipal Tîrgu Mureș.  
Împotrivă. Pe de o parte suntem din principiu împotriva acestui club municipal, pe de altă 
parte până acum toate nominalizările pentru diferite comisii, consilii de administrație etc s-au 
făcut și s-au votat în plen, acum însă am primit proiectul cu numele completate deja (patru 
persoane de la UDMR, o persoană de la PNL). Proiectul a trecut desigur.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului Tripartit (Acord de Ajudecare a 
Disputelor) de către Beneficiarul Municipiul Tîrgu Mureş şi aprobarea plăţii sumelor 
necesare pentru onorariul  Adjudecătorului  unic  al  CAD (Comisia  de Adjudecare a 
Disputelor).  
Abținere. Proiectul a trecut cu amendamentul comisiei de buget cu care am fost și eu de acord, 
ca onorariul Adjudecătorului să fie plătit pentru maxim 20 de zile/an, iar prima parte să fie 
achitată de antreprenor.

26. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal – reconformare zonă funcţională pentru stabilire reglementări construire cartier 
de locuinţe colective cu dotările aferente unui centru de cartier  (echipamente publice, 
servicii de interes general)”,  cu regulamentul local de urbanism aferent, str. Băneasa, 
nr. 2 zona Fabrica de Zahăr, str. Libertăţii, str. Băneasa, str. I.H. Rădulescu Iniţiator: 
SC”MAURER IMOBILIARE”SRL.  
Pentru. Deoarece orașul are nevoie de acest cartier și de un investitor serios în domeniu. Din 
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păcate amendamentul comisiei de urbanism – pe care l-am susținut și în comisia de circulație – 
conform căruia amenajarea infrastructurii rutiere (acces în cartier, sensuri giratorii) să se facă 
înainte de începerea construcției propriu zise – a fost retras în plen de doamna Furó. 

27.  Proiect  de  hotărâre  privind  organizarea  CONCURSULUI  DE  SOLUȚII    Zona 
Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – Pța Victoriei – Pța Trandafirilor – Pța Petöfi – 
Pța Bernady – Bdul Cetății  „MY CITY Tîrgu Mureş/Marosvásárhely/Neumarkt”.  
Pentru.  Din păcate amendamentul colegului Tatár Lehel privind prelungirea termenelor în 
cazul în care se depun mai puțin de cinci proiecte a fost respins. Păcat, deoarece este un proiect 
prea  important  pentru  viitorul  orașului,  și  trebuia  lăsat  mai  mult  timp pentru  elaborarea 
acestuia.

28. Proiect de hotărâre privind revocarea  Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 
49/27.02.2018 privind încheierea unui protocol de colaborare între Municipiul Tîrgu 
Mureş  şi  SC  Transport  Local  SA  în  vederea  prestării  unor  servicii  de  reparaţii 
autovehicule, spălătorie auto şi inspecţie tehnică periodică (ITP).  
Pentru. În prima mea luare de cuvânt după investire – în cadrul AGA Transport Local am 
semnalat că acest proiect denotă amatorism. Am reușit atunci să-i supăr pe doamna Furó și 
domnul Makkai. Iată că am avut dreptate, păcat de lunile irosite.

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă 
din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/
acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care   se desfășoară   în perioada   01.06.- 01.09. 
2018. Pentru. Totdeauna vom sprijini proiectele culturale
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Iunie
1.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  componenţei  Consiliului  Consultativ  din 
cadrul Serviciului social cu cazare „Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureş”.  
Pentru.  Este  vorba  despre  completarea  acestui  Consiliu  în  urma  modificării  componenței 
Consiliului Local și pensionării delegatului din partea Primăriei.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea modificării Regulamentului de organizare și 
funcționare al Serviciului social Centrul Social – Adăpost de Noapte.  
Pentru. Erau necesare anumite modificări, urmează un audit în vederea prelungirii licenței de 
funcționare.

3. Proiect de hotărâre   privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului local 
nr.  161  din  30.05.2018  privind  organizarea  CONCURSULUI  DE  SOLUȚII  Zona 
Centrală a Municipiului Tîrgu Mureș – P-ța Victoriei – P-ța Trandafirilor – P-ța Petőfi – 
P-ța Bernády – B-dul Cetății  „MY CITY Tîrgu  Mureş /Marosvásárhely /Neumarkt”.  
Pentru.  Nu este pentru prima dată  când trebuie să  revenim asupra unor proiecte votate în 
ședințele anterioare deoarece acestea nu sunt pregătite bine de către specialiștii din Primărie. Și 
în acest caz s-au adus modificări pentru a respecta prevederile legale.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire locuinţă unifamilială S+P+M, 
împrejmuire teren”, str. Ceangăilor fnr   Proprietari – Beneficiari: Ciortea Vasile-Andrei 
şi Szocs Emoke Szidonia. Pentru.

5. Proiect de hotărâre   privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru  o  delegaţie  din  partea  Municipiului  și  a  Consiliului  Local  Tîrgu  Mureş  în 
vederea deplasării la Baja / Ungaria, în perioada 13-15  iulie 2018.  
Împotrivă. Despre acest proiect a scris pe larg colegul Radu Bălaș aici.

6.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul 
privat  al  Municipiului  Tîrgu Mureş  pentru demolarea a  7  (şapte)  imobile  –  clădiri 
aflate în incinta Liceului Tehnologic „Aurel Persu”.  
Pentru. Este vorba de o solicitare venită din partea liceului. Ei doresc demolarea acestor clădiri 
vechi, nefolosite în vederea construirii unei săli de sport. Deoarece circulă  prin oraș  diverse 
zvonuri în legătură cu destinația terenului eliberat, am luat legătura cu conducerea liceului 
pentru a primi lămuriri.

7.   Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentaţiei  tehnico-economice  (faza 
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiţiei  propuse  a  fi  realizată,  pentru  obiectivul  „Şcoala  de  Arte  şi  Meserii 
modernizare şi reabilitare integrală ateliere – Liceul Tehnologic Gheorghe Şincai”, prin 
POR 2014-2020,  Axa prioritară  4,  Prioritate  de investiţii  4.4.,  Obiectiv 4.5  Creşterea 
calităţii infrastructurii educaţionale relevante pentru piaţa forţei de muncă.  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Pentru.  POL  va  sprijini  orice  proiect  care  vizează  îmbunătățirea  calității  procesului 
educațional

8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici – Studiul de 
fezabilitate pentru „Terasă restaurant cu belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul 
Corneşti, cu proiectele aferente”.  
Împotrivă. Motivele sunt enumerate la începutul articolului.

9. Proiect de hotărâre  privind trecerea terenului în suprafaţă de 67 mp, situat în Tîrgu 
Mureş str. Matei Corvin nr. 2, din domeniul public în domeniul privat al Municipiului 
Tîrgu Mureş.  
Împotrivă.  S-a solicitat  această  trecere deoarece există  o  cerere de cumpărare pentru acest 
teren aflat în capătul ștrandului Voința. Consider că terenul trebuie să rămână în proprietatea 
orașului, am speranța că acel ștrand va fi redeschis la un moment dat.

10. Proiect de hotărâre   privind trecerea unui teren în suprafaţă de 819 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Mărului, f.nr. în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC Jako Prest 
Serv SRL. Pentru.

11. Proiect de hotărâre   privind trecerea unui teren în suprafaţă de 8 mp din Tîrgu 
Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bogdan Ioan Cristian. Pentru

12. Proiect de hotărâre  privind  trecerea unui teren în suprafaţă de 2263 mp din Tîrgu 
Mureş, str. Vasile Săbădeanu, f.n., în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la SC 
Maco Construct SRL.  
Pentru.  În cazul acestor proiecte este vorba de cedarea unor suprafețe în vederea realizării 
drumurilor de acces.

13.  Proiect  de hotărâre    privind atestarea apartenenţei  şi  întabularea    în domeniul 
privat   al   Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 20.13 mp din suprafaţa totală de 788 
mp aferentă terenului situat pe B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 59 ap.30. Pentru. 

14.  Proiect  de  hotărâre    privind atestarea  apartenenţei  şi  întabularea    în  domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a suprafeţei  de 145 mp aferentă terenului situat 
pe str. Păcii nr.36.  
Abținere. Am solicitat date despre acest teren situat printre blocuri, reprezentantul ADP nu a 
putut identifica corect parcela în cauză.

15.  Proiect de hotărâre    privind revocarea Hotărârii Consiliului local nr. 204 din 29 
iunie 2017 referitoare la unele măsuri în reglementarea înscrierii provizorii în cartea 
funciară  a  unui  imobil  situat  pe str.  Păcii,  nr.  2  în patrimoniul  Municipiului  Tîrgu 
Mureş. Pentru. Hotărârea trebuie revocată, deoarece cei de la Cartea funciară au refuzat (pe 
bază legală) această înscriere.
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16.  Proiect de hotărâre    privind    instituirea regimului de arie naturală  protejată  de 
interes local, din punct de vedere cultural şi al protecţiei mediului, a aliniamentului de 
sâmbovine  americane  seculare  (Celtis  occidentalis)  de  pe  Bulevardul  Cetăţii  din 
municipiul Tîrgu Mureş.  
Pentru. Este vorba de un proiect al UDMR care a fost respins în 2016. Din păcate proiectul a 
fost modificat pe ultima sută de metri, și nu mai este vorba de instituirea regimului de arie 
naturală protejată, doar se hotărește că se va întocmi (fără dată concretă) un studiu științific pe 
baza căreia se va institui această arie protejată. Cândva.

17. Proiect de hotărâre  privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local 
nr. 1 din 30 ianuarie 2014 referitoare la aprobarea Regulamentului local de publicitate 
al  Municipiului Tîrgu Mureș.  
Pentru. Este tot un proiect al UDMR care prevede că toate afișele care promovează evenimente 
din oraș organizate de sau în colaborarea cu instituții publice să fie bilingve.

18. Proiect de hotărâre   privind completarea Hotărârii Consiliului local nr. 60 din 28 
noiembrie  1996  referitoare  la  închiderea  circulației  rutiere  în  zona  centrală  a 
municipiului în zilele de duminică.  
Pentru. Este proiectul subsemnatului, caracterizat înainte de ședință de toți colegii consilieri 
un proiect bun și cu impact. Din păcate, prin erori de procedură au reușit să-l facă să nu treacă, 
probabil neavând curajul să  voteze împotrivă.  Menționez, că  era singurul proiect care nu a 
trecut, bănuiesc din cauza că a venit din partea POL.

19. Proiect de hotărâre  privind aprobarea obiectivului „Amenajare parcare biciclete – 
Cămine Studenţeşti UMF”. Pentru. POL va susține întotdeauna utilizarea mijloacelor de 
transport alternative.

20.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Unităţii  Administrativ-Teritoriale  Tîrgu 
Mureş. Proiect retras. Din câte am înțeles, nu a venit ceva aprobare de la București. Trăiască 
centralizarea!

21.  Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  sumelor  pentru  sprijinirea  acţiunilor 
sportive pe semestrul II 2018.  
Pentru.  La acest proiect s-au iscat discuții  aprinse, toată  lumea căuta soluții.  Ideea este că 
suma de 3 milioane alocată în buget pentru 2018 nu este suficientă, iar comisia de jurizare a 
proiectelor sportive a propus ca să se acorde fiecărui club doar 65% din valoarea aprobată. Până 
la urmă  s-a gșsit o soluție de compromis prin care la următoarea rectificare bugetară  să  se 
acorde și restul sumei.

