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      PROCES VERBAL 

al sedintei ordinare a Consiliului Local Tarnaveni din data de 29.01. 2015 

 

La sedinta participa: dl. Primar, dl. Barbu Mircea- reprezentant mass-media, dl. 

Stroia Doru -reprezentantul satesc Bobohalma, din partea primariei dnii. Beleanu 

Celestin, Mota Nicolae, Muth Teodor, Muth Horatiu, Costin Nicolae si dnele. Muth 

Rodica, Petru Oana, Coros Elena, Chirila Monica. 

Presedinte de sedinta este dl. Piaskovski Stanislav.  

Sunt prezenţi toti consilierii in functie.  

 

Se prezinta ordinea de zi : 

1. Proiect de hotarare privind evaluarea performantelor individuale ale 

secretarului municipiului Tarnaveni pentru anul 2014. 

2. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din statul de functii al 

aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor si 

echipamentelor din domeniul privat al municipiului Tarnaveni, scoase din 

functiune si propuse spre valorificare. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru decontarea 

navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2014. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de vanzare a spatiilor medicale, a 

ratei dobanzii in cazul vanzarii in rate si imputernicirea primarului 

municipiului Tarnaveni sa semneze contractele de vanzare-cumparare. 

6. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului Tarnaveni sa 

voteze in AGA a ADI AQUA INVEST MURES Master Planul revizuit pentru 

sectorul apa si canal al judetului Mures.  

7. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului Tarnaveni sa 

voteze in AGA a ADI AQUA INVEST MURES modificarea Statutului 

asociatiei si mandatarea presedintelui al ADI AQUA INVEST MURES sa 

semneze Hotărârea Adunarii Generale privind modificarile aduse Statutului 

Asociatie. 

8. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului Tarnaveni sa 

voteze in AGA a ADI AQUA INVEST MURES aprobarea modelelor 

Contractelor de furmizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de 

canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv anexele acestora. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii in vederea extinderii 

locuintelor existente, a terenului situat in str. Soimilor, nr.41 in suprafata de 

33,15 mp., a Raportului de evaluare al acestui teren, a studiului de 

oportunitate, caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind 

concesionare prin negociere directa. 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de transport deseuri menajere si 

a tarifului de operare deseuri pentru depozitul din Sighisoara. 

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni pentru lucrarile de 

interes local care vor fi prestate de catre persoanele beneficiare de ajutor 

social. 
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12. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei terenului inscris in 

CF nr.50650 Tarnaveni. 

13. Proiect de hotarare privind incheierea actului aditional nr.2 la Contractul de 

concesiune a transportului public local de calatori din municipiul Tarnaveni. 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a Caietului de 

Sarcini si a proiectului Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare, 

a serviciului de transport public local. 

15. Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor prezentate 

in cazul procedurii de licitatie publica deschisa si de negociere directa pentru 

atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a serviciului 

de transport public local din municipiul Tarnaveni. 

   

 Dl. Piaskovski Stanislav – va doresc tot binele din lume, sa avem un an cat mai bun 

si pe plan familial, profesional si in Consiliul Local. 

 Dl. Primar – bine ne-am revazut, va doresc un an plin de impliniri, bucurii si 

sanatate maxima, sa aveti in Consiliul Local un an plin de impliniri, „La multi ani 

tuturor!”. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – as dori din partea tuturor sa avem respect fata de colegi 

sa isi poate toti sa isi expuna punctul de vedere, deasemenea ar fi bine ca colegii care 

doresc sa-si expuna punctul de vedere sa fie fata de proiectele de hotarare si nu fata de 

parerile colegilor. 

 

Se voteaza in unanimitate ordinea de zi. 

 

 

 Dl. Piaskovski Stanislav – la pag. 4 nu este consemnat – eu am intrebat care este 

valoarea proiectului si cat platim pentru finantare in continuare eu am si aratat cat este, 

am cerut copii dupa contractele de publicitate si modul de executare a  contractelor in 

teremenul legal si nu era trecut, le-am primit acum. 

 

Se voteaza in unanimitate procesul verbal al sedintei din data de 23.12.2014. 

 

 

1. Proiect de hotarare privind evaluarea performantelor individuale ale 

secretarului municipiului Tarnaveni pentru anul 2014. 

 
 Comisia economica- nu avizeaza cu 4 abtineri 

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza cu 2 voturi pentru si 1 abtinere 

 

 Dna. Toma Georgeta – intotdeauna este loc si de mai bine, vreau sa fac o 

recomandare dl. secretar ca sa aiba grija de sanatatea lui, chiar si de pe patul de spital a 

raspuns sarcinilor de servici. 

 Dl. Mihailescu Alin – si eu sunt de acord cu ceea ce a spus dna. Toma, il felicit pe 

dl. secretar. 
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 Dna. Serban Maria – la fel si eu, chiar daca nu a fost la servici a raspuns 

solicitarilor noastre. 

 Dl. Piaskovski Stanislav- sunt de acord, observatia pentru care m-am abtinut, am 

solicitat copii dupa documete in 23 decembrie in termenul legal, ternemul legal era de 10 

zile si le-am primit abia azi, stiu ca este foarte mult de lucru dar si noi cand cerem 

anumite lucruri nu le facem degeaba. Am vazut in indicatorii de evaluare colaborarea cu 

DNA pentru care ati primit procentajul maxim, ne puteti spune care a fost colaborarea cu 

DNA   

 Dl. Groza Razvan – au existat plangeri si am fost solicitat sa transmit documente 

pe care le-am trimis prompt. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – am cerut un raport privind situatia in instanta cu Sol 

Stark pe care nu l-am primit nici azi, nu stim in ce faza suntem pentru ca este vorba de o 

suma de bani, acestea au fost cateva observatii pe care le-am avut, poate periodic ar trebui 

sa ne faca o situatie a dosarelor pe care le avem in instanta ca sa vedem in ce situatie 

suntem. 

 

Se aproba in unanimitate Hotararea nr  1 /2015. 

 

2. Proiect de hotarare privind transformarea unor posturi din statul de 

functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni. 

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza cu 2 voturi pentru si 2 abtineri 

        Comisia juridica – avizeaza  

 
 Dl. Voda Mircea – aveam o nelamurire la nivelul studiilor acestor candidati si m-

am interesat la dl. Crisan si mi s-a spus ca toti au studii superioare, vad ca toti cei propusi 

pentru promovare au studii superioare.   

 

Se aproba in unanimitate Hotararea nr  2 /2015. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Raportului de evaluare a utilajelor 

si echipamentelor din domeniul privat al municipiului Tarnaveni, scoase 

din functiune si propuse spre valorificare. 

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  

 

Se aproba Hotararea nr  3 /2015 cu 18 voturi pentru si 1 abtinere(Antal 

Lehel). 
 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea sumelor necesare pentru 

decontarea navetei cadrelor didactice pentru luna decembrie 2014. 
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 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  

 

Se aproba in unanimitate Hotararea nr  4 /2015. 
 

 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea valorii de vanzare a spatiilor 

medicale, a ratei dobanzii in cazul vanzarii in rate si imputernicirea 

primarului municipiului Tarnaveni sa semneze contractele de vanzare-

cumparare. 

 
 Comisia economica- avizeaza cu 3 voturi pentru si 1 abtinere(Bunea Teofil) 

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

         Comisia juridica – avizeaza 

 
 Dl. Bunea Teofil- m-am abtinut pentru ca aceste cabinete medicale fac parte dintr-o 

cladire in care este si o proprietate privata, nu este nici o schita nici la Raport nici azi  nu 

am gasit la hotarare, numai un nr. de CF care corespunde cabinetelor medicale 51797 dar 

in schita de la cadastru la 51797 este familia Oprea, deci noi vrem sa vindem propriatatea 

fam. Oprea. Dna. Muth a spus ca este o greseala dar asta poate sa coste peste ani un 

proces. Cladirea apare in CF din 1999 ca apartinand fam. Oprea iar in CF de acum 3 zile 

apare ca Primaria are in propriatate CF nr.51796 care este cabinetul medical, cum a putut 

sa apara ca fiind propriatatea statului cand pana in 1999 a fost propriatatea lui Oprea? 

