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HOTARAREA nr./28 august 2008 
 
 
 

 Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 
august 2008; 

Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub 
nr.17804/2008; 

In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
 
 
 

H O T A R A S T E  
 
 

Art.1 .Se revoca Hotararile Consiliului Local Tarnaveni nr. 7/27.06.2008 si 
nr.8/27.06.2008. 

 Art.2 .Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Primarul Municipiului Tarnaveni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL MURES 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
P R I M A R I A 
NR.17804/2008 
 
 
      R E F E R A T  
 
 Prin Hotararea nr.5/18 iunie 2008 a fost ales in functia de viceprimar al 
municipiului Tarnaveni, dl.Szabo Albert. 
 Hotararea nr.5/18 iunie 2008 a fost revocata – ca neadoptata -  prin Hotararea 
Consiliului nr.7/27 iunie 2008. 
 Divergentele de opinii referitoare la legalitatea si adoptarea HCL nr.5/18 iunie 
2008 au fost create de interpretarea diferita a prevederilor legale in materia alegerii 
viceprimarului.Pentru a  avea o opinie oficiala si obiectiva asupra acestei probleme, 
Primaria municipiului Tarnaveni prin adresa nr.15635/22 iulie 2008  a solicitat 
punctul de vedere Guvernului Romaniei – Ministerului Internelor si Reformei 
Administrative. 
 Prin adresa nr.16129/11 august 2008, Ministerul Internelor si Reformei 
administrative ne comunica faptul ca in speta prezentata, se aplica prevederile art.11 
al.7 din Regulamentul aprobat prin OG nr.35/2002 iar pe cale de consecinta 
Hotarararea nr.5/18 iunie 2008 este legala si a fost adoptata. 
 Se impune astfel, revocarea  ca nelegala a Hotararii nr.7/27 iunie 2008 (de 
revocare a HCL nr.5/18.06.2008) dar si a Hotararii nr.8/27 iunie 2008 (deoarece 
aceasta este consecinta unei hotarari nelegale). 
 Facem precizarea ca aspectele prezentate in adresa Ministerului Internelor si 
Reformei Administrative nr. 16129/11 august 2008 au fost invederate Prefectului 
Judetului Mures de catre secretarul municipiului Tarnaveni prin obiectiunile facute  la 
Hotararile Consiliului Local nr.7/27.06.2008 , nr.8/27.06.2008 si nr.9/17.07.2008 dar 
au fost ignorate cu desavarsire. 
 
 Supunem spre dezbatere si aprobarea Consililuui Local Tarnaveni proiectul de 
hotararare privind revocarea Hotararilor Consililui Local Tarnaveni nr.7/27.06.2008 
si nr.8/27.06.2008. 
 
 
         Secretar 
             Stefan Blanaru   
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H O T Ã R Â R E A nr.

Consiliul local al municipiului Târnãveni în ºedinþa ordinarã din data de 28
august 2008;

Vãzând referatul inregistrat sub nr.17786/2008;
În baza prevederilor art.46.al.1 din Legea administraþiei publice locale

nr.215/2001;

H O T A R A S T E

Art.1.Se aproba necesitatea si oportunitatea achizitionarii unui studiu pentru
analiza traficului de flux de calatori beneficiari ai transportului public.

Art.2.Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se imputerniceºte
primarul municipiului Târnãveni.
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HOTARAREA nr./28 august 2008 
 
 
 

 Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 
august 2008; 

Vazand referatul intocmit de secretarul municipiului Tarnaveni inregistrat sub 
nr.17797/2008; 

In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
 
 
 

H O T A R A S T E  
 
 

Art.1 .Incepand cu data de 01 septembrie 2008 se revoca Hotararea Consiliului 
Local Tarnaveni nr.26/28 februarie 2008 

Art.2 .Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Primarul Municipiului Tarnaveni. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL MURES 
MUNICIPIUL TARNAVENI 
P R I M A R I A 
NR.17797/2008 
 
 
 
 
      R E F E R A T  
 
 
 