22.  Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  sprijinului  financiar  pentru  acţiuni  ale 
instituţiilor de învăţământ în baza concursului de proiecte pe semestrul II 2018.  
Pentru desigur, fiind vorba de sprijinirea educației.
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23. Proiect de hotărâre   privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte 
Frumoase Tîrgu Mureş”.  
Proiect amânat (deși în presă a apărut că acest proiect a fost votat). Primăria a reintrat în 
posesia terenurilor cuprinse între baza Romgaz și hotelul de la Hipodrom, și aici dorește să 
construiască – în parteneriat cu Liceul de Artă și cu Universitatea de Arte un fel de campus. 
După părerea POL locația ar fi perfectă pentru realizarea unui parc municipal în adevăratul 
sens  al  cuvântului,  combinat  cu  realizarea  unui  campus  școlar  modern  în  locul  unde  se 
desfășoară piața de vechituri.

Au urmat proiectele în regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 353/2017 privind înfiinţarea Clubului 
Sportiv municipal Tîrgu Mureş.  
Împotrivă, desigur. Se cunoaște public poziția POL în această privință.

2.  Proiect  de  hotărâre  privind  reabilitarea  şi  mansardarea  Gimnaziului  Freidrich 
Schiller. Pentru.

3 . Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Tîrgu Mureş.  
Împotrivă.  Este  cel  puțin  interesant  cum  nu  s-au  găsit  cca  650  000  de  lei  pentru 
suplimentarea bugetului de 3 milioane de lei pentru concursul de proiecte destinat ”celorlalte” 
cluburi sportive, dar s-au găsit instant aproape 9 milioane de lei pentru CSM.
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Iulie
În  regim de urgență  s-a votat retragerea domnului consilier Szászgáspár Barnabás, 
declararea locului vacant, și validarea domnului Vajda György.  
Nu putem trece cu vederea faptul că pentru a efectua o asemenea rocadă consilierii POL au 
trebuit să aștepte o lună, la consilierii UDMR durează doar 10 minute.

1.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea unor reglementări referitoare la utilizarea 
sălilor  de  curs/  laboratoarelor  aflate  în  administrarea  unităţilor  de  învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru activități educaționale după 
program. 
Nu.  S-a  dorit  adoptarea  unei  formule  pentru  calcularea  chiriei  datorate  de  părinți  pentru 
activitățile after school. Noi dorim ca Primăria să suporte aceste cheltuieli, colegul meu a și 
depus un proiect în acest sens. După mai multe amendamente discutate, hotărârea a picat.

2. Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș.  
Nu.  Proiectul  a  trecut  cu  votul  majorității,  care  a  hotărât  introducerea  unor  noi  ramuri 
sportive.

3. Proiect de hotărâre   privind   aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor 
tehnico-economici  pentru  obiectivul  din  bugetul  local  denumit  „SF  +  PT +  EXEC. 
terenuri de sport în incinta CASM”.  
Da. Un proiect în acord cu principiile POL, orașul trebuie să asigure infrastructura pentru 
sport.

4.  Proiect de hotărâre    privind aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot 
efectua cheltuielile pentru acțiuni de protocol de către administrația publică locală a 
Municipiului  Tîrgu Mureș  în conformitate cu prevederile  O.  G.  nr.80/2001 privind 
stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autoritățile  administrației  publice  și 
instituțiile  publice,  actualizată,  cu modificările și  completările aduse prin Legea nr.
258/2015. 
Da. Desigur, la noi s-a optat pentru sumele maxime permise de lege.

5. Proiect de hotărâre   privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil 
(teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș, str. Rodnei, nr. 34.  
În comisia de buget am insistat cu întrebările, am dorit să fiu sigur, că totul este în regulă cu 
vânzarea acestui imobil. Deși am primit asigurări că este așa, proiectul a fost retras.

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
de Detaliu – stabilire reglementări pentru construire a două case de  locuit pe  aceeaşi  
parcelă”, str. Eden fn  Proprietari – Beneficiari:  Zahan Maria şi Zahan Ioan. Da.
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7. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă  de locuit,  împrejmuire 
parcelă,  amenajare  acces  auto  şi  pieton,  branşamente  utilităţi  publice,  modificare  
parţială  P.U.D  aprobat  prin  HCL  nr.  100/2008″  Beneficiari  –  Proprietari:  Rău 
Alexandru şi Rău Tamara.  Da. 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal  –  reconformare  zonă  –  construire  clădire  spaţiu  comercial  şi  birouri  în 
extinderea  corpului  C8  existent  şi  construire  spălătorie  auto”,  str.  Gheorghe  Doja- 
Rampei- Scurtă cu regulamentul local de urbanism aferent Iniţiatori:Toth Zsolt  şi  SC 
„Tomek Business Management”SRL.  
Da. Toate cele trei proiecte par a fi în regulă

9.   Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  documentaţiei  de  urbanism      „Plan 
Urbanistic Zonal – pentru subzona construită  protejată  a municipiului Tîrgu Mureş 
delimitată de P-ţa Trandafirilor, str. Bartok Bela, str. Horea, str. Poligrafiei – construire 
ansamblu rezidenţial, servicii, comerţ şi alimentaţie publică”, Piaţa Trandafirilor, Nr. 
24 Iniţiator: SC”Sala Construct”SRL.  
Nu. Acest proiect controversat și contestat mai ales de vecinii afectați a stârnit discuții aprinse 
în plen. Cu această ocazie am aflat de la doamna arhitect șef, că ”mai există erori materiale” în 
proiectele pe care ni le pun în mape. Totuși, hotărârea a trecut cu votul majorității.

10. Proiect de hotărâre   privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte 
Frumoase Tîrgu Mureş”.  
Abținere. Primăria dorește ca pe terenul de lângă Hipodrom să construiască un campus pentru 
Liceul de Artă și Universitatea de Arte, după părerea mea am putea construi acolo un parc 
adevărat și niște terenuri de sport pentru amatori.

11.  Proiect  de  hotărâre    privind    aprobarea  Studiului  de  Fezabilitate,  indicatorii 
tehnico-economici  și  soluțiile  tehnice    pentru  Iluminatul  arhitectural  la  obiectivele 
Catedrala  Înălțării  Domnului,  Catedrala  Buna  Vestire,  Parohia  Romano-Catolică  I, 
Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș.  
Nu.  Am cerut amânarea proiectului până  în toamnă,  deoarece este în desfășurare proiectul 
pentru transformarea întregii zone centrale, și să așteptăm rezultatele concursului, dar a trecut 
în forma inițială.

12. Proiect de hotărâre  privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru  o  delegaţie  din  partea  Municipiului  și  a  Consiliului  Local  Tîrgu  Mureş  în 
vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud, în perioada 14 – 20  septembrie 2018.  
Nu. Vezi explicațiile de la începutul articolului. A picat.

13.  Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  Documentaţiei  de    avizare  lucrări  de 
intervenţie(DALI) şi a indicatorilor tehnico economici, pentru obiectivul ” Şcoala de 
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Arte  şi  Meserii  modernizare  şi  reabilitare  integrală  ateliere  –  Liceul  Tehnologic 
Electromureş”. Da. Suntem de acord cu investițiile în infrastructura școlară.

14.  Proiect  de  hotărâre    privind  liniile  de  subvenţionare  prioritare  în  domeniul 
asistenţei sociale pentru anul 2019. Da. ONG-urile care se ocupă de domeniul social vor 
primi un punctaj mai mare la concursul de proiecte.

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF/
DALI) şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Extindere și modernizare clădire 
pentru amenajare creșă, str. Apaductului nr.54-56”, prin POR 2014-2020, Prioritatea de 
investiții  4.4,  Obiectiv  Specific  –  4.4  Creșterea  calității  infrastructurii  în  vederea 
asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe 
piaţa forţei de muncă.  
Da. Așteptăm proiectul pentru următoarea creșă (ar mai fi nevoie de 2-3 în oraș)

16. Proiect de hotărâre   privind aprobarea preţului de pornire a licitaţiei în vederea  
vânzării masei   lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2018, din fondul 
forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş. Da.

17. Proiect de hotărâre  privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a 
fi recoltată în anul 2018 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi 
modul de valorificare a acesteia. Abținere.

18. Proiect de hotărâre   privind aprobarea preţului maxim de pornire a   licitaţiei în 
vederea  exploatării şi transportul  de  masă  lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 
2018, din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş. Abținere.

19. Proiect de hotărâre   privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli referitor 
la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată în anul 2018, precum şi lucrările 
necesare  a  fi  executate  în  fondul  forestier  proprietate  a  Municipiului  Tîrgu 
Mureş. Abținere. La aceste trei proiecte ne-am abținut deoarece am primit informații conform 
cărora nu este totul în regulă cu ele. Proiectele au picat dar vor fi repuse pe ordinea de zi în 
august.

20.  Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiţii  “Grup sanitar și  camera de prim ajutor pentru vizitatori” în 
incinta Grădinii  Zoologice Tîrgu Mureş.  
Da. Cum am subliniat în intervenția mea, prin acest proiect s-a demonstrat că și în orașul 
nostru se pot face investiții publice cu folos și fără prețuri umflate. Este vorba de o clădire nouă, 
cu etaj,  din cărămidă  și  cu un cost  de  cca 300 de euro  pe metru pătrat.  Desigur se  pune 
întrebarea cum poate avea o construcție de lemn aflată la câteva sute de metri mai încolo un 
cost pe metru pătrat mai mare de vreo opt ori?
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21. Proiect de hotărâre  privind modificarea hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu 
Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu 
tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş.  
Da, cu amendamentul meu care elimina restricția pentru vehicole trase sau împinse cu mâna 
(de  ex  cărucioare  de  copii).  Din  păcate  proiectul  a  picat,  dl  viceprimar  a  votat  împotrivă, 
supărat fiind că nu a trecut proiectul cu excursia dânsului în Coreea.

22. Proiect de hotărâre   privind trecerea unui teren în suprafaţă de 194 mp din Tîrgu 
Mureş,  str.  Mărului  nr.22/A,  în  proprietatea  Municipiului  Tîrgu  Mureş  de  la  SC. 
Bostan Junior SRL. Da.

23.  Proiect  de  hotărâre  privind  trecerea  cotei  de  1293  mp  şi  a  construcţiei,    din 
suprafaţa totală de de 2599   mp, situat în Tîrgu Mureş str. Paul Chinezu, nr. 10 din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Tîrgu Mureş.  
Da, cu amendamentul meu.

24.  Proiect de hotărâreprivind trecerea unui teren în suprafaţă  de 85 mp din Tîrgu 
Mureş   str. Constandin Hagi Stoian nr. 37   în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş 
de la Florea Marian Ioan si Florea Paraschiva.  
Da. Aceste trei proiecte se referă la rezolvarea statutului juridic al acestor parcele.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei propuneri de vânzare directă a unor 
terenuri situate în Municipiul Tîrgu Mureş. Da. S-a dorit vânzarea unor terenuri situate 
sub  construcții  inițial  nepermanente  care  însă  au  ”devenit”  permanente.  A  trecut  cu 
amendamentul care prevede concesioarea în loc de vânzare și tratarea separată, nu în bloc.