 Dl. Piaskovski Stanislav – legat de proprietate, printr-o decizie a Prefecturii 

cladirea din fata este in propriatatea Primariei, nu vad de ce trebuie sa ne punem noi 

problema de unde apare in CF propriatar Primaria. Consiliul Local este propriatar, este in 

propriatatea noastra si conform legii o putem vinde, daca intre timp se constata ca este un 

fals se poate adresa importiva Prefecturii, noi nu facem falsuri din moment ce este in CF 

a noastra. 

 Dl. Primar – dl. doctor de cat timp lucrati acolo? 

 Dl. Bunea Teofil – de 25 ani. 

 Dl. Primar – si atunci era o cladire de stat, acelasi lucru era si la dispensarul de 

copii si acela s-a retrocedat dar aici nimeni nu l-a cerut. 

 Dl. Bunea Teofil – dl. secretar ar trebui sa lamureasca cu DNA aceasta problema. 

Noua ne-a luat taxe, noi nu trebuia sa platim la Primarie ci la propriatar. 

 Dl. Primar – si inainte de 1989 acolo isi desfasura activitatea spitalul cu cabinete 

medicale. 

 Dna. Serban Maria – cine figureaza azi pe CF? 

 Dl. Groza Razvan – Municipiul Tarnaveni. 

 Dna. Serban Maria – asta ne intereseaza ce este azi. 

 Dl. Ciulea Pavel – daca urmariti copia fidela vedeti cum s-a ajuns in propriatatea 

noastra. 
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 Dl. Cosma Florin – vreau sa se consemneze ca nu voi vota pentru ca unul dintre 

cumparatori este sora mea. 

 Dl. Sim Florin – daca in 1999 apare Oprea, mie daca mi se lua casa atunci eu 

dadeam in judecata, daca Oprea nu revendica atunci nu are. 

 Dna. Muth Rodica – as vrea sa ramana bine inteles ca nu s-au facut falsuri, in 

comisie este si dna. jurista de la Colegiul Medicilor si dezmembrarea cand s-a facut 

atunci dl. Oprea ar fi avut de obiectat. In modelul de contract nu trebuia sa se treaca CF, 

oricum contractul de vanzare sa va face la notar. 

  

 Se aproba Hotararea nr  5 /2015 cu 15 voturi pentru si 3 abtineri(Antal 

Lehel, Toma Georgeta, Bunea Teofil). Dl. Cosma Florin nu participa la vot. 
 

6. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului 

Tarnaveni sa voteze in AGA a ADI AQUA INVEST MURES Master 

Planul revizuit pentru sectorul apa si canal al judetului Mures.  

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  

 

 Se aproba in unanimitate Hotararea nr  6 /2015. 

 

7. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului 

Tarnaveni sa voteze in AGA a ADI AQUA INVEST MURES modificarea 

Statutului asociatiei si mandatarea presedintelui al ADI AQUA INVEST 

MURES sa semneze Hotărârea Adunarii Generale privind modificarile 

aduse Statutului Asociatie. 

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  

 

 Se aproba in unanimitate Hotararea nr  7 /2015. 

 

8. Proiect de hotarare privind mandatarea primarului municipiului 

Tarnaveni sa voteze in AGA a ADI AQUA INVEST MURES aprobarea 

modelelor Contractelor de furmizare/prestare a serviciului de alimentare 

cu apa si de canalizare pentru persoanele fizice si juridice, inclusiv 

anexele acestora. 

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  
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 Se aproba in unanimitate Hotararea nr  8 /2015. 

 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii in vederea extinderii 

locuintelor existente, a terenului situat in str. Soimilor, nr.41 in suprafata 

de 33,15 mp., a Raportului de evaluare al acestui teren, a studiului de 

oportunitate, caietului de sarcini si a documentatiei de atribuire privind 

concesionare prin negociere directa. 

 
 Comisia economica-nu avizeaza cu 1 vot pentru (Voda Mircea) si 3 abtineri 

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  

 
 Dl. Piaskovski Stanislav- erau cateva nelamuriri, cladirea este propriatatea 

Primariei, ni se cere sa concesionam terenul pentru extinderea a ceva ce este al nostru, din 

curiozitate m-am dus si am constatat ca este tot terenul construit, am inteles ca defapt ei 

au construit fara autorizatie si se incearca sa se puna in legalitate. 

 

 Se aproba Hotararea nr  9 /2015 cu 18 voturi pentru si  abtinere (Antal Lehel). 

 

10. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifului de transport deseuri 

menajere si a tarifului de operare deseuri pentru depozitul din 

Sighisoara. 

 

 Comisia economica- avizeaza cu 3 voturi pentru si 1 abtinere (Bunea Teofil) 

     Comisia edilitara- nu avizeaza solicita lamuriri 

          Comisia sociala- nu avizeaza cu 2 voturi pentru si 3 abtineri 

        Comisia juridica – nu avizeaza cu 1 vot pentru si 3 abtineri 

 

 Dl. Piaskovski Stanislav – o sa cerem cateva lamurile la compartimentul de 

specialitate, ni se cere sa incheiem un nou contract, noi nu avem contract? 

 Dna. Coros Elena – pentru depozitare si transport era pe baza de comanda pana 

acum, se facea trimestrial comanda cu tarifele aprobat de catre Consiliul Local din anul 

acesta se cere un contract. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – contractul era anulat de catre instanta, ei au obligatia sa 

faca in continuare serviciul  pentru oras, avand in vedere ca au obligatia sa faca serviciul 

de salubritate prin extensie faceau si transportul si depozitarea, acum daca facem un 

contract mi sa nu vina cineva si sa spuna de ce facem cu Schuster si nu cu altcineva, 

pentru ca sunt si alti transportatori de containere, depozitarea la Sighisoara este corecta 

pentru ca ei sunt administratorii gropii de acolo dar la transport mi sa nu fim in culpa de 

ce nu facem cu altcineva daca nu avem aici o oferta. 

 Dna. Coros Elena –am vorbit la Medias unde ei sunt operatorul si lucreaza cu 7.8 

lei/km, iar Schuster face pentru cei cu care lucreaza,pentru care sunt operatori fac cu 4.5 

lei iar pentru ceilalti cu 6.7 lei/km, la Miercurea Mirajului de exemplu. 

 Dl. Piaskovski Stanislav- cred ca era bine sa mergem in continuare cum am mers si 

pana acuma, cu tarifele noi pe care le cer acum, si sa nu avem probleme. 
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 Dna. Coros Elena – pentru depozitul de la Sanpaul am vorbit cu dna directoare de 

la ADI ECOLECT, ei sunt in faza de triere a ofertelor sunt 6 oferte si mi-a spus ca  in cel 

mai fericit caz la sfarsitul lui martie daca nu sunt contestatii se poate opera la noua statie 

de la Sanpaul unde este inclus in contract si transportul si depozitarea. 

 Dl. Piaskovski Stanislav- un motiv in plus sa nu incheiem contractul, aceasta era o 

nelamurire, alta nelamurire era de tarif de ce crestem de la 25 la 45, sa avem o motivare, 

conform legii de ce crestem? 

 Dna. Coros Elena – ne-au trimis proiectul in care arata ca ar trebui anul aceste 112 

lei /luna cu TVA. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – m-am interesat si eu cam care sunt tarifele si sunt cam 

de la 70 lei in sus deci este rezonabil 45, dar trebuia sa ne explice de ce, pentru ca orice 

modificare de tarif trebuie sa aiba in spate o motivare. Ar trebui sa supunem ca 

amendament sa nu incheiem un contract ci sa mergem cu comanda ca si pana acum. 

 Dl. Antonya Mihail – daca facem contract va avea termen si daca se termina 

groapa de aici si ce facem se poate face transportul aici? 

 

  Se voteaza in unanimitate amendamentul propus de dl. Piaskovski de a nu incheia 

un contract ci a se face transportul pe baza de comanda.  