 In sedinta din data de 31 iulie, Consiliul Local a adoptat Hotararea nr.12/2008 
prin care s-a rectificat bugetul general al municipiului Tarnaveni. Prin aceasta 
rectificare, s-au alocat sume pentru subventionarea gratuitatilor la transportul public 
local in conditiile prevazute de HCL nr.26/2008, numai pentru luna august 2008.Din 
discutiile purtate in aceasta sedinta, a rezultat faptul ca sumele cu titlu de subventie 
nu sunt folosite integral ci intr-un mod lipsit de eficienta relevat de faptul ca 
beneficiarii gratuitatilor efectueaza in medie cate 10-12 calatorii/luna.Aceasta 
concluzie este confirmata si de analiza efectuata de catre compartimentul de 
specialitate din cadrul Primariei Tarnaveni. 
 Pentru o mai buna informare a consiliului local se vor demara procedurile 
pentru achizitionarea unui studiu de analiza a traficului de flux calalatori beneficiari 
ai subventiilor acordate din bugetul general al municipiului Tarnaveni. 
 In functie de concluziile acestui studiu, se vor gasii solutiile care vor fi 
identificate pentru desfasurarea transportului pensionarilor in localitate. 

Pana la stabilirea celor mai optime masuri de facilitare a accesului persoanelor 
pensionare la transportul public, si luand in considerare ca in bugetul local nu s-au 
mai prevazut sume cu titlu de subventie pentru aceasta activitate, supunem spre 
dezbaterea si aprobarea consiliului local proiectul de hotarare privind revocarea HCL 
nr.26 din 28 februarie 2008. 
 
 
 
         Secretar 
              Stefan Blanaru 
 
 
 
 
 



R O M A N I A 
JUDETUL MURES 
MUNICIPIUL TARNAVENI  
CONSILIUL LOCAL 
 
          
 
  
 

HOTARAREA nr./28 august 2008 
 
 
 

 Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 
august 2008; 

Vazand referatul intocmit de consilieri PNL inregistrat sub nr.17790/2008 si 
referatul intocmit de consilier ec.Badea Cristina inregistrat sub nr.17791/2008; 

In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
 
 
 

H O T A R A S T E  
 
 

Art.1 .Incepand cu data de 01 septembrie 2008 se revoca pct.7 din art.1 Cap.IX 
al Hotararii Consiliului Local Tarnaveni nr.108/20 decembrie 2007. 

Persoanele care vor utiliza Caminul Cultural Bobohalma pentru organizarea de  
pomeni sau parastase, vor suporta plata cheltuielilor privind utilitatile (gaz metan si 
curent electric). 

Art.2 .Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste 
Primarul Municipiului Tarnaveni. 
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H O T A R A R E A  nr./28 august 2008 
 
 
 Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 28 
august 2008; 
 Vazand referatul inregistrat sub nr.17570/2008 ; 
 In baza prevederilor Legii nr.15/2003: 
 In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 
 
 

H O T A R A S T E  
 

 

 Art.1.  Se retrage dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 300 m.p. 
atribuit prin Hotararea Consiliului Local nr.52/2007 in temeiul Legii nr.15/2003 
numitului Santo Ianos Csaba. 

Art.2.  Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceşte 
Primarul Municipiului Tarnaveni. 
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H O T A R A R E A  nr. 52 

 
 

 Consiliul local al municipiului Tarnaveni in sedinta ordinara din data de 31 mai 
2007; 
 Vazand referatul inregistrat sub nr.10145/2007 ; 

 In baza prevederilor Legii nr.15/2003: 
 In temeiul art.46 al.1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 

 
 

H O T A R A S T E  

 
 

 Art.1. Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 300 
m.p. situat in str.Avram Iancu nr.192,inscris in CF.Tarnaveni nr.1112,sub nr.cad : 
412/7, pe durata existentei constructiei cu destinatia de locuinta, d-lui Szanto Ianos 

Csaba domiciliat in Tarnaveni Cart.Viitorului bloc 13 J apt.20. 
Art.2. Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceşte 

Primarul Municipiului Tarnaveni. 
 
 

 
 

        Presedinte de sedinta 

                       Szabo Albert 
 

 
  Contrasemneaza 

                           Secretar 

                      Stefan Blanaru 
 

 
 

 
 