26.   Proiect  de  hotărâre    privind  modificarea  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de 
Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului 
Tîrgu Mureş.  
Nu.  După  discuții  aprinse,  și  respingerea  unor  amendamente  ale  POL,  prin  care  se  dorea 
eliminarea unor discriminări, am votat împotrivă și proiectul a picat.

27.  Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  în  proprietatea  Municipiului  Tîrgu 
Mureș  a  imobilului  situat  în  Tîrgu Mureș    str.  Gheorghe Doja nr.  193 şi  revocarea 
Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.239 din 29.07.2014. Da. Orașul are nevoie de un 
spațiu  unde  să  se  depoziteze  deșeurile  provenite  din  demolări.  După  acceptarea 
amendamentului meu care prevede doar o ”achiziție în principiu”, hotărârea a trecut.

28.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  şi  intabularea    în  domeniul 
privat    al    Municipiului  Tîrgu Mureş  a  cotei  de 15/450 din imobilul  situat  pe str. 
Dâmbul  Pietros  nr.  19    şi  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  Municipal  nr. 
12/30.01.2018. Da.
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29.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  şi  intabularea  în  domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609 /3258  din suprafaţa totală de 3429 
mp aferentă terenului situat pe str. Livezeni, nr. 4. Da.

30. Proiect de hotărâre   privind trecerea unui teren în suprafaţă de 49 mp din Tîrgu 
Mureş   str. Constandin Hagi Stoian nr. 28   în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş 
de la Aron Florin şi soţia Den Dulk Wilhelmina Andrea. Da.

31.  Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  Regulamentului  de  atribuire/licitaţie  a 
locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu 
Mureş. Amânat pentru a treia oară.

32.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul II anul 
2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.  
Nu. Ca de obicei, cheltuielile prevăzute pentru distracție sunt efectuate, iar sumele prevăzute 
pentru investiții, educație  se cheltuiesc doar în procent mic.

33. Proiect de hotărâre privind organizarea unei noi sesiuni de primire de cereri de 
subvenție pentru anul 2019, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii 
asociaţiilor  şi  fundaţiilor  române  cu  personalitate  juridică,  care  înfiinţează  şi 
administrează  unităţi  de  asistenţă  socială,  cu  modificările  și  completările 
ulterioare. Da.

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea Administraţiei 
Domeniului Public şi Administraţiei Serelor, Pacurilor şi  Zonelor Verzi a unor bunuri 
mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea S.C. Locativ S.A., 
pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe domeniul public al 
Municipiului Tîrgu Mureş.  
Da. Este vorba de niște conducte care vor fi folosite la serele orașului.

35.   Proiect  de  hotărâre    privind  modificarea  anexei  (centralizator)  a  Hotărârii 
Consiliului Local Municipal nr. 163/30.05.2018 referitoare la aprobarea sumelor pentru 
finanţarea nerambursabilă din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş 
pentru programe/proiecte/acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care se desfășoară în 
perioada 01.06.- 01.09. 2018. Da.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 
(indicatorii maximali) pentru obiectivul „Reabilitare Imobil Mureşeni nr. 50”.  
Abținere. Nu am primit lămuriri clare despre scopul investiției. Am vizitat locația, sunt niște 
clădiri P+1 situate în spatele combinatului chimic.

37.  Proiect  de  hotărâre    privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul  de  investiţii  “Amenajare  grajd  ierbivore  africane”  în  incinta  Grădinii 

PÁPAI LÁSZLÓ ZSOLT - RAPORT DE ACTIVITATE 2018 �27



Zoologice Tîrgu Mureș.  
Da. Sunt de acord cu investiții în singura grădină zoologică acreditată în țară.

38.  Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  unui  meniu  complet,  de  două  ori  pe 
săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici.  
Am atras atenția colegilor atât în plen cât și în comisia de buget, că este vorba de un proiect 
incomplet,  fără  avizul  direcției  economice,  fără  să  știm  cât  costă  și  cu  iz  electoral.  Am 
argumentat că cei nevoiași au nevoie să mănânce șapte zile pe săptămână, nu doar două. Până 
la  urmă   l-am  votat,  pentru  că  s-a  spus  în  plen  că  ar  fi  vorba  de  un  proiect  al  Alpha 
Transilvania. Ulterior am realizat că am fost păcălit, am votat greșit, este un proiect electoral 
speculat deja de unii.

39. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului Tîrgu Mureş, pentru perioada august – octombrie 2018.  
Da. A fost aleasă doamna Benedek. Este ciudat cum, pentru prima dată s-a cerut HCL pentru 
acest lucru.

În  plus  am  mai  votat  pentru  două  materiale  în  regim  de  urgență  –  Ministerul 
Dezvoltării a constatat că unele administrații locale sunt incapabile să depună proiecte 
europene  eligibile,  așa  că  a  hotărât  că  se  va  depune  un proiect  centralizat  pentru 
dotarea municipiilor reședință de județ cu autobuze electrice și stații de încărcare. Noi 
am votat două proiecte prin care ne angajăm să achităm contribuția proprie la aceste 
achiziții de autobuze electrice de 10 m și 12 m lungime, din fonduri europene.
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August
1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea reorganizării Serviciului Public de Asistenţă 
Socială Tîrgu Mureş în Direcţia de Asistenţă Socială Tîrgu Mureş, cu personalitate 
juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea 
organigramei, a numărului de personal şi a statului de funcţii. Împotrivă.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
aparatului de specialitate al Primarului Unităţii Administrativ-Teritoriale Tîrgu Mureş. 
Împotrivă.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal - reconversie de U.T.R. pentru construire locuințe colective și dotări", zona str. 
Măgurei - Calea Sighişoarei - str. Parângului, cu regulamentul local de urbanism 
aferent Iniţiator: Gross Adrian- Laurenţiu. Pentru.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „ Plan Urbanistic 
Zonal- stabilire reglementări pentru amenajare acces și construire locuințe”,  str. 
Digului fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent, Iniţiator: Ormenişan Dan 
Lucian. Pentru.

5. Proiect de hotărâre  privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru o delegaţie din partea Municipiului și a Consiliului Local Tîrgu Mureş în 
vederea deplasării la Seoul/Coreea de Sud, în perioada 14 - 20  septembrie 2018. Vot 
secret, împotrivă, a trecut.

6. Proiect de hotărâre  privind stabilirea cantităţii de masă lemnoasă care urmează a fi 
recoltată în anul 2018 din fondul forestier proprietate a Municipiului Tîrgu Mureş şi 
modul de valorificare a acesteia. Abținere. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Amenajare padoc ierbivore africane” în incinta Gradinii 
Zoologice Tîrgu Mureș. Pentru.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului local Tîrgu 
Mureş nr. 158 din 30 mai 2018  referitoare la numirea din partea Consiliului local Tîrgu 
Mureș a  membrilor în Comitetul director al Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. 
Împotrivă.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din 
municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002. 
Abținere.
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea desfăşurării 
activităţii Grădiniţei din cadrul Liceului Vocaţional Reformat din municipiul Tîrgu 
Mureş. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 
Tîrgu Mureş nr. 196 /26.07.2018 referitoare la aprobarea Studiului de Fezabilitate, 
indicatorii tehnico-economici și soluțiile tehnice  pentru Iluminatul arhitectural la 
obiectivele Catedrala Înălțării Domnului, Catedrala Buna Vestire, Parohia Romano-
Catolică I, Biserica Reformată din Cetatea Medievală, Primăria Municipiului Tîrgu 
Mureș. Abținere.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Studiu de fezabilitate Reparaţii şi consolidare bloc strada 
Cisnădiei nr. 13 şi mansardare blocuri strada Cisnădiei nr. 13 şi nr. 15”. Abținere.

13. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2/28 din suprafaţa totală de 1008 mp 
aferentă terenului situat pe str.  Negoiului f. nr.  Pentru.

14. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabulare în domeniul privat  
al  Municipiului Tîrgu Mureş a suprafetei de 322 mp aferentă terenului situat pe str. 
Argeşului.  Pentru.

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării criteriului VII din 
anexa nr. 1 și aprobarea completării cu litera Y a anexei nr. 2 a Hotărârii de Consiliu 
Local Tîrgu Mureş nr. 307 din 23 noiembrie 2017 privind aprobarea contravalorii 
serviciilor prestate, de către Serviciul public – Administraţia domeniului public, 
pentru anul 2018 precum şi instituirea unor contravenţii şi sancţiuni aplicabile 
acestora. Împotrivă.

16. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 35 mp din Tîrgu 
Mureş  str. Vasile Săbădeanu  în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la 
Moldovan Alexandru. Pentru.

17. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 22 mp din Tîrgu 
Mureş  str. Pomilor, nr. 2   în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Palcu Liviu 
Stelian. Pentru.

18. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 131 mp din Tîrgu 
Mureş în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Friciu Savu si soţia Friciu 
Carolina Eugenia. Pentru.

19. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii de Consiliu Local Tîrgu Mureş nr. 
209/2015 în vederea facilitării demersurilor cu privire la valorificarea unor mijloace 
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fixe din proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, propuse spre scoatere din funcţiune 
de către S.C. Compania Aquaserv S.A. Pentru.

20. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl. Bakos 
Levente să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a şedinţei 
ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor  SC Compania Aquaserv SA, din data de 
09.10.2018. Pentru.

21. Proiect de hotărâre privind  modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local 
Tîrgu Mureş nr.153 din 30.05.2018. Pentru.

22. Proiect de hotărâre  privind modificarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare a Serviciului Public de Exploatare şi Întreţinere a Parcărilor şi Zonelor de 
Staţionare cu Plată în Regim de Autotaxare, aflate pe Domeniul Public al Municipiului 
Tîrgu Mureş. Pentru.

23. Proiect de hotărâre  privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil 
(teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Rodnei, nr. 34. Pentru.

24. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Tîrgu Mureş nr. 353/2017 privind înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureș. 
Împotrivă.

25. Proiect de hotărâre privind prima înscriere şi atestarea apartenenţei  în domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 2018 mp înscris în CF 
1355 Tîrgu Mureş situat pe B-dul 22 Decembrie 1989. Pentru.

26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 2114/285390(aferenta ap.nr.III) din 
suprafaţa totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei nr. 51. Pentru.

27. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 28 mp  în 
proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Goron Lucia, Goron Dorel, Oprea 
Niculaie, Oprea Ileana şi Oprea Paul Alin. Pentru.

28. Proiect de hotărâre  privind organizarea concursului de idei „Academia de Arte 
Frumoase Tîrgu Mureş”. Pentru, totuși a picat.

29. Proiect de hotărâre  privind încheierea unui act adiţional la Contractul de societate 
simplă încheiat între MUNICIPIUL TÎRGU MUREŞ şi ADMINISTRAŢIE ŞI TURISM 
SRL, aprobat prin Hotărârea Consiliului local municipal Tîrgu Mureş nr. 191/18 mai 
2017. Împotrivă.