 

 Se aproba Hotararea nr  10 /2015 cu 17 voturi pentru si 2 abtineri (Antal 

Lehel, Serban Maria). 
 

  

11. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni pentru 

lucrarile de interes local care vor fi prestate de catre persoanele 

beneficiare de ajutor social. 

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  

 

Dna. Toma Georgeta – la pct.5 curatenia din zona Statia de transfer, as vrea sa 

intreb daca li se asigura echipament specific pentru asemenea actiuni, daca li se asigura 

hrana cum ar trebui. 

 Dl. Primar –pentru toti angajatii se asigura echipament de protectie, la cei care 

presteaza munca pentru Legea 416 li se da masca si manusi si apa pe timpul verii. 

 Dl. Sim Florin – ei se schimba lunar deci nu se poate da salopeta. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – faptul ca se schimba periodic nu ai cum sa le dai costum 

de protectie, ei sunt obligati prin lege sa presteze munca, observatia este strict de eficienta 

muncii, faptul ca dl. Demeter se ocupa de ei si nu ii supravegheaza, la 10 incep sa caute 

maturile, in 10-30 minute dau cu matura sau cu sapa si atat, nu mi se pare normal as cere 

exigenta mai mare din partea dl. Demeter pentru ca noi ii platim pentru aceasta munca, 

dupa ei trebuie sa se vada ceva, la sfarsit de an sa se poata spune ca acolo s-a lucrat cu ei 

si sa se vada. Nu mi se pare normal ca pe terenul Bicapei sa lucreze ei si sa fie pontati de 

noi, daca vor sa faca curatenie acolo sa faca dar nu pontati pentru ca nu este munca in 
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folosul societatii sa faca curatenie acolo. Cred ca ar trebui facut la Dezrobirii extinderea 

de WC, betonare si curatare acolo, asta ar fi in interesul societatii. 

 Dl. Sim Florin – incepand de luni nu mai va fi dl. Demeter pentru ca va fi inlocuit 

tocmai pentru ineficienta muncii, i-am modificat fisa postului. Cu celelalte 

compartimente nu au fost probleme, au grafic de lucru. Dupa aprobarea acestui program 

se va face grafic de lucru si acolo si se va vedea si o schimbare. 

 Dl. Muth Horatiu – eu incepand de luni voi aproba curatenia din zona combinatului 

o sa ne reorganizam si va fi bine. 

 Dl. Fodor Alexandru – se poate vedea ce este si la Casele Rosman, ceea ce este 

acolo este catastrofal, acum se arunca mizeriile catre calea ferata si li s-a atras atentia de 

catre oamenii din vecini si i-au injurat, sa se vada ce este acolo, mizeria este mare, este 

inuman ce este acolo. 

 Dl. Sim Florin – am fost acolo, au avut container de gunoi dar l-au rupt. 

 Dl. Primar – am primit o sesizare de la vecinii de acolo, am transmis-o la Politia 

Locala si la dna. Coros ca sa vada ce este acolo. 

 Dl. Fodor Alexandru – sa se aplice acelasi regim ca la Dezrobirii ca nu se mai 

poate locui acolo. 

 Dl. Mihailescu Alin – la cat se ridica suma platita la ajutor social? 

 Dna. Muth Rodica – sumele se platesc de la Mures. 

 Dl. Muth Horatiu – intr-o luna avem in medie 1000 asistati, presteaza munca 250-

300 persoane, sumele se platesc de catre Asistenta Sociala Mures, o sa le solicitam si o sa 

va comunic. 

 Dl. Primar – cam 400 mii lei/ luna. 

 Dl. Muth Horatiu – sunt cam 10-11 mii ore/ luna, pentru o persoana singura este 

peste 142 lei si trebuie sa presteze aproape 4 zile de munca, pe cum creste numarul de 

membrii scade numarul de ore. 

 

 Se aproba in unanimitate Hotararea nr  11 /2015. 

 

12. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei terenului 

inscris in CF nr.50650 Tarnaveni. 

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

        Comisia juridica – avizeaza  

 

 Se aproba Hotararea nr. 12 /2015 cu 18 voturi pentru si 1 abtinere (Antal 

Lehel). 

 

13. Proiect de hotarare privind incheierea actului aditional nr.2 la Contractul 

de concesiune a transportului public local de calatori din municipiul 
Tarnaveni. 

 

 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  
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        Comisia juridica – avizeaza  

 

 Dl. Piaskovski Stanislav – am un amendament, avand in vedere ca legea ne obliga 

sa trecem durata contractului, amendamentul este ca teremnul sa fie de 3 luni de zile, apoi 

in cazul in care nu incheiem procesul de licitatie sa prelungim cu un termen pe care il 

vedem atunci cat va fi necesar. 

 

Se aproba amendamentul propus de dl. Piaskovski cu 18 voturi pentru si 1 

abtinere(Antal Lehel.) 

 

 Dl. Piaskovski Stanislav – vreau de la compartimentul transport o nota in scris de 

ce s-a amanat pana acuma procesul licitatie avand in vedere ca in vara 2013 am aprobat 

procedura de concesionare a serviciului, stiam ca expira contractul la 01 februarie si 

totusi s-a amanat, motivatia ca nu am stiut cine ne face proiectul, ca a fost dezbaterea 

publica, toate acestea trebuia sa fie calculate, mai ales ca se putea face licitatie si cu 1 an 

inainte, toata procedura se putea face inainte, in lege scrie ca contractul se poate face 

inainte dar nu mai mult decat termenul prevazut de  legea, termenul pe legea veche este 

de 10 ani, noi acum aprobam 3 luni de zile pentru ca nu avem ce face dar suntem undeva 

pe langa lege si de asta daca tot o facem macar sa stim de ce. 

 

 Se aproba Hotararea nr  13 /2015 cu 17 voturi pentru si 2 abtineri (Antal 

Lehel, Seban Maria). 
 

14. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Oportunitate, a 

Caietului de Sarcini si a proiectului Contractului de delegare a gestiunii 

prin concesionare, a serviciului de transport public local. 

 
 Comisia economica- avizeaza  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza  

          Comisia juridica – avizeaza 

 

 Dl. Piaskovski Stanislav – vreau sa felicit colectivul care a facut documentatia, se 

vede ca este muncita, desi legea scrie ca se face de compartimentul de specialitate dl. 

primar a ales sa se faca de catre un colectiv si se vede ca s-a lucrat bine. Nu stiu daca nu 

ar fi trebuit prins mai mult la partea de investitii, nu am inteles el in primul an trebuie sa 

faca statiile dar nu se prevede in documetatie daca trebuie facute toate odata sau doar 

cateva, nu prevede nicaieri in documentatie, iar cel care vine la licitatie trebuie sa stie 

pentru ca asa este un pic interpretabil.               

 Dl. Beleanu Celestin – orice investitie care se va face la momentul incheierii 

contractului va trebui rascumparata de Municipiu, dar se va discuta la momentul respectiv 

cand vor fi si cifrele. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – in mod obligatoriu trebuie specificat in contract, ca si 

clauza, ca la fimalul contractului pe baza unei evaluari juste noi le luam de la ei, si le iau 

si le duc sau le pot preda la urmatorul concesionar, trebuie prevazut in contract ca sa stim 

ca dupa perioada de concesiune, dupa 6 ani, se face evaluarea statiilor si ne vom exprima 
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optiune daca le vom cumparam sau nu, astea sunt cele 2 aspecte pe care trebuie sa le aveti 

in vedere  

 Dna. Toma Georgeta - o sa ma abtin la acest proiect, este bine sa asiguram 

continuitatea transportului public dar  am convingerea ca serviciile ar trebui sa fie 

publice, o sa se spuna ca nu avem bani dar la cat se cheltuieste cu transportul public incet-

incet s-ar putea face un parc auto pentru transportul public local. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – ce am observat ca nu se mai merge la redeventa cu 

procent la profit, faptul ca se aplica 3% pe incasari se poate urmarii si este mai bine. 

 

 

 Se aproba Hotararea nr  14 /2015 cu 16 voturi pentru si 3 abtineri (Antal 

Lehel, Toma Georgeta, Serban Maria). 
 