30. Proiect de hotărâre  privind modificarea hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu 
Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor cu 
tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş. Abținere.
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31. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171 din 
28.06.2018 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici - Studiul de 
fezabilitate pentru „Terasă restaurant cu belvedere în zona amfiteatrului de la Platoul 
Corneşti, cu proiectele aferente”. Pentru, picat.

32. Proiect de hotărâre privind gestionarea directă a parcărilor din municipiul Tîrgu 
Mureș de către Administrația Domeniului Public. Pentru, picat.

33. Proiect de hotărâre privind oferirea gratuită a sălilor de curs și suportarea 
cheltuielilor cu utilitățile de către municipiul Tîrgu Mureș pentru programul after 
school al elevilor din clasele 0-IV. Amânat.

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal- reconversie de U.T.R. „VT” în U.T.R. „CML”- zona mixtă  conţinând servicii şi 
echipamente publice, servicii de interes general- manageriale, tehnice, profesionale, 
sociale, comerţ, hoteluri, restaurante, loisir, sănătate, sport şi locuinţe”, Aleea Carpaţi 
nr. 59 cu regulamentul local de urbanism aferent beneficiari: Fărcaş Ioan- Eugen şi 
Fărcaş Jenica. Abținere.

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal Tîrgu 
Mureş nr. 6/2016 referitoare la alegerea membrilor comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local al municipiului Tîrgu Mureş. Pentru.

36. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemţiune a Consiliului Local 
Municipal  Tîrgu Mures, pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mures, Piaţa 
Trandafirilor nr. 2, monument istoric, cod LMI: MS-II-m-B-15549, ”Casa Gorog”. 
Împotrivă.

Punctul nr. 1 - regim urgenţă Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei 
finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 33.582.570,00 lei, pentru 
construirea parcării subterane din Centru – Împotrivă.
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Septembrie

Proiecte în regim de urgenţă:

1. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului de 8043 mp din Cartierul Belvedere 
din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș. Pentru

2. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului de 3000 mp din Str. Dealului, nr. 22 
din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureș.  
Pentru.  Ambele  terenuri  sunt  trecute  in  domeniul  public  pentru  a  putea  efectua 
investiții pe ele.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme și a normativelor 
de  cheltuieli  la  carburantul  auto  necesar  desfășurării  activității  aparatului  de 
specialitate al Primarului Municipiului Tîrgu Mureș.  
Împotrivă,  deoarece  consider  că  aparatul  primarului  este  supradimensionat,  în 
concluzie și nevoia de combustibil este prea mare.

4.  Proiect  de  hotărâre  privind  rectificarea  Anexei  1  din  Hot.  Consiliului  Local  nr. 
223/2018. 
Împotrivă, este vorba de modificările aduse organigramei executivului, eu consider că 
organigrama este prea stufoasă, Primăria orașului nostru are peste 1200 de angajați.

5. Proiect de hotărâre privind finanțarea indemnizației în valută pentru o delegație la 
Kecskemet. 
Împotrivă, este o excursie care se repetă de la an la an, dar nu am văzut niciun rezultat 
concret în domeniul economic. 

6. Proiect de hotărâre privind finanțarea indemnizației în valută pentru o delegație la 
Chișinău.  
Împotrivă,  deoarece  această  deplasare  nu  va  produse  nimic  concret  pentru  binele 
orașului  și  este  doar  o  posibilitate  de  distracție  pe  bani  publici  a  unor  angajați  ai 
Primăriei și consilieri locali.

Proiecte de pe ordinea de zi:

1.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare grădiniţă şi creşă în 
Cartierul Belvedere ”. Pentru.
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2.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul  de  investiţii  „Studiu  de  Fezabilitate  pentru  amenajare  spaţiu 
comercial”. Împotrivă. Despre aceste două proiecte am scris mai sus.

3. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.191 din 26 
iulie 2018 referitoare la aprobarea limitelor maxime în cadrul cărora se pot efectua 
cheltuielile  pentru  acțiuni  de  protocol  de  către  administrația  publică  locală  a 
Municipiului  Tîrgu Mureș  în conformitate cu prevederile  O.G.  nr.80/2001    privind 
stabilirea  unor  normative  de  cheltuieli  pentru  autoritățile  administrației  publice  și 
instituțiile  publice,  actualizată,  cu modificările și  completările aduse prin Legea nr. 
258/2015. 
Abținere, deoarece acest lucru s-a votat într-o ședință trecută, iar acum se modifică din 
nou.

4. Proiect de hotărâre  privind aprobarea sumelor pentru finanţarea nerambursabilă 
din fondurile bugetului local al municipiului Tîrgu Mureş pentru programe/proiecte/
acţiuni culturale depuse pe anul 2018 care  se desfășoară în perioada 1 septembrie – 31 
decembrie 2018.  
Pentru, este vorba de un concurs de proiecte în domeniul cultural.

5. Proiect de hotărâre  privind modificarea titlului Hotărârii Consiliului Local nr. 86 
din 22  martie  2018 privind facilităţile  fiscale  pentru terenurile  aflate  în  concesiune 
respectiv  închiriate,  situate  în  Tîrgu    Mureş,  str.  Plutelor  nr.  2  –    Complexul  de 
Agrement şi Sport „Mureşul”.  
Pentru, se corectează o greșeală.

6.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  şi  a 
documentaţiei  tehnice  pentru  cinci  obiective  de  investiţii,  respectiv  “Mansardarea 
blocurilor de locuinţe din Târgu Mureş, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16; Str. Ştefan 
Cicio Pop,  nr.  21 –  23;  Str.  Ştefan Cicio Pop,  nr.  25 –  27;  Str.  Păcii,  nr.  72 şi  Aleea 
Tâmplarilor, nr. 7”.  
Împotrivă,  deoarece nu este sarcina Primăriei  să  desfășoare activități  economice în 
domeniul construcțiilor. În plus, sumele vehiculate sunt exagerat de mari.

7. Proiect de hotărâre privind numirea în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Local 
Municipal  Tîrgu  Mureş,  cu  atribuţiile  aferente  în  consiliile  de  administraţie  ale 
unităţilor de învăţământ din Municipiul Tîrgu Mureş, în anul şcolar 2018-2019.  
Pentru, acest lucru se întâmplă la fiecare început de an școlar.

8.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiţii “Magazin cadouri – jucării” în incinta Grădinii Zoologice Tîrgu 
Mureș.  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Pentru,  proiectul a trecut cu amendamentul UDMR care denumește această  clădire 
după fondatorul Grădinii Zoologice, Rend László.

9.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul  de  investiţii  “Amenajare  fânar  şi  depozit  de  lemn”  în  incinta  Grădinii 
Zoologice Tîrgu Mureș.  
Pentru, sunt de acord cu dezvoltarea Grădinii Zoologice

10. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru  o  delegaţie  din  partea  Municipiului  și  a  Consiliului  Local  Tîrgu  Mureş  în 
vederea deplasării la Strumyani / Bulgaria, în perioada 18 – 22 octombrie 2018.  
Împotrivă, este vorba despre o deplasare la un festival de cântece și dansuri populare, 
adică un prilej de distracție pentru unii consilieri și angajați ai Primăriei, care bănuiesc 
că nu o să evolueze pe scenă.

11. Proiect de hotărâre  privind reactualizarea componenţei Comisiei  de evaluare şi 
selecționare a proiectelor de finanţare depuse în baza Legii nr. 34/1998 referitoare la 
acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, 
care  înființează  și  administrează  unități  de  asistență  socială  precum  şi  a 
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare  a  Comisiei  de  evaluare  şi 
selecţionare,Procedura de lucru şi Grila de evaluare a proiectelor.  
Pentru,  se  completează  comisia  în  urma  schimbărilor  survenite  în  componența 
Consiliului Local.

12.  Proiect  de  hotărâre  privind    aprobarea  acordării  diferențelor  de  sume  pentru 
sprijinirea  acţiunilor  sportive  pe  semestrul  II  2018,  aprobate  prin  Hotărârea  
Consiliului Local nr. 182/2018.  
Pentru,  deoarece la  evaluarea proiectelor  s-au terminat  fondurile,  și  trebuie să  fim 
corecți față de toți câștigătorii.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.  218/  26.07.2018    referitoare  la  acordarea  unui  meniu  complet,  de  două  ori  pe 
săptămână, pentru pensionarii cu venituri mici în cadrul  programului „Să ne îngrijim 
bunicii”.  
Împotrivă. Cum am spus și în luarea mea de cuvânt, acesta este o acțiune electorală, la 
care  nu  cunoaștem  impactul  bugetar  deoarece  nu  țtim  câte  persoane  vor  dori  să 
beneficieze de aceste două mese calde pe săptămână. În plus, se redefinește categoria 
de ”venituri mici”, noul prag fiind de 1500 de lei/persoană .

14. Proiect de hotărâre   privind aprobarea unor reglementări referitoare la utilizarea 
sălilor  de  curs/  laboratoarelor  aflate  în  administrarea  unităţilor  de  învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş pentru activități educaționale după 
program. 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Acest proiect a fost amânat, pe motiv că inițiatorul, Bakos Levente nu este prezent. Era 
în Coreea de Sud, împreună cu viceprimarul Makkai luptau pentru pacea mondială.

15.  Proiect  de  hotărâre  privind  oferirea  gratuită  a  sălilor  de  curs  și  suportarea 
cheltuielilor  cu  utilitățile  de  către  municipiul  Tîrgu  Mureș  pentru  programul  after 
school al elevilor din clasele 0-IV.  
Pentru, este proiectul colegului meu Radu Bălaș, prin care dorea să stabilim o regulă, 
prin care nu se vor percepe chirii și plata utilităților pentru activitățile after school. Din 
păcate proiectul a picat, deoarece colegii de la alte partide nu l-au găsit oportun.

16.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  tarifelor  sălilor  de  sport  aflate  în 
administrarea unităţilor  de învăţământ preuniversitar  de stat  din Municipiul  Tîrgu 
Mureş. Abținere, deoarece amendamentele propuse nu au trecut.

17.  Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  Statului  de  funcţii,  modificarea 
Regulamentului  de  organizare  şi  funcţionare,  Regulamentului  de  ordine  interioară 
precum şi a Organigramei Clubului Sportiv Municipal Tîrgu Mureş.  
Împotrivă. Am atras atenția colegilor consilieri, că metoda folosită pentru a cârpi din 
mers acest club sportiv – de peste șase luni la fiecare ședință  votăm modificări ale 
organigramei, compoziției sau regulamentului – denotă amatorism.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal – dezvoltarea zonei Spitalului Clinic Județean de Urgență  Mureș  zona străzii 
Gheorghe  Marinescu  –  Parcul  Eroilor”cu  regulamentul  local  de  urbanism  afferent 
Etapa I beneficiar: Municipiul Tîrgu Mureş.  
Pentru. Un proiect care prevede construirea unei clădiri multifuncționale, cuprinzând 
inclusiv parcări subterane, care va domina zona 7 Noiembrie.

19. Proiect de hotărâre  privind susţinerea proiectului de hotărâre pentru aprobarea 
documentaţiei  de  urbanism„Plan  Urbanistic  Zonal-  reconversie  zonă  funcţională 
pentru construire locuinţă şi eliminare drum prevăzut în P.U.Z- Corneşti” , Str. Trebely 
nr.  95-  97  cu  regulamentul  local  de  urbanism  aferent  beneficiari:  Puskas  Attila  şi 
Puskas Boroka. Pentru.

20. Proiect de hotărâre privind   modificare art.2 din Hotărârea Consiliului Local   nr. 
220/27  iulie  2017  privind  aprobarea  documentaţiei  de  urbanism  „Plan  Urbanistic 
Zonal- actualizare PUZ ansamblul rezidenţial Dolomiti, str. Livezeni, fnr” aprobat prin 
Hotărârea Consiliului  Local  nr.  303/06.09.2007,  cu regulamentul  local  de urbanism 
aferent  Beneficiari:SC”Dolomiti  Invest”SRL,  SC”  Fomco  2006”SRL,  Borşan  Rita 
Simona.  
Abținere. Este un proiect controversat, unde ar trebui găsit un echilibru între interesul 
unor proprietari privați de terenuri și interesul unor investitori privați.
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21. Proiect de hotărâre privind actualizarea art.1 și modificarea art.3 din   Hotărârea  
Consiliului Local nr. 227/29.06.2006, privind aprobarea reglementării regimului juridic 
al terenurilor aferente locuințelor situate pe str. Maramureș și str. Muntenia, construite 
prin program ANL.  
Abținere, din lipsă de informații.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui imobil 
(teren și construcție) situat în Tîrgu Mureș str. Islazului, nr. 2.  
A fost retras de pe ordinea de zi.

23. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către Miclea Sorin Ioan şi soţia 
Zsuzsanna Tunde a terenului  în suprafaţă de 37,10 mp aparţinând Municipiului Tîrgu 
Mureş.  
Abținere.

24.  Proiect  de  hotărâre   privind  suplimentarea  unor  suprafeţe  concesionate  – 
str.Muncii, la colţ cu str. Înfrăţirii. Pentru.

25.  Proiect  de  hotărâre   privind  instituirea  unor  norme  cu  privire  la  utilizarea 
parcărilor de domiciliu din Municipi ul Tîrgu Mureş.  38
După  mai  multe  discuții  și  propuneri  –  printre  care  s-a  spus  să  se  amenajeze  în 
continuare  parcări  în  cartiere  distrugând  puținul  spațiu  verde  rămas,  proiectul  a 
fost amânat.
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Octombrie
În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea și avizarea documentațiilor pentru delegarea 
gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri 
de  deșeuri,  componente  ale  serviciului  de  salubrizare  din  cadrul  Sistemului  de 
Management  Integrat  al  Deșeurilor  Municipale  Solide  din  Județul  Mureș  (SMIDS 
Mureș), pentru municipiul Tîrgu Mureș din zona 2 Tîrgu Mureș.  
Împotrivă, deoarece expertul nostru a identificat o serie de probleme în material, care nu a 
trecut prin comisii unde s-ar fi putut corecta.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de salubrizare în municipiul Tîrgu 
Mureș.  
Împotrivă, pentru că modificarea înseamnă desigur, scumpire.

De pe ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale 
– Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018.  
Împotrivă,  deoarece din nou s-au cheltuit sume imense pentru distrarea populației, pentru 
concerte și chermeze, în condițiile în care în pragul iernii unele școli trebuie să se milogească 
pentru repararea sobelor de teracotă. Am fost întrebați, de ce nu am venit cu amendamente în 
plen. Experiența ne-a arătat că propunerile POL din plen nu au șanse să treacă, în schimb în 
comisii am reușit să introducem majoritatea amendamentelor noastre.

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea contului de execuţie pe trimestrul III anul 
2018, pentru Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Tîrgu Mureș.  
Împotrivă, idem ca la punctul 1

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal – stabilire reglementări  urbanistice pentru construire spălătorie auto”, Strada 
PODENI nr.  12 cu regulamentul local  de urbanism aferent,  Proprietar – Beneficiar: 
SC”FRESHECO WASH”SRL-D. Pentru.

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal  –  introducere  teren  în  intravilan,  lotizare  teren  și  stabilire  reglementări  în 
vederea construirii  de locuințe unifamiliale”,  str.  Viile Unomaj fnr cu regulamentul 
local de urbanism aferent Beneficiari: Kosa Laszlo şi Kosa Aniko. Pentru

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare 
a  Direcției  de  Asistență  Socială  Tîrgu  Mureș.  Pentru,   această  reorganizare  este  în 
concordanță cu eforturile depuse de colega noastră Győrfi Júlia.
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6. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru  o  delegaţie  din  partea  Municipiului  și  a  Consiliului  Local  Tîrgu  Mureş  în 
vederea deplasării la Kusadasi/Turcia, în perioada 26-31octombrie 2018.  
Împotrivă desigur, aceasta este o altă excursie mascată, pe bani publici.

7.  Proiect  de  hotărâre  privind    aprobarea  structurii  pe  specialităţi  a  membrilor 
Comisiei sociale de analiză şi soluţionare a cererilor de  atribuire a locuinţelor pentru 
tineri ANL, destinate închirierii în municipiul Tîrgu Mures.  
Pentru, deoarece așa prevede legea, și este și actuală având în vedere că se construiește un bloc 
ANL destinat tinerilor medici, pe strada Marinescu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult din 
municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018, în baza O.G. nr. 82/2001 şi a H.G. nr.1470/2002.  
Abținere,  deoarece  au fost  prevăzute  sume exclusiv pentru un singur cult,  și  majoritatea 
sumelor, de ordinul sutelor de mii de lei, pentru picturi în biserici..

9. Proiect de hotărâre  privind    aprobarea    criteriilor de atribuire a spațiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţe, aflate în proprietatea municipalităţii. Pentru.

10. Proiect de hotărâre privind   aprobarea susținerii   Teatrului Național Tîrgu Mureș 
în realizarea proiectului cu titlul ”Centenar Româno-Basarabean”. Pentru.

11. Proiect de hotărâre  privind organizarea unei competiții de proiecte de cercetare 
pentru    stimularea  competitivității  și  creșterea  capacității  de  cercetare-inovare  din 
Municipiul Tîrgu Mureș.  
Retras de inițiator. Este un proiect ”interesant”, analizat de colegul nostru aici.

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea articolului 1 al Hotărârii de Consiliu Local 
nr. 247 din 30.08.2018 referitoare la atestarea apartenenţei şi intabularea   în domeniul 
privat    al    Municipiului Tîrgu Mureş  a cotei de 2114/285390 (aferenta ap.nr.III) din 
suprafaţa totală de 945 mp a terenului situat pe str. Revoluţiei nr. 51. Pentru.

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1 din Hotărârea de Consiliu Local nr. 
210/26.07.2018 referitoare la  atestarea apartenenţei şi intabularea  în domeniul privat  
al   Municipiului Tîrgu Mureş a cotei de 609/3258   din suprafaţa totală de 3429 mp 
aferentă terenului situat pe str. Livezeni,  nr. 4. Pentru.

14.  Proiect  de  hotărâre  privind  atestarea  apartenenţei  şi  intabularea    în  domeniul 
privat  al  Municipiului Tîrgu Mureş a cotelor de 3/32 si 3/32 din suprafaţa totală de 
780 mp aferentă terenului situat pe str. Tudor Vladimirescu  nr.137. Pentru.

15.  Proiect  de  hotărâre   privind  desființarea  stației  de  taxi  ”Palatul  Culturii”  și 
înființarea unei stații de autobuz pentru curse regulate către Aeroportul International 
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Tîrgu Mureș. Pentru, după ce a fost acceptat amendamentul meu prin care NU se desființează 
stația de taxi, iar autobuzele către aeroport vor împărți aceeași stație cu autocarele de turiști, 
situată cu15 m mai sus.

16.  Proiect  de  hotărâre   privind  mandatarea  reprezentantului  A.G.A.,  dl.  Bakos 
Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a şedinţei 
extraordinare a Adunării  Generale a Acţionarilor    SC Compania Aquaserv SA, din 
data de 05.11.2018.  
Împotrivă,  deoarece  nu s-a  votat  amendamentul  meu prin  care  doream să  introducem în 
contractul de furnizare a apei o clauză care obliga Aquaservul să furnizeze la minim 25% din 
capacitate, adică cel puțin 6 ore pe zi, inclusiv celor cu restanțe. Dreptul la apă potabilă este un 
drept fundamental, și este inadmisibil ca din motive financiare furnizorul să închidă robinetul 
pentru o scară întreagă pentru mai multe zile. Deși mai mulți colegi au fost de acord cu mine, 
după  intervenția viceprimarului social  democrat (sic!),  amendamentul meu a picat.  Dânsul 
spunea  că  nu  putem  modifica  contractul  cadru,  în  condițiile  în  care  materialul  dezbătut 
conținea tocmai niște modificări ale contractului,  propuse de Aquaserv, în favoarea proprie, 
desigur. Iar pachetul majoritar de acțiuni de la Aquaserv este deținut de Tîrgu Mureș, adică 
orașul este proprietarul societății respective.

17. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică, pe o perioadă de 
3 ani, pentru   proprietarii unor   apartamente din blocurile din Piața Armatei nr. 30 și 
Aleea Covasna nr. 12, care au fost reabilitate termic.  
Abținere, deoarece se vorbește prin tot orașul despre tarifele ”interesante” practicate la aceste 
reabilitări.

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea art.1 și modificarea art.3 din   Hotărârea  
Consiliului Local nr. 227/29.06.2006, privind aprobarea reglementării regimului juridic 
al terenurilor aferente locuințelor situate pe str. Maramureș și str. Muntenia, construite 
prin program ANL.  
Abținere, deoarece nu dețin destule informații pentru a putea lua o decizie corectă.

19. Proiect de hotărâre privind reînnoirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii cu 
altă  destinaţie  decât  aceea  de  locuinţe,  precum și  repartizarea  unui  spațiu  aflat  în 
proprietatea municipalităţii. Pentru.

20.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiţii „Studiu de Fezabilitate pentru amenajare spaţiu comercial”.  
Împotrivă, este același proiect reîncălzit despre finațarea din bugetul orașului a unui complex 
comercial în cartierul Belvedere, în condițiile în care pentru construirea unei creșe în același 
cartier așteptăm fonduri europene.

21.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiţii “Modernizare strada Libertăţii, tronson între strada Cuza Vodă 
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şi strada Barajului” Pentru, mai ales că am primit promisiuni că vor fi amenajate și piste de 
biciclete de la podul peste Poklos până la intersecția cu strada Barajului..

22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivul de investiţii   “Staţie de pompare   strada Serafim Duicu şi expertiză reţea 
canalizare menajeră”  
Împotrivă, deoarece după părerea mea această investiție de cca jumătate de milion de lei ar 
trebui făcută de cel care va face profit din exploatarea ei, adică Aquaservul.

23. Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  S.C. 
Administrator Imobile si Piețe SRL. Tîrgu Mureş pentru anul 2018. Pentru.

24. Proiect de hotărâre privind rectificarea  Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al  S.C. 
Locativ S.A. Tîrgu Mureş pentru anul 2018. Pentru.