15. Proiect de hotarare privind numirea comisiei de evaluare a ofertelor 

prezentate in cazul procedurii de licitatie publica deschisa si de negociere 

directa pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii prin 

concesionare a serviciului de transport public local din municipiul 

Tarnaveni. 

 
 Comisia economica- nu avizeaza cu 1 vot pentru (Voda Mircea) si 3 abtineri  

     Comisia edilitara- avizeaza  

          Comisia sociala- avizeaza cu 4 voturi pentru si 1 abtinere (Fodor Alexandru) 

        Comisia juridica – nu avizeaza cu 1 vot pentru si 3 abtineri 

 

Dl. Primar– as vrea sa numesc alti membrii in comisie, deoarece am inteles ca in 

sedinta de comisie s-a spus ca ar fi conflict de interese, ca nu e legal, desi eu nu consider 

mai ales ca ei si-au facut treaba foarte bine si stiau ce au de facut. Ca sa inlaturam orice 

dubiu propun alti membrii: pe Ratiu Adnana, Rosca Claudiu, Rusu Felicia, Barbu 

Daniela, si Balin Ibica iar ca membrii supleanti pe Petru Oana si Doboi Lorand. Asta este 

propunerea mea, am inteles ca au fost voci care au spus ca ar fi conflict de interese, cred 

ca interesul tuturor era sa alegem cea mai buna varianta. 

Dl. Piaskovski Stanislav –eu am fost una dintre vocile care au pus problema aceasta,  

nu am invocat faptul ca nu ar fi o comisie buna, s-a pornit de la faptul ca daca la 

elaborarea documentatiei nu s-ar fi facut de catre o comisie ci de catre compartimentul de 

specialitate cum spune legea atunci ar fi fost valabila comisia de acum, daca s-a luat 

decizia atunci sa faca o comisie pentru intocmirea documentatiei, uitandu-ma chiar azi 

peste rechizitoriul procurorilor la procesul cu transportul de data trecuta si facand o 

comparatie cu altele similare, cine intocmeste documentatia nu poate sa faca sa avizeze si 

sa faca si evaluarea ofertelor, nu ar fi normal ca sa fie asa, am cerut in comisie ca dl. 

secretar astazi sa lamureasca definitiv problema daca este legala, este normala sau nu e, 

probabil ca in lipsa unei sigurante facem alta comisie, daca dl secretar ne-ar fi spus astazi, 

eu am cerut in scris nu telefonic, pentru ca s-a zis ca s-a vorbit telefonic la Prefectura si ar 

fi spus ca este perfect legal, dar daca ni se dadea in scris de la compartimentul juridic 

acelasi raspuns era perfect legal, nu aveam nimic cu aceasta comisie. Eu l-as fi propune 

pe dl. primar sa faca parte din comisie pentru ca dinsul fiind initiatorul proiectului si 

cunoscand foarte bine toate problemele, chiar o sa propun ca amendament acuma ca din 

comisie sa faca parte si dl primar.  
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Dl. Primar – eu va propun pe d-voastra. 

Dl. Piaskovski Stanislav – multumesc, dar in lege nu scrie. 

Dl. Primar – pai nici in lege nu scrie ca trebuie sa faca parte primarul. 

Dl. Piaskovski Stanislav – spune jurist, specialist din departamentul de specialitate. 

Dl. Primar – eu  refuz, puteti sa faceti orice amendament.   

Dna. Toma Georgeta - numarul membrilor din comisie nu trebuie sa fie impar? 

Dl. Primar – este impar, tocmai de aceea m-am oprit pentru ca in momentul in care 

nominalizam persoanele d-voastra vorbeati.  

Dl. Piaskovski Stanislav – sa se consemneze ca am propus ca amendament ca dl. 

primar sa faca parte din comisie si a refuzat, puteti sa treceti si ca eu am fost propus dar in 

lege nu prevede ca trebuie sa faca parte din Consiliul Local ci din cadrul aparatului 

executiv. 

Dl. Primar – dar nici nu ingradeste sa faca parte un consilier. 

Dl. Groza Razvan – primarul nu face parte din aparatul de specialitate chiar daca 

este jurist, deci nu poate sa faca parte din comisie. 

Dl. Mihailescu Alin – se poate schimba comisia? 

Dl. Primar – initiatorul poate sa retraga un proiect sau sa-l modifice. 

Dl. Piaskovski Stanislav – in conditiile acestea este un amendament, se modifica 

art.1, cine este presedintele si cine secretarul comisie. 

Dl. Primar –presedintele este dna. Ratiu iar dl. Rosca secretarul. 

Dl. Muth Teodor – la prima sedinta se alege presedintele si secretarul. 

Dl. Piaskovski Stanislav – in Ordinul 263/2007 scrie clar ca Consiliul Local numeste 

comisia, presedintele si secretarul. 

 

Se voteaza amendamentul  de schimabare a comisiei cu 17 voturi pentru, 1 vot 

impotriva (Antal Lehel) si 1 abtinere (Fodor Alexandru) 

 

 Se aproba Hotararea nr  15 /2015 cu 17 voturi pentru, 1 vot impotriva (Antal 

Lehel) si 1 abtinere (Fodor Alexandru). 
 

 

DIVERSE 

 
Dl. Piaskovski Stanislav – aceeasi problema cu parcarea in spic, astept un calcul cu 

lungimea masinilor. La trecerea spre Bozias la linia ferata sunt trepte si cei cu caruciorul 

cu copii si persoanele cu dizabilitati nu pot trece, ar trebui o rampa. 

 Dl. Fodor Alexandru – problema platii transportului copiilor de la Bobohalma, 

avem un contract cu TAR si am propus sa se faca un act aditional pana avem buget in 

care sa se scrie suma necesara la contractul actual pana va fi licitatia. 

 Dna. Muth Rodica – se poate merge in continuare pana la licitatie. 

 Dl. Primar – act aditional pe 3 luni. 

 Dna. Toma Georgeta – am primit o sesizare din Aleea Garii si Enescu, ei solicita 

un control al Asociatiei de propriatari. 

 Dl. Primar – acum lucram la un regulament care va fi aprobat in Consiliul Local, 

acolo cerem ca ei sa ne prezinte situatia platilor, dar ce se intampla acolo? 

Dna. Toma Georgeta – nu sunt multumiti de frecventa la lucru, se ponteaza 8 ore si 

se lucreaza 4. 
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 Dl. Primar – acolo au un presedinte pot sa ceara intrunirea intr-o sedinta si sa se 

discute acolo, toti sunt platiti de catre Asociatie. 

 Dna. Toma Georgeta – de ce se adreseaza Primariei? Nu noi ii platim? 

 Dl. Primar – nu, legea spune ca fiecare scara sa se constituie intr-o asociatie de 

proprietari, noi le dam atestatele. 

 Dna. Toma Georgeta – suntem la inceputul anului si avem pretentia ca toate 

strazile sa fie canalizate in urmatorii 5 ani, dl. ministru a iesit la televizor si a spus ca 

pana in 2018 toate strazile sa fie canalizate si toate scolile reabilitate. Am vazut in multe 

localitati containere izolate in cartiere, este mai bine nu mai umbla sobolanii, mustele. 

Dl. Primar – la noi au venit pubelele pe Master Plan si trebuie sa-l respectam. 

Dna. Toma Georgeta – 22750 locuitori are Tarnaveniul, asa este? Pe listele 

permanente de alegatori sunt 21996.  

Dl.Primar – listele nu le-am facut noi. 

Dna. Toma Georgeta – atunci aceste liste trebuie actualizate. 

Dl. Primar – noi transmitem datale, nasterile, decesele mai mult de atat ce putem 

face? 

Dna. Toma Georgeta – atunci cand se face redistribuirea voturilor raman partide cu 

jumatate de mandat, atunci se fac calculele. 

Dl Stroia Doru – a aparut o problema, s-au angajat 35 persoane la cablaj, cu TAR nu 

s-au inteles cu transportul, a venit o firma din Mures dar nu li s-a dat voie sa parcheze in 

statii. 

Dl. Primar – e o firma de la Alba care asigura transportul de la cablaj, ne-au cerut 

acordul de parcare, le-am dat acordul dar nu in statii pentru ca acelea sunt concesionate, 

pot sa opreasca altundeva dar nu in statii. 

Dl. Stroia Doru – daca ar mai fi piatra se se puna pe drum. 

Dl. Primar – de 600 milioane s-a dus acolo piatra. 

Dna. Seban Maria – locuitorii de pe str. Bailor doresc sa se asigure trotuar pentru ca 

nu au. 

Dl. Primar –si pe Sticlarilor e o problema. 

Dl. Voda Mircea – participand la sedinta de la Chimie s-a pus problema cladirii de la 

Brancusi, am fost sesizati ca desi cresa care va fi amenajata acolo va avea intrarea in 

partea laterala se va lua WC fetelor, cabinetul medical si clasa de informatica si faca 

acestea nu vor mai primii avizul sanitar. 

Dl. Primar – in scoala respectiva exista WC in cealalta parte, exista alte sali de clasa, 

toata pivnita este inalta si se poate amanaja acolo ateliere, eu i-am transmis dne.directoare 

si dl. Medrea problema. 

Dl. Voda Mircea – avand in vedere ca urmeaza sarbatoarea celor 3 Sfinti, uram “La 

multi ani!” celor 2 consilieri care sunt Vasile si Ioan. 

Dl. Mihailescu Alin – acolo este vorba de toaletele fetelor, sala de calculatoare s-a 

facut acolo si este o probema, proiectul ce a prevazut cat spatiu? Ei s-au trezit ca a venit 

proiectantul si le-a spus ca se ia salile. In legatura cu pivnita, nu se mai da voie sa se faca 

acolo ateliere, cred ca locatia nu este chiar potrivita sa se faca o cresa acolo. 

Dl. Primar – eu va pot spune ca nu vor ramane calculatoarele acolo, incepand din 

iulie si pana in septembrie e gol si se pot muta in cealalta parte. De 2 ani am venit cu 

aceasta propunere si acum veniti? 

Dl. Mihailescu Alin – se vor reincepe scolile profesionale si nu vor mai fi spatii. 
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Dl. Primar – in partea stanga, laboratorul de electrotehnica este gol nu se mai face, 

exista o sala in care sunt montate 2 mese de ping-pong care se pot muta altundeva, 

laboratorul de chimie este gol, au fost cercuri dar nu mai sunt. 

Dl. Piaskovski Stanislav – s-a discutat concret la momentul respectiv, sa nu ne oprim  

la faza aceasta. 

Dl. Primar – ati vrea sa nu mai facem acest proiect? 

Dl. Mihailescu Alin – nu. 

Dl. Primar – vom gasi solutii, pana la sfarsitul anului scolar nu se va intampla nimic. 

Dl. Mihailescu Alin – care este rolul Asociatiilor de propriatri in distribuirea 

spatiilor de parcare pentru ca propriatarii de autoturisme sunt trimisi sa obtina avizul de la 

Asociatie. 

Dl. Groza Razvan – exista un regulament. 

Dl. Piaskovski Stanislav – parcarea este la domiciliu si atunci Asociatia poate spune 

unde ai domiciliul. 

Dl. Primar – in 2010 s-a introdus rezervarea, atunci Asociatiile de propriatari au 

marcat locurile si au distribuit parcarile, sunt unii care de atunci au rezervat si isi platesc, 

dupa 31 martie pot veni sa se solicite locurile neplatite si nerezervate. 

Dl. Beleanu Celestin – Asociatiile de proprietari confirma ca solicitantii locuiesc 

acolo. 

Dl. Modorcea Ovidiu – sunt sesizate o multime de furturi de lemne din garduri de 

catre cei din zona Combinatului, cui trebuie sa se adreseze? 

Dl. Primar – la Politie, am vorbit cu dl. Tolan, despre el este vorba, si mi-a spus ca 

nu a mai mers la Politie pentru ca o sa zica ca este cu autor neidentificat, dar nu are de 

unde sa stie ca nu ii identifica, acolo se fac razii in fiecare saptamana. 

Dna. Toma Georgeta – acei oameni sunt un pericol pentru comunitatea noastra, sunt 

multi care nici nu au buletine acolo. 

Dl. Piaskovski Stanislav – sunt camere de luat vederi, sa se vada si sa se adreseze 

Politie. 

Dl. Primar – pe baza acelor camere duminica a fost identificat un hot care a furat 

poseta, in dreptul Casei de Cultura, chiar de la mama unui coleg si in 2 ore a fost prins, cu 

1400 lei au fost inselata cineva si l-am identificat de pe camere, am primit solicitari si de 

Jidvei si cu ajutorul camerelor i-au prins. 

Dl. Cimpoca Alin – Guvernul distribuie 450 microbuze, oare avem sanse? 

Dl. Primar – desi eram prinsi in prima etapa nu am primit atunci, s-a distribuit pe 

criterii politice, suntem pe lista si in momentul in care vor veni toate microbuzele o sa le 

primim si noi.  

Dl. Piaskovski Stanislav – problema la Statia de transfer, sa se scrie de la 01 

februarie pentru ca nu se poate retroactiv. 

Dl.Primar – probabil vom face sedinta extraordinara pentru buget in 10-11 februarie 

pentru ca data limita de parobare este 12 februarie. 

   

Se voteaza presedinte de sedinta pentru luna februarie -  dl. Sim Florin.  

 

 
Presedinte de sedinta      Secretar   
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      PROCES VERBAL 

al sedintei extraordinare a Consiliului Local Tarnaveni din data de 10.02.2015 

 

La sedinta participa: dl. Primar, dl.Barbu Mircea-reprezentant mass-media, dl. 

comisar sef Grama Marcel – comadantul Politiei Tarnaveni, din partea primariei dnele. 

Muth Rodica, Petru Oana si dnii. Beleanu Celestin, Muth Teodor, Coros Ioan, 

Gurghean Crisan. 

 

Presedinte de sedinta este dl. Sim Florin.  

 

Sunt prezenţi un numar de 16 consilierii. 

Lipsesc dnii. consilieri Antal Lehel, Gligor Dorin si Torok Cristina.   

 

Se prezinta ordinea de zi : 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Sudiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii Amenajare 

centru social de recreere si socializare „Victoria”. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii 

unor lucrari, produse si servicii pentru anul 2015. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului general consolidat al 

municipiului Tarnaveni pentru anul 2015. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului burselor si a cuantumului 

lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu frecventa din 

invatamantul preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni, pentru 

semestrul al-II-lea al anului scolar 2014-2015. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al 

municipiului Tarnaveni a bunurilor -bransamente de apa si racorduri de 

canal, realizate si receptionate in perioada 01.01.2014-31.12.2014. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Pentru un oras verde” 

precum si aprobarea participarii consiliului local al municipiului Tarnaveni, 

in calitate de partener, la realizarea acestui proiect, din cadrul Programului ” 

Spatii verzi-componenta spatii verzi urbane”. 

 

 Se voteaza in unanimitate ordinea de zi. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea Sudiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii 

Amenajare centru social de recreere si socializare „Victoria”. 

 
 Dna. Toma Georgeta- referitor la acest proiect, cum am spus cand a fost initiat si 

atunci m-am abtinut si am spus ca nu este momentul, nu este buna locatia si costurile 

sunt foarte mari, nu stiu ce o sa fie aici un Centru pentru socializare pentru tineri? 