25. Proiect de hotărâre privind  modificarea  HCL nr. 74 din 27 octombrie 2016  pentru 
aprobarea modificării componenţei Comisiei de atribuire și schimbare de denumiri.  
Împotrivă deoarece în loc să  ocupăm locul rezervat POL, vacantat prin demisia colegului 
nostru, s-a redus numărul membrilor comisiei.

26. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului  
în  suprafaţă  de  420,45  mp  aparţinând  Municipiului  Tîrgu  Mureş  (domeniu 
public). Pentru.

27.  Proiect  de hotărâre  privind concesionarea directă  către  SC Palas  Com    SRL    a 
terenului   în suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român. Amânat la propunerea 
POL, deoarece nu putem dispune de un teren care nu aparține orașului.

28. Proiect de hotărâre privind concesionarea directă către SC Narida SRL a terenului  
în  suprafaţă  de  419,15  mp  aparţinând  Municipiului  Tîrgu  Mureş  (domeniu 
public). Pentru.

29.  Proiect  de  hotărâre  privind  asigurarea  activității  de  audit  public  intern  la  SC 
Locativ  SA Tg  Mureș  prin  structura  de  audit  public  intern  din  cadrul  organului 
ierarhic superior. Pentru.

30. Proiect de hotărâre  privind schimbarea denumirii străzii Toplița din municipiul 
Tîrgu Mureș în strada Martin Luther utca.  
Pentru.  Aceasta  este  a  doua  tentativă  de  schimbare  după  ce  prefectul  a  atacat  metoda 
”inovativă” inventată de UDMR.

31. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului de finanţare 
nerambursabil  din  bugetul  local  al  municipiului  Tîrgu  Mureş,  pentru  activităţi 
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nonprofit  pentru  tineri  „Tîrgu  Mureş  Sprijină  Tinerii”,  actualizat  prin  Hotărârea 
Consiliului  local municipal nr. 209/29 iunie 2017. Retras

32.  Proiect  de  hotărâre  privind    aprobarea  Protocolul  de  colaborare  încheiat  între 
Municipiul Tîrgu Mureș și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a 
proiectului Municipiului Tîrgu Mureș  “Adoptă  un spațiu verde!”.  Amânat.  Este un 
proiect funcțional la Cluj, adaptat Tîrgu Mureșului    de către colegul nostru Tatár Lehel, și 
amânat doar pentru că vine din partea POL. Pentru că argumente împotrivă nu au existat. 

33. Proiect de hotărâre privind eliminarea taxei pentru apele pluviale în municipiul 
Tîrgu Mureş. Pentru, s-a propus amânarea pe același motive ca punctul anterior, care nu a 
trecut. În concluzie, a picat de tot.

34. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru gimnaziile 
din municipiul Tîrgu Mureș. Amânat.

35. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru liceele din 
municipiul Tîrgu Mureș.  
Amânat. Din același motiv ca și precedentele, adică autorul lui este Radu Bălaș, de la POL.

36. Proiect de hotărâre privind   trecerea unui teren în suprafaţă de 276 mp din Tîrgu 
Mureş  în  proprietatea  Municipiului  Tîrgu  Mureş  de  la    SC.  Fusion  Construct 
SRL. Pentru.

37. Proiect de hotărâre privind   trecerea unui teren în suprafaţă de 9 mp din Tîrgu 
Mureş,  str.  Pomilor  nr.2  în  proprietatea  Municipiului  Tîrgu  Mureş  de  la  Burdulea 
Ovidiu Gheorghe si Burdulea Cecilia Maria. Pentru.

38. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 43 mp din Tîrgu 
Mureş   str. Vasile Săbădeanu nr. 34   în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la 
Islai Bela şi soţia Islai Ileana. Pentru.

39. Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren în suprafaţă de 85 mp din Tîrgu 
Mureş  în  proprietatea Municipiului  Tîrgu Mureş  de la  Farkas Carol  Lucian şi  Pall 
Erika. Pentru.

40.  Proiect  de  hotărâre   privind  înscrierea  provizorie    în  domeniul  public  al  
Municipiului Tîrgu Mureş a terenului în suprafaţă de 11.567mp identificat în CF nr. 
133529 Tîrgu Mureş, situat pe  str. Depozitelor fn. Pentru.

41.  Proiect  de  hotărâre   privind  înscrierea  provizorie    în  domeniul  public  al  
Municipiului Tîrgu Mureş  a terenului în suprafaţă  de 6064 mp identificat în CF nr. 
126757 Tîrgu Mureş, situat pe  str. Depozitelor fn. Pentru.
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42.  Proiect  de  hotărâre   privind  înscrierea  provizorie    în  domeniul  public  al  
Municipiului Tîrgu Mureş  a terenului în suprafaţă  de 6064 mp identificat în CF nr. 
126756 Tîrgu Mureş, situat pe  str. Depozitelor fn. Pentru.

43. Proiect de hotărâre privind finanţarea din bugetul local a indemnizaţiei în valută 
pentru  o  delegaţie  din  partea  Municipiului  și  a  Consiliului  Local  Tîrgu  Mureş  în 
vederea deplasării la Budapesta / Ungaria, în perioada 8 – 12 noiembrie 2018.  
Împotrivă, vezi introducerea articolului. Altă excursie din bani publici.

44.  Proiect  de  hotărâre  privind  concesionarea  directă  către  Banca  Transilvania  a 
terenului  în  suprafaţă  de  3,23  mp  aflat  în  proprietatea  Statului 
Român. Abținere, deoarece nu putem dispune de un teren ce nu aparține orașului.

45.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii  de  Consiliu  Local  nr.138/ 
30.05.2018 privind schimbarea denumirii străzii „ 30 Decembrie” în strada „ Regele 
Mihai”.  
Pentru, prefectul a cerut anumite modificări care nu influențează esența.

46. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al 
Municipiului  Tîrgu  Mureş,  pentru  perioada  noiembrie  –  decembrie  2018,  ianuarie 
2019. Pentru. Pentru următoarele trei ședințe a fost ales viceprimarul PSD Sergiu Papuc
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Noiembrie

Proiectele de pe ordinea de zi

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Unităţii Administrativ Teritoriale 
– Municipiul Tîrgu Mureş pe anul 2018.  
Împotrivă.  Vom vota  întotdeauna împotrivă  până  când se  risipesc  milioane  de  lei 
anual pe concerte gratuite și chermeze.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe speciale pe anul 2019. Pentru.

3. Proiect de hotărâre privind   aprobarea cuantumului unor taxe speciale percepute 
prin Serviciul Fond Funciar şi Registrul Agricol pe anul 2019.  
Pentru.  S-a  adoptat  propunerea  noastră,  a  celor  din  comisia  de  buget  privind 
uniformizarea acestor taxe, la 15 lei. Propunerile initiale au fost de 25, 13, 15, 17 lei. 
Interesantă  este  ultima taxă,  cea de ”căutare în arhivă”.  Într-o instituție  ”normală” 
arhiva  ar  trebui  să  fie  demult  digitalizată,  doar  la  noi  nu  se  știe  că  există  DMS 
(document management system).

4.  Proiect    de hotărâre  privind stabilirea cuantumului taxelor speciale pe anul 2019 
percepute prin Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor Tîrgu Mureș.  
Pentru.  În  comisia  de  buget  am  reușit  să  reduc  taxa  de  căsătorie  la  100  de  lei, 
amendament acceptat și în plen.

5. Proiect de hotărâre privind modificarea   şi completarea Hotărârii Consiliului local 
Municipal  Tîrgu  Mureş    nr.  109  din  26  aprilie  2018  referitoare  la  aprobarea 
contravalorii  serviciilor  de  către  Complexul  de  Agrement  şi  Sport  „Mureşul”  şi 
Bazinul Acoperit Piscină „ing. Mircea Birău” pentru anul 2019.  
Pentru.  Modificarea se referă  la cei care sunt cazați  pe teritoriul Week-end-ului,  de 
acum încolo vor putea intra gratuit pe poartă.

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
Municipal Tîrgu Mureş   nr. 108/2018 referitoare la aprobarea contravalorii serviciilor 
prestate de către Serviciul Public de Utilități Municipale pentru anul 2019.  
Împotrivă, deoarece nu s-a votat amendamentul colegului meu privind o prevedere 
discriminatorie  legată  de  închirierea  terenurilor  de  sport.  Mai  concret,  există  un 
punctaj de la 1 la 8 puncte pe patru criterii pentru asociațiile și cluburile sportive. Deci 
punctajul maxim ce se poate acorda este 32. Iar în regulament se specifică, că CSM-ul 
primește din oficiu 5 puncte și prin asta i se asigură întâietate la închirierea tuturor 
terenurilor.  Deasemena  s-a  respins  și  amendamentul  meu  prin  care  am  solicitat 
afișarea ”orarului” pentru aceste terenuri sportive, să se vadă cine și când le închiriază.
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal – reconformare parţială zonă funcţională pentru reamenajare şi extindere hală 
de producţie”, str. Prutului nr.22 cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: 
Bodor Constantin. Pentru.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
de Detaliu – studiu de amplasament pentru construire casă de locuit”,  str. Ceangăilor 
f.nr., proprietar – beneficiar:  Raţiu Doina. Pentru.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
Zonal – reconversie funcțională zonă în vederea stabilirii reglementărilor urbanistice 
necesare construirii unui bloc de locuințe colective”, str.    Margaretelor nr. 17/A, cu 
regulamentul local de urbanism aferent, beneficiar: SC „ODBC CONS” SRL.  
Abținere.  Nu  cred  că  zona  aleasă  este  potrivită  pentru  construcția  unui  bloc  de 
locuințe.

10.   Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  documentaţiei  de  urbanism  “Planul 
urbanistic zonal – reconformare zonă în vederea construirii de locuințe unifamiliale” 
Str. Jean Monnet   f.nr. cu regulamentul local de urbanism aferent, beneficiari: Borsos 
Miklos,  Borsos Lajos,  Borsos Andras,  Horvath Attila Laszlo,  Strete Augustin,  Strete 
Ramona Lucreţia. Pentru.

11. Proiect de hotărâre privind  modificarea art. 1  al Hotărârii Consiliului local  nr. 253 
din 30 august  2018 referitoare la  exercitarea dreptului  de preemțiune a Consiliului 
Local   Municipal Tîrgu Mureș pentru parte din imobilul situat în Tîrgu Mureș, P-ța 
Trandafirilor nr. 2, monument istoric, cod LMI:MS-II-m-B-15549, ,,Casa Gorog”.  
Împotrivă. Acest proiect a mai fost dezbătut, nu suntem de acord ca Primăria să mai 
achiziționeze un monument istoric, deoarece a dovedit dealungul anilor, că nu poate 
avea grijă de ele, cum se vede și pe strada Margaretelor.

12.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea Organigramei şi  a Statului de funcţii  ale 
Aparatului  de  specialitate  al  Primarului  Unităţii  Administrativ  –  Teritoriale  Tîrgu 
Mureş ca urmare a reorganizării Direcției poliția locală.  
Pentru. Este o solicitare venită din partea directorului Poliției Locale, prin care cere 
desființarea celor două posturi de directori adjuncți. Personal sunt de acord, dar cum a 
spus și colegul meu Radu Bălaș în intervenția sa, pe acest model am putea desființa 
toate posturile de directori adjuncți.