Atunci la ce sunt necesare dormitoarele, si repet nu este momentul pentru ca nu se tine 

cont de prioritati, atata timp cat sala de la Casa de Cultura este sub orice critica, nu se 
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poate sta la un spectacol pentru ca este un aer infect, scolile si gradinitele nu sunt 

reabilitate, nu vad oportunitatea acestui proiect. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – data trecuta am stabilit ca este oportun sa facem, dupa 

discutiile de aseara am stabilit sa ramana asa cum este si cu mentiunea sa refacem SF 

si sa-i dam forma care s-a aprobat in Consiliul Local, pentru ca s-a aprobat ca Centru 

Social dar in forma care este acum nu mai arata a Centru Social deoarece are si camere 

si sa tinem cont ca am aprobat ca fiind necesar si oportun un Centru Social si nu mini 

hotel. Mai ales ca si in procesul-verbal al Comisie tehnicio-edilitare scrie care sunt 

obiectivele si ca beneficiarii sunt copiii cuprinsi intre 4-18 si tinerii pana la 35 ani. Din 

punctul meu de vedere am cerut sa se refaca SF si sa se dea o alta utilitate etajului. 

 Dl. Sim Florin – asta ca si amendament, urmand ca la sedinta ordinara sa se 

rediscute. 

 Dl. Piaskovski Stanislav- intradevar este o investitie mare si nu este justificat 

desi ar fi buna dar nu este momentul. 

 Dl. Fodor Alexandru – m-am gandit cum am putea sa salvam situatia, eu vin cu 

propunerea sa nu se compartimenteze etajul decat pentru oficiu si baie si sala sa 

ramana asa cum este. Se pot achizitiona mese si scaune pliabile si saltele care se pot 

depozita intr-un loc mai mic si sa se poata folosi ca sala de spectacole, pentru gradinite 

si de alte activitati dar si in caz de calamitati sa poata fi folosita si ca dormitor cu 

cazare temporara cu saltele, in caz de necesitate. 

 Dl. Sim Florin – un birou si un grup sanitar trebuie. 

 Dl. Fodor Alexandru – daca ai pus un zid atunci nu mai are aceeasi utilitate. 

Daca tot s-a aprobat SF sa nu stagnam lucrarea. 

 Dl Primar – sunt de acord cu propunerile dlor. Fodor si Piaskovski, Centru 

Social nu s-a schimbat, ideea cu 2-3 camere a venit in momentul in care proiectantul 

ne-a spus ca trebuie inaltata cladirea pentru a se incadra in zona sa fie ca celelalte, 

atunci ne-a venit ideea pentru ca sunt evenimente nefericite ca cele in care s-a gasit o 

mama cu un copil iarna si nu aveau unde sa stea si era posibil sa inghete, sa ramana 

masini inzapezite si sa nu aiba unde ramane peste noapte, ca acela cand a luat foc casa 

de pe str. Plopilor. Nici un moment nu am avut in gand sa facem un hotel si mi se pare 

ideea cu saltelele foarte buna ca sa le putem folosi in interesul cetatenilor, in plus va 

ramane sala mare. Asta ne-a determinat sa facem in mansarda cateva locuri de cazare 

 Dl. Piaskovski Stanislav – daca ne gandim vor ramane si bani, este o idee buna. 

 

 Se voteaza amendamentul de a nu compartimenta etajul decat cu un oficiu si o 

baie cu 14 voturi pentru si 2 abtineri (Toma Georgeta, Bunea Teofil) 

 

 Se voteaza Hotararea nr.  16/2015 cu 14 voturi pentru  si 2 abtineri (Toma 

Georgeta, Bunea Teofil). 

 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea necesitatii si oportunitatii 

achizitionarii unor lucrari, produse si servicii pentru anul 2015. 

 
 Dna. Toma Georgeta – am citit lista cu investitiile si aici sunt cuprinse si 

lucrarile de mai inainte cu care nu sunt de acord mai ales ca intreg anul trecut am 

insistat pentru reabilitarea strazilor din zona Trei Brazi, ati observat ca s-au construit 

multe case si acolo nu exista canalizare, putem considera ca este o zona turistica a 
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Tarnaveniului si se poate amenaja si padurea sa fie transformata intr-un parc municipal 

acolo fiind amenajate alei prin toata padurea, se face jogging seara pe acolo. Drumul 

care duce la cimitir este in aceasta zona, nu se poate ca atunci cand ploua convoiul 

mortuar sa nu poata trece. Daca se poate macar la o rectificare de buget sa fie cuprinsa, 

ar fi un proiect foarte bun pentru oras, insist in luarea in considerare a acestei zone. 

 Dl. Primar – in afara de Paltinis cam 120 metri, tot este asfaltat acolo si curba 

este cuprinsa in urmatoarea asfaltare. 

 Dna. Toma Georgeta –nu ca nu este asfaltat, dar nu este canalizare. 

 Dl. Primar – sunt 70 si ceva de strazi care nu au canalizare, dupa ce se fac cele 

36 de strazi care le avem in desfasurare trecem si acolo, numai portiunea aceea nu este 

asfaltata, dupa ce se va face canalizarea se va asfalta si zona aceea. Padurea este a 

Ocolului Silvic, cu ecologizarea ce s-a mai intrat dar amenajari nu avem voie sa facem. 

 Dna. Toma Georgeta – 130 metri nu se pot canaliza? 

 Dl. Primar – drumul spre cimitir este str. Bradului. 

 Dna. Toma Georgeta – de ce este rea vointa? 

 Dl. Primar – avem 37 strazi care trebuie terminare, nu este rea vointa. 

 Dna. Toma Georgeta – sa vedeti ca o strada din zona B a orasului arata asa. 

 Dl. Primar – str. Plopilor este in zona A si numai acum am introdus canalizarea 

si nu au apa, exact aceeasi problema o ridicati, dar pana nu se face canalizarea nu se 

poate turna asfalt. 

 Dl. Mihailescu Alin – nu pot sa fiu de acord cu achizitia unui patinoar artificial 

pentru ca stiu ce iarna este la Tarnaveni, pierderile sunt mari si costurile ar fi prea mari 

pentru sustinerea patinoarului. Nu avem decat o singura sala de sport, suntem singurul 

municipiu din tara care nu are decat o sala de sport cred ca ar trebui sa ne canalizam 

eforturile ca sa punem bazele unei alte sali de sport. Nu ne permit temperaturile si 

costurile sunt foarte mari. Propun ca amendament scoaterea patinoarului artificial de 

pe lista de de achizitii. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – trebuie sa aprobam punct cu punct pentru ca daca nu 

aprobam lista pica bugetul. La pct.1- 4 nu sunt probleme, la pct.5 la camerele de luat 

vederi, din discutiile avute era strict de necesitate, discutam de aspectul finantarii si al 

lucrarilor, cred ca ar fi trebuit sa solicitam un expert care impreuna cu Politia sa ne 

spuna tipul de camere, numarul lor, s-a vazut eficienta lor trebuie chiar daca mai 

punem niste bani, dar, sa vina un specialist si sa ne spuna. La Combinat s-a pus pe 

stalp o camera si nu se vede strada. 

 Dl. Primar – in timp ce se monta camera erau cativa care doreau sa o sparga si 

atunci s-au montat doua in oglinda ca sa nu se poata sparge, asta a fost solutia nu am 

inventat-o noi. 

 Dl. Piaskovski Stansialv – trebuie sa stim din start despre ce este vorba, 

extinzand din punct de vedere tehnic, despre ce este vorba ne duce la partea legala care 

spune in mod explicit, daca depaseste 30 mii euro trebuie licitatie, fragmentarea 

lucrarii este interzisa de lege, ori noi am bagat anul trecut 100 mii lei, anul asta avem 

inca 100 mii si se poate sa avem si la anul. M-am documentat si am verificat legislatia 

si este achizitie, nu este dotare pentru ca in pretul camerelor este introdusa si montarea 

si cablurile, deci nu este achizitie de bunuri. Daca am fi cumparat numai camerele 

atunci le bagam la dotari dar aici este vorba si de lucrare. Deci nu este legal sa 

fractionam investitia si cred ca ar trebuie sa existe un proiect in care sa scrie exact 

numarul de camere si esalonat pe ani cate vom face. 
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 Dl. Primar – citeste un articol despre camerelor montate in Anglia care a fost 

printre primele state din Europa care a montat camere. Eu daca ar fi dupa mine si cred 

ca si dl. director de la Politia Locala este de acord, as monta cate o camera la fiecare 

intrare si iesire de pe fiecare strada. Presa engleza a scris ca peste 78% din bugetul 

alocat pentru prevenirea infractionalitatii in ultimii 20 ani a fost folosit pentru 

intoducerea de sisteme de supraveghere in majoritatea locurilor publice. Ma rezum 

numai la Tarnaveni unde este un raport prezentat la Inspectorat si pot sa spun ca in              

anul 2014 comparat cu 2013 se remarca o scadere cu 53 fapte a infractionalitatii. Este 

si munca Politiei Municipale, a Politiei Locale dar si datorita camerelor, ba mai mult 

camerele au fost si probe la dosar. S-a cerut 60 mii euro la proiectul initial, nu am avut 

toti banii si am investit 100 mii lei anul trecut. Poate este necesar si la anul sa mai 

punem. Comuna Bagaciu are 19 camere de supraveghere. 

 Dl. Grama Marcel – din cele comune 9 subordonate 7 au montate camere, la 

intrarile si iesirile din comuna, in locurile publice. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – nu am zis ca nu trebuie facut, am zis ca poate trebuie 

si mai multe, ci ca trebuie un proiect in care sa se scrie cate camere trebuie, pentru ca 

de aici porneste chestia de finantare si cred ca nimeni nu doreste sa incalcam o lege . 

La art.5 din Ordonanta 34 scrie ca este o achizitie de bunuri, nu avem voie sa depasim 

30 mii euro, este o lucrare in continuare nu avem voie sa o fractionam. 

 Dl. Primar – daca facem o investitie acum si la anul o imbunatatim atunci o 

fractionam? Nu am incalcat Ordonanta 34, s-a respectat legea.  

 Dl. Piaskovski Stanislav – la pct.6 –patinoar, am inteles ca se intentionaeaza 

cumpararea patinoarului dar stim in ce stare este? am inteles ca este clauza in contract 

ca il putem cumpara. Neavand informatii despre starea compresorului nu mi se pare 

tehnic, un patinoar nou costa 10.000 mii euro, daca am inchiriat 3 ani cu 100 de mii 

sunt 300 mii si noi dam 100 de mii atunci il cumparam cu 400 mii, el nu pierde? 

 Dl. Primar – exista si uzura morala. 

 Dl. Beleanu Celestin – nu a fost nou de la inceput. 

 Dl. Piaskovski Stanislav –aceasta este problema, nu stim cat este de uzat. 

 Dl. Cimpoca Alin – cred ca are o carte tehnica. 

 Dl. Primar – ca si acum trei ani cand am propus sa cumparam un buldo ati spus 

ca de ce nu il cumparam nou dar nu am avut bani si am luat unul second-hand cu care 

ne facem treaba, mai mult de atat va avea si garantie. 

 Dl. Piaskovski Stanislav- incerc sa va motivez punctul meu de vedere, nu este 

tehnic sa cumparam ceva ce nu stim cat este de uzat, neavand informatii, preturile 

patinoarelor noi, nu este clar daca nu este mai bine sa luam unul nou sau unul second-

hand.  

 Dl. Primar – cu sala de sport, intradevar avem numai o sala de sport, din 2005 s-

au facut demersuri pentru inca o sala, in fiecare an ni s-a promis ca se are in vedere. 

Compania Nationala de Investitii ne-a comunicat ca nu s-a mai demarat nici o lucrare 

pana nu se finalizeaza cele incepute. 

 Dl. Voda Mircea – stiu ca este un proiect. 

 Dl. Primar – da, acela din 2005, cand se deschide linia de finantare o sa se faca. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – la autoutilitara ar fi bine sa fie cu axa dubla ca sa se 

poata pune mai mult, sa fie mai durabila si sa fie de la o firma de calitate. 

 Dl. Fodor Alexandru – ma mir ca dl. Mihailescu a votat excluderea patinoarului 

pentru ca are 3 copii mici, daca nu ar fi fost patinoarul in oras fiica mea ar fi stat in 
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casa sau nu ar invatat sa patineze pentru ca nu toata lumea isi permite sa mearga la 

Targu Mures sau Medias, sunt foarte multi copii care ar fi stat in casa daca nu ar fi 

avut unde sa mearga. Daca nu avem sala de sport atunci sa nu avem nici patinoar? 

Macar atat sport sa faca, acest patinoar este o idee buna, ramanerea pct. 6 ar trebui sa 

se mentina pentru ca este foarte bine pentru copii si chiar si pentru adulti, pot sa faca 

miscare, acolo se pot si intalni cu colegii si chiar se si distreaza. Ca este nou sau 

second-hand asta o sa hotarasca bugetul si chiar daca il luam second trebuie sa ni se 

dea si garantie ca si la masini. 

 Dl. Primar – va felicit pentru modul cum ganditi. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – un SRL nu poate da garantie, si eu sunt convins ca 

trebuie patinoar dar daca la +6 grade este apa atunci nu cred ca functioneaza bine. 

 Dl. Primar – si la +14 grade se poate patina, se regleaza in functie de 

temperatura. 

 Dna. Serban Maria – am discutat si aseara, trebuie sa stabilim, cred ca este 

necesar un patinoar dar nu este neaparat sa-l cumparam pe acesta, aceasta este 

problema sa se gandeasca modul de achizitie, nu este normal sa ne gandim numai la 

acesta, sa cerem mai multe oferte. 

 Dl. Voda Mircea – sunt de acord cu achizitionarea dar unde o sa fie amplasat? 

 Dl. Primar – unde dorim noi, si la Gim. Traian, la Avram Iancu, unde o sa fie 

loc si unde se doreste si unde o sa fie energie electrica. 

 Dl. Voda Mircea – pe terenul de la Traian se poate monta si in plus este si 

imprejmuit. 

 Dl. Mihailescu Alin – se doreste achizitionarea a 120 perechi de patine, de ce? 

 Dl.Primar – in medie intre 120-130 perechi de patine sunt si intra in pretul 

patinoarului. 

 Dl. Mihailescu Alin – la sistemele de supraveghere scrie ca va fi monitorizata 

fluenta dar ar trebui monitorizata viteza nu fluenta. 

 Dl. Primar – in urma cu o luna a fost un accident cu o victima pe trecerea de 

pietoni, soferul a sustinut ca nu era pe trecerea de pietoni, afara este intuneric si era 

vizibilitate redusa, victima a zburat la 20 metri si intamplarea face ca a fost surprins de 

camere si s-a stabilit locul si cum s-a intamplat fapta, in plus sunt si pietonii 

indisciplinati. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – sunt de acord sa se puna camere si in fata liceelor, noi 

am pus semnele de interzis la stanga de pe pod in baza unui studiu prin care se spunea 

ca nu este voie stationarea pe pod si in cate o zi sunt stationate pe pod si cate doua 

tiruri si Doamne fereste sa se intampale ceva, trebuie sa facem ceva cu trecerile de 

pietoni de la licee, ar putea sa fie pus un semafor cu buton cu temporizator, trebuie sa 

avem grija si de blocajul care se face in fiecare zi intre 7.50-8.00. 

 Dl. Grama Marcel –avem impartite scolile cu cei de la Politia Locala,  in zona 

scolilor avem politisti atat la inceperea cursurilor cat si la terminarea lor. 

 

 Se voteaza amendamentul propus de dl.Mihailescu de scoatere a patinoarului de 

pe lista de investitii cu 2 voturi pentru (Mihailescu Alin, Bunea Teofil), 12 voturi 

impotriva si 2 abtineri (Piaskovski Stanislav, Toma Georgeta) 
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 Se voteaza Hotararea nr.  17/2015 cu 12 voturi pentru, 1 vot impotriva 

(Mihailescu Alin) si 3 abtineri (Toma Georgeta, Bunea Teofil, Piaskovski 

Stanislav). 
 

  

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului general consolidat al 

municipiului Tarnaveni pentru anul 2015. 

 
Dna. Toma Georgeta – din punctul meu de vedere s-a pornit gresit, nu a fost 

organizata dezbaterea publica asa cum prevede Legea 52/2003, si nu stiu daca nu s-a 

tinut cont de lege atunci ce facem? Am citit bugetul si din punctul meu de vedere 

cheltuielile prevazute nu tin cont de prioritati, iarasi se repeta proiectele populiste ca si 

anul trecut, foarte multi bani cheltuiti pentru pensionari, pentru manifestatii culturale, 

cred ca intreg buget este o risipa a banului public. 

Dna. Muth Rodica – proiectul de buget, chiar daca nu s-a reusit in termenul 

prevazut de Legea finantelor, lege care sta la baza elaborarii si publicarii bugetului si 

care este lege speciala, nu ne-am putut incadra in termen din cauza termenelor si 

sumelor alocate. Citeste articolul 39 din Legea finantelor publice care este temeiul 

legal al publicarii pe site Primariei. In urma publicarii cetatenii pot sa depuna 

propuneri, contestatii, care urmeaza sa se discute. Noi lucram in baza Legii finantalelor 

publice, Legea 52 este o lege generala iar legea speciala in anumite activitati are 

prioritate in fata legilor generale. Nu s-a organizat dezbatere publica pentru ca nu am 

fost obligati. 

Dl. Primar – de ce sa organizam dezbatere publica daca nu a fost depusa nici o 

contestatie, nici un amendament? 

Dna. Muth Rodica – legea ne obliga sa-l publicam, sa-l afisam sau sa-l punem in 

presa locala si noi am afisat pe site conform legii. 

Dna. Toma Georgeta – Legea 52 este legea decizionala nu de afisare, dezbaterea 

publica este transparenta decizilor si asta nu vreti sa faceti, nu exista dezbatere publica. 

Dna. Muth Rodica – aseara v–am invitat si noi am venit, am stat la dispozitia d-

voastra intotdeauna, am fost la dezbatere publica si nu ati venit. 

Dna. Toma Georgeta –eu nu am fost invitata, cine sunt invitati la dezbaterea 

publica? Sunt invitati cetatenii, sefii serviciilor, sefi din institutii publice, jurnalistii, 

consilierii, sunt invitati reprezentanti ai cetatenilor. Reghinul si-a publicat in ziar ca va 

face dezbatere publica, noi de ce nu am facut asa? 

Dna. Muth Rodica – ceea ce am facut este corect si legal. 

Dl. Grama Marcel – imi cer scuze ca trebuie sa plec dar avem un eveniment, un 

incendiu, la Bagaciu si trebuie sa plec. As fi vrut sa va prezint cateva idei dar o sa las 

un material in care am aratat beneficiile camerelor de supraveghere, pe care o sa va rog 

sa-l studiati. Va multumesc. 

Dna. Toma Georgeta – citeste din Legea 52. De ce nu s-a organizat dezbatere 

publica si o rog pe dna. Muth sa mi se dea in scris ca nu s-a organizat dezbatere 

publica pentru ca nu este necesar. 

Dl. Primar – d-voastra credeti ca executivul este carpa de sters pe jos a d-

voastra, de 10 minute va tot raspunde pe baza carei legi se face bugetul si nu vreti sa 

ascultati. 
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Dna. Muth Rodica – dl. secretar sa ne spuneti este suficienta publicarea in baza 

Legii finantelor publice? 

Dl. Groza Razvan- da, legea speciala deroga de la legea generala. 

Dna. Toma Georgeta – astept raspunsul in scris, am dreptul sa intreb. 

Dl. Primar – si vi s-a raspuns public. 

Dl. Cosma Florin – vi s-a raspuns public acum, in plus o sa fie scris in Procesul- 

verbal al sedintei. 

Dna. Muth Rodica – am procedat legal in baza unei legi pe care se 

fundamenteaza bugetul. 

Dl. Piaskovski Stanislav – un consilier adreseaza primarului intrebari si nu unui 

functionar public, iar primarul in raspunde la solicitare conform Legii 215 iar daca nu i 

se raspunde sau nu este multumit de raspuns se poate adresa Prefecturii. 

Dl. Fodor Alexandru – si aseara la dezbaterea publica la care am participat timp 

de 4 ore, am avut o observatie vizavi de bursele elevilor si de modalitatea de acordare 

a lor pentru ca nu mi se pare normal ca sa se dea numai 3 luni, sunt sigur ca se vor gasi 

si resursele si modalitatea de a acorda aceste burse si ma refer mai mult la cele de 

merit si de studiu care nu sunt de neglijat pentru ca avem si copii buni si am venit cu 

ideea ca la o rectificare sa vedem de unde sa mai adaugam cei 48 mii/luna care ar fi 

necesari si sa cerem din timp o estimarea sumelor inainte de a fi gata dosarele pentru 

ca acestea sunt gata doar la sfarsitul lunii octombrie ori nu ni se permite sa platim 

retroactiv si acesti copii merita sa beneficieze inca de la inceputul scolii. 

Dl. Mihailescu Alin – 200 mii este foarte mult pentru organizarea festivitatilor 

de la Zilele Tarnaveniului, mi se pare o suma foarte mare, fabuloasa as putea spune,  

vin cu un amendament ca un maxim de 100 mii ar fi de ajuns. Referitor la Legea 

350/2005 anul trecut am propus un amendament in care am propus 40 mii lei pentru 

sport si spuneam ca riscam sa ramana fonduri alocate pentru cultura si asa a si fost. 

Vin cu acest amendament ca si anul acesta sa se aloce 40 mii la sport si 50 mii lei la 

cultura. La lucrarile de reparatii propuse m-am bucurat ca sunt prinse acele cocoasa de 

la trecerile de pietoni si propun sa se faca si altele la trecerea de pietoni de la Gimn. 

Traian si in fata la magazinul Lidl din fata bisericii pentru ca este si un parc acolo, sunt 

copii si ar fi necesar. 

Dl. Sim Florin – s-au identificat cateva zone, la o rectificare de buget daca mai 

trebuie se mai pot pune in plus, trebuie sa vedem cum reactioneaza cetatenii si soferii 

la acestea. De unde sursele de finantare? 

Dl. Mihailescu Alin – din suma de la Zilele Tarnaveniului. 

Dl. Primar – daca aveti curiozitatea va rog sa intrebati la Reghin ce sume au 

pentru activitatile culturale cuprinse in buget, suma respectiva este pentru intreg anul si 

pentru toate activitatile, vizavi de cocoasele respective cred ca ar trebui sa facem un 

studiu ca sa vedem cum reactioneaza si locuitorii, conducatorii auto, pietonii, sa nu ne 

hazardam, poate o varianta mai buna ar fi cu semafor cu temporizator cum spunea dl. 

Piaskovski, la sport si eu imi doresc mai multi bani dar trebuie sa fim obiectivi si 

echidistanti, daca facem un calcul cati copii fac dans, cate ansambluri sunt si cati 

practica sport este in favoarea celor care fac dansuri. 

Dl. Cosma Florin – cam 500 copii fac cultura si 100 si ceva fac sport, deci este 

in favoarea dansului. 

Dl. Cimpoca Alin –avand in vedere ca fac parte de 7 ani din comisia pe Legea 

350 eu sunt de parere ca s-au repartizat banii corect pentru ca ansamblurile, ONG cu 
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care avem protocoale pot veni pe Legea 350 sau pe Protocol , daca ne raman bani pe 

cultura atunci putem veni la o rectificare bugetara si sa-i trecem la sport, legea ne 

permite, publicam anuntul vin proiectele si daca nu se folosesc la cultura trecem prin 

rectificare de buget banii la sport. 

Dl. Primar – trebuie sa vedeti cati bani se aduna pe cultura si cati la sport, si mie 

imi place fotbalul dar trebuie sa fim obiectivi. 

Dl. Piaskovski Stanislav – intradevar in sport se aduna mai multi bani dar si la 

cultura se aduna bani, daca am face un studiu atunci am putea sa discutam la concret, 

altfel nu este corect. Sustin amendamentul dl. Mihailescu sa mutam banii de la cultura 

la sport, pentru ca la cultura sunt deja cateva zeci de mii alocate pentru contracte nu 

vad de ce trebuie sa dam  60 mii lei pentru Legea 350 si sa mai dam, inca 100 si ceva