13.  Proiect de hotărâre  privind constituirea Comisiei pentru analiza şi  soluţionarea 
cererilor  debitorilor  care  solicită  stingerea  unor  creanţe  fiscale,  prin  trecerea  în 
proprietatea publică a Municipiului Tîrgu Mureș  a unor bunuri imobile.  
Împotrivă. Consider că este o comisie inutilă, mai ales în condițiile în care niciunul din 
viceprimari nu ne-a putut preciza câte astfel de solicitări se primesc anual.
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14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului local  
nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea 
în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe 
raza municipiului Tîrgu Mureş”.  
Am fost de acord cu colegul Bakos care a cerut amânarea acestui proiect, deoarece cei 
responsabili  au  venit  cu  un  Regulament  făcut  în  2013,  neadaptat  anului  2018  (de 
exemplu  se  punctează  motorizarea  mașinii,  punctajul  maxim îl  primesc  motoarele 
Euro  5,  iar  regulamentul  nici  nu  pomenește  de  mașini  electrice,  hybride  sau  cu 
motoare Euro 6).

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii financiare a unor unităţi de cult 
din  municipiul  Tîrgu Mureş  pe  anul  2018,  în  baza  O.G.  nr.  82/2001  şi  a  H.G.  nr.
1470/2002. 
Pentru. S-au cerut niște bani pentru reparații curente, și mai sunt disponibile sume din 
bugetul votat pentru 2018.

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului fişelor de evaluare care stau la 
baza calculării redevenţelor pentru contractele de concesiune ce urmează a fi încheiate 
în cursul anului 2019, precum şi a modului de calcul a redevenţelor.  
Pentru. Anul trecut s-a modificat acest mod de calcul și ne-am trezit că pentru același 
teren redevențele au scăzut la jumătate, și implicit și veniturile orașului din redevențe. 
Prin această hotărâre se revine la modelul ”vechi” de calcul.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil 
(teren şi construcţie) situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2.  
Abținere.  Există  anumite suspiciuni legate de acest imobil,  în acte figurând altceva 
decât în realitate.

18.  Proiect  de hotărâre  privind concesionarea directă  către  SC Palas  Com    SRL    a 
terenului  înn realitate.suprafaţă de 120 mp aparţinând Statului Român.  
Abținere. Nu cred că putem dispune de ceva ce nu este al nostru.

19.  Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  art.  1  al  Hotărârii  Consiliului  Local 
Municipal Tîrgu Mureş nr. 268 din 20.09.2018 cu privire la aprobarea tarifelor sălilor de 
sport  aflate  în  administrarea  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  din 
Municipiul Tîrgu Mureş.  
Pentru. După lungi discuții s-a ajuns la varianta ca sălile de sport mici, slab dotate să 
aibă un tarif de închiriere fix, de 45 lei/oră.

20.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea    proiectului reorganizării reţelei şcolare a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Tîrgu Mureş,  pentru 
anul şcolar 2019-2020.  
Pentru. Prin această propunere se renunță la practica arondării grădinițelor la școli.
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21. Proiect de hotărâre privind instituirea TAXEI DE REABILITARE TERMICĂ, pe o 
perioadă  de  3  ani,  pentru    proprietarii  unor    apartamente  din  blocurile  din  Piața 
Trandafirilor nr. 27 – 30, B-dul Pandurilor nr. 5 – 7 și Aleea Carpați nr. 43, care au fost 
reabilitate termic”.  
Abținere.  După  părerea  mea  aceste  lucrări  ar  trebui  efectuate  doar  când  toți 
proprietarii de apartamente sunt de acord.

22.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivele : „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 14 blocuri 
de locuinţe din Tîrgu Mureş”.  
Împotrivă.   Se  vehiculează  prin  oraș  diverse  informații  despre  ”afaceri  cu 
termoizolația”.

23.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
obiectivele: „Lucrări de intervenție privind creşterea eficienţei energetice la 13 blocuri 
de locuinţe din Tîrgu Mureş”.  
Împotrivă, idem 22.

24.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Înțelegerii  de  cooperare  economică  și 
culturală între Municipiul Tîrgu Mureș și orașul Pistoia din Italia.  
Pentru. Ca să nu fim acuzați că suntem împotriva colaborărilor transfrontaliere, dar 
protocolul votat nu conține nimic concret, par a fi doar niște vorbe în vânt.

25.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea    indicatorilor  tehnico-economici  pentru  
„Observator astronomic  Platoul Corneşti”  Studiu de fezabilitate.  
Împotrivă. În luarea mea de cuvânt am atras atenția că din sumele preconizate nu se 
poate amenaja un observator astronomic dotat corespunzător, că poluarea luminoasă 
este foarte mare în locația aleasă și că singurul observator astronomic din Transilvania, 
cel  de la  Baia Mare este falimentar de la  deschidere.  Desigur,  proiectul  a  trecut în 
forma inițială.

26.   Proiect  de  hotărâre   privind  mandatarea  reprezentantului  A.G.A.,  dl.  Bakos 
Levente să aprobe documentele referitoare la subiectul de pe ordinea de zi a ședinței 
extraordinare a Adunării Generale a Acționarilor SC Compania Aquaserv SA, din data 
de 18.12.2018. Pentru.

27.   Proiect  de  hotărâre   privind  actualizarea  Regulamentului  de  Organizare  şi 
Funcţionare al Serviciului Public Administraţia Domeniului Public;  
Abținere. Am primit noul Regulament fără să știm ce se modifică.

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea partajului voluntar asupra imobilului situat 
în str. Rozelor 1 A. Pentru.
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29. Proiect de hotărâre privind trecerea  unei cote de 60/294 din  terenul în suprafaţă 
de 294 mp din Tîrgu Mureş,   în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş de la Bugnar 
Ion–Adrian si soţia Bugnar Alexandra–Daniela. Pentru.

30. Proiect de hotărâre privind trecerea   unui teren în suprafaţă de 12 mp din Tîrgu 
Mureş,    în proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş  de la Bugnar Ion–Adrian si soţia 
Bugnar Alexandra–Daniela. Pentru.

31.  Proiect  de  hotărâre  privind  achiziţionarea  în  proprietatea  Municipiului  Tîrgu 
Mureș a construcţiei  C3 situată în Tîrgu Mureș  P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1.  
Împotrivă, Primăria nu este în stare să aibă grijă de monumentele istorice pe care le 
deține, nu este cazul să mai achiziționăm și altele. Mai ales că motivul invocat este că 
deținem o clădire goală lângă aceasta (fosta Casa Căsătoriilor).

32.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice  (faza 
D.A.L.I.  conf.  HG  907/2016)  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv  anexa 
privind descrierea investiției, pentru proiectul: „Transformarea străzilor cu circulație 
pietonală intensă-zona Clinicilor în trasee mai prietenoase față de pietoni si bicicliști”, 
propus a se finanța prin POR 2014-2020, Axa prioritară 4, Prioritate de investiții 4.e, 
Obiectiv Specific 4.1 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile reședință de județ 
prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană.  
Pentru. Primul proiect cu șanse de realizare pentru piste de biciclete. S-a ales această 
zonă pentru că UMFTS derulează deja un program de închiriere de biciclete.

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate pentru proiectul 
„Achiziționarea  de  autobuze  ecologice  care  să  deservească  transportul  public  de 
călători  al  Municipiului  Tîrgu  Mureș”,  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici 
aferenți investiției și a valorii totale a investiției.  
Pentru.  Acest  proiect  a  fost  prezentat  și  dezbătut  de  consilierii  care  s-au  arătat 
interesați în cursul zilei de luni, 26 noiembrie. Dacă se realizează, orașul va avea zeci 
de autobuze hibride.

34.  Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  alocațiilor  bugetare  pentru  perioada  1 
ianuarie – 31 decembrie 2019, pentru asociațiile şi fundațiile  acreditate ca furnizori de 
servicii sociale,   selecționate în baza Legii nr. 34/1998 cu modificările și completările 
ulterioare și a HG. nr.1153/2001 cu modificările și completările ulterioare.  
Pentru. În sfârșit sumele se aprobă din timp astfel încât furnizorii de servicii sociale să 
nu rămână fără fonduri până la aprobarea bugetului pe anul 2019.

35.  Proiect  de  hotărâre  privind  stabilirea  costului  mediu  lunar  de  întreținere  și  a  
contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2019, datorate de persoanele vârstnice 
beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș şi a categoriilor de 
venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de    familie în baza 
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căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai 
persoanelor vârstnice.  
Abținere. S-a propus și s-a și votat majorarea contribuției lunare de la 505 la 650 lei, 
ccea ce reprezintă o creștere de 24%, cu care nu pot fi de acord.

36.   Proiect  de  hotărâre   privind  asigurarea  auditului  public  intern  la  SC 
ADMINISTRAŢIE şi TURISM SRL Tîrgu Mureş prin  structura de audit public intern 
din cadrul organului ierarhic superior.  
Împotrivă, deoarece noi suntem împotriva existenței acestui SRL.

37. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  
al    Municipiului  Tîrgu  Mureş  a  terenului  în  suprafață  de  781  mp,    situat  pe  str. 
Păşunii. Pentru.

38. Proiect de hotărâre privind  reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public  
al    Municipiului  Tîrgu Mureş  a  terenului  în suprafața de 38.450 mp din suprafaţa 
totală de 581.621 mp,  situat pe Calea Sighișoarei.  
Împotrivă,  deoarece se dorește înscrierea unei parcele dintr-un teren foarte mare, a 
cărei situație este incertă, existând mai mulți proprietari.

39.   Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea    Devizului  general  actualizat  și  a 
principalilor indicatori tehnico-economici actualizați în urma încheierii contractelor de 
achiziție publică aferente obiectivului de investiții „Reparație capitală pod peste râul 
Mureș cu pasaj superior peste linia CF Deda -Tg. Mureș- Str. Călărașilor”, finanțat prin 
Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a 
cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul 
M.D.R.A.P. nr 1851/2013 privind Normele metodologice ale Programului Național de 
Dezvoltare Locală. Pentru.

40.  Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea    indicatorilor  tehnico-economici    pentru 
obiectivul  de  investiţii    „Parcaj  subteran,  zona    centrală    Piaţa  Trandafirilor”  din 
Municipiul Tîrgu Mureş – varianta B.  
Amânat. oricum, aș fi votat împotrivă, deoarece în urma sondajului on-line lansat de 
POL,  62%  dintre  votanți  sunt  împotriva  realizării  unui  parcaj  subteran  în  centrul 
municipiului nostru.

41. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local  
nr.256  din    20  septembrie  2018  referitoare  la  aprobarea  documentației  tehnico-
economice  (faza  SF)  şi  a  indicatorilor  tehnico-economici,  inclusiv  anexa  privind 
descrierea sumară  a investiției  propuse a fi realizată,  pentru obiectivul “Amenajare 
grădiniță și creșă în Cartierul Belvedere”.  
Abținere. Din greșeală, am vrut să votez pentru.
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42. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii unor norme de  bune practici în 
municipiul Tîrgu Mureş în ceea ce priveşte distribuirea de cataloage,  pliante şi flyere 
publicitare.  
Împotrivă. Este un proiect al colegului Peti Andras de la UDMR la elaborarea căruia 
nu s-a gândit  la  consecințe.  Are o prevedere nerealizabilă  conform căreia pentru a 
distribui  materiale  publicitare,  cataloage,  flyere  etc  trebuie  obținut  acordul  scris  al 
fiecărui  proprietar  de  locuință.  În  plus,  prevede  ca  din  bugetul  orașului  să  se 
confecționeze cutii poștale speciale pentru reclame și abțibilduri STOP PUB. Nu pot fi 
de  acord  să  risipim  banii  orașului  pe  așa  ceva,  fiecare  asociație  ar  trebui  să-și 
achiziționeze din fonduri proprii aceste materiale – ceea ce s-a și întâmplat la cele mai 
multe blocuri din oraș. În plus, acest proiect nu a fost dezbătut în comisia de buget 
cum era normal.

43.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea amplasării  a 17 panouri pentru expoziții 
fotografice în aer liber și o cameră video pentru  supravegherea zonei;  
Pentru, este un proiect bun, probabil aceste panouri vor constitui o atracție turistică.

44.   Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  regulamentului  de  desfășurare  a 
performanțelor artistice stradale  în municipiul din Tîrgu Mureș;  
Pentru.  În  sfîrșit  se  reglementează  această  activitate,  nu era  normal  ca  prin  Târgu 
Mureș artiștii stradali să fie fugăriți de Poliția Locală.

45. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului local nr.  nr. 209 din 
29  iunie  2017 referitoare  la  aprobarea  Programului  de  finanţare  nerambursabil  din 
bugetul  local  al  municipiului  Tîrgu Mureş,  pentru activităţi  nonprofit pentru tineri 
„Tîrgu Mureş Sprijină Tinerii”. Pentru.

În regim de urgență:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2018 al SC The Science 
City For Research and Medical Informatics SRL.  
Împotrivă. De cinci ani, de când există această firmă, rezultatele concrete obținute sunt 
egale cu 0. Rectificarea s-a cerut deoarece Curtea de Conturi a impus plata impozitelor 
locale retroactiv, pentru ultimii 5 ani, în valoare de aproape 10 000 de euro. Până acum 
s-a mers pe ideea că parcurile tehnologice sunt scutite de plata impozitului local, doar 
că și Curtea de Conturi a constatat că nu s-a realizat acel parc propus.

2.   Proiect  de  hotărâre   privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  pentru 
proiectul  „Reamenajarea  infrastructurii  pe  coridorul  deservit  de  transportul  public 
local pe zona vest-centru a Municipiului Tîrgu Mureş”.  
Pentru, vezi introducerea.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării unei delegaţii la Chişinău.  
Împotrivă  deoarece  se  participă  la  o  Conferinţă  privind  infrastructura  Republicii 
Moldova, care nu poate aduce nimic concret şi benefic pentru Tîrgu Mureş.
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Decembrie

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire casă de locuit ş reglementare 
accese”,  str. Eden f.nr. Proprietari- Beneficiari:  Pungea Georgeta-Xenia şi Pungea 
Gabriel-Vasile. Pentru.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de urbanism „Plan Urbanistic 
de Detaliu - studiu de amplasament pentru construire  locuință   unifamilială D+P+M 
şi reglementare accese",  Pasaj Pădurii, Nr. 27 Proprietari - Beneficiari: Oltyan Laszlo şi 
Oltyan Zsuzsanna. Pentru.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  prelungirii valabilităţii documentaţiei de 
urbanism  „Plan Urbanistic General al Municipiului Tîrgu Mureş” cu regulamentul 
local de urbanism aferent până la intrarea în vigoare a noului Plan Urbanistic General, 
beneficiar Municipiul Tîrgu Mureş.  
Pentru, deoarece a trecut amendamentul meu făcut în comisia de buget. Având în vedere că 
din cauza neadoptării noului PUG în fiecare lună suntem obligați să adoptăm planuri 
urbanistice zonale, am propus ca termenul maxim să fie 1 ianuarie 2020 (față de propunerea 
inițială care nu prevedea niciun termen limită).

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a 
Persoanelor Tîrgu Mureș.  
Nu am votat, deoarce președintele de ședință ”nu a observat” că m-am înscris la cuvânt.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului nr. 4, înregistrat sub numărul 
6198/2018,  pentru punerea în opera, în urma încheierii concursului de proiect cu tema 
”Semn-simbol (totem) la intrarea în Municipiul Tîrgu Mureș”, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 109/30.03.2017. Pentru.

6. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  unor contracte de închiriere pentru spaţii 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţe, precum și repartizarea unui spațiu aflat în 
proprietatea municipalităţii. Pentru.

7. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în contractul de delegare a gestiunii 
serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare nr. 22/202662/05.03.2010, încheiat cu  SC 
Compania Aquaserv SA a noilor mijloace fixe realizate prin contractele de lucrări nr. 
107/11.06.2014 „Drum acces,  rețea de  apă - canal la stațiile de transfer, sortare și 
compostare deșeuri menajere Vălureni ”, nr. 26/08.02.2018 „ Drum acces, rețea apă-
canal pentru stațiile de transfer, sortare, compostare, compactare-ambalare deșeuri 
menajere și stația de epurare ape uzate provenite din depozitul de deșeuri – Stație de 
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pompare ape uzate menajere și montare hidranți subterani ” în str. Hotarului din 
Municipiul Tîrgu Mureş”. Pentru.

8. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local în anul 2019 pentru 
beneficiarii venitului minim garantat.  
M-am abținut, ca să nu treacă varianta inițială și să se voteze amendamentul meu. Am propus 
ca pe lângă lucrările propuse de executive, beneficiarii venitului minim garantat să 
deszăpezească trotuarele de la unitășile de învățământ. Din păcate restul consilierilor nu a fost 
de acord.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru acordarea 
ajutorului de urgenţă în baza art. 28 alin.(2) alin.(4) din Legea nr. 416/2001 privind 
venitul minim garantat cu modificările şi completările ulterioare. Pentru

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului 
Târgu-Mureș de 30 %, pentru anul 2019, la finanțarea proiectelor de investiții privind  
creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe”.  
Abținere, deoarece comisia de buget avea un amendament conform căruia, pentru a nu crea 
discriminare, contribuția proprie să fie tot 20%, cum s-a procedat și până acum. Hotărârea a 
fost adoptată fără amendament. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea, în fază de propunere, a  Criteriilor pentru 
stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea 
locuințelor destinate închirierii, în mod exclusiv pentru medici rezidenți și tineri 
specialiști din sănătate, din blocul de locuințe realizat prin A.N.L, situat în municipiul 
Tîrgu Mureș, str. Gh. Marinescu f.n. Pentru.

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de atribuire/licitaţie a 
locurilor de parcare, pentru folosinţă, în parcările de domiciliu din Municipiul Tîrgu 
Mureş. Retras.

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Tîrgu Mureş 
nr. 214 din 26 iulie 2018 privind transmiterea cu titlu gratuit în gestiunea 
Administraţiei Domeniului Public şi Administraţiei Serelor, Parcurilor şi  Zonelor 
Verzi a unor bunuri mobile proprietatea Municipiului Tîrgu Mureş, aflate în gestiunea 
S.C. Locativ S.A., pentru realizarea unor reparaţii şi întreţineri efectuate exclusiv pe 
domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş. Pentru.

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
Tîrgu Mureş nr. 86/2008 referitoare la unele măsuri în domeniul circulaţiei vehiculelor 
cu tracţiune animală în Municipiul Tîrgu Mureş. Pentru.
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15. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume din bugetul local pentru bursa de 
merit pentru elevii care învaţă în învăţământ preuniversitar din Municipiul Tîrgu 
Mureş. Pentru.

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Protocolul de colaborare încheiat între 
Municipiul Tîrgu Mureș și agenții economici/instituții în vederea punerii în aplicare a 
proiectului Municipiului Tîrgu Mureș “Adoptă un spațiu verde!”  
Pentru, este proiectul colegului Tatár Lehel. Din păcate nu a trecut, deoarece UDMR nu 
votează proiectele POL, oricât de bune ar fi acestea.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional pentru 
prelungirea termenului contractului de concesiune nr. 198/01.07.2011 până la data de 
01.07.2026, încheiat între Municipiul Tîrgu Mureș și SC Administrator Imobile și Pieţe 
SRL.  
Împotrivă, cum am spus și în luarea mea de cuvânt, nu este normal să prelungim în 2018 un 
contract care va expira abia în 2021.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri dintre  dl Niţu Ioan 
Marcel şi Municipiul Tîrgu Mureş şi revocarea  art. 4 din Hotărârea nr. 268/30.06.2011.  
După discuții lungi, prin care am obținut reevaluarea terenurilor am votat pentru. 
Ulterior prefectura a notificat hotărârea.

19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului local  
nr. 349/2013 privind aprobarea “Regulamentului de autorizare, organizare, atribuirea 
în gestiune delegată şi controlul executării serviciului de transport în regim de taxi pe 
raza municipiului Tîrgu Mureş”. Abținere.

20. Proiect de hotărâre privind Organizarea concursului de proiecte cu tema 
„Ambulanța pentru monumente – Margaretelor nr. 17-18”.  Pentru.

21. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru gimnaziile 
din municipiul Tîrgu Mureș. Pentru.

22. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de material didactic pentru liceele din 
municipiul Tîrgu Mureș. Pentru.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) 
şi a indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a 
investiției propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reconversia funcțională și/sau 
reutilizarea unor terenuri și suprafețe abandonate și neutilizate din interiorul 
Municipiului Tîrgu Mureș”, prin POR 2014-2020. Pentru.

24. Proiect de hotărâre aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) şi a 
indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumară a investiției 
propuse a fi realizată, pentru obiectivul “Reamenajarea spațiilor urbane cu centru 
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multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități 
destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș”. Pentru.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea,,Registrului local al spaţiilor verzi din 
Municipiul Tîrgu Mureş”  
Am închis microfonul, deoarece este mare nevoie să se întocmească Registrul verde, doar că 
cee ace ni s-a prezentat este o mica parte din acest registru, nu putem spune că ”aprobăm” 
registrul verde.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil 
(teren şi construcţie) situat în Tîrgu Mureş str. Islazului nr. 2. Pentru.

27. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea în proprietatea Municipiului Tîrgu 
Mureș a construcţiei  C3 situată în Tîrgu Mureș  P-ţa Trandafirilor nr.1, str. Postei nr. 1.  
Împotrivă, orașul nu are nevoie (și nici bani să cumpere) încă un spațiu din moment ce și 
fosta Casa Căsătoriilor stă nefolosită.

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de selecţie, procedurile şi criteriile 
de performanţă pentru funcţia de Director în cadrul Clubului Sportiv Municipal Tîrgu 
Mureş.  
Împotrivă, nu sunt de acord nici cu existența acestui club sovietic.

29. Proiect de hotărâre privind modificarea comisiei de licitaţie aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Local Tîrgu Mureş nr. 13/28.07.2016 referitoare la închirierea 
prin licitaţie publică a amplasamentelor de comerţ stradal sezonier. Pentr
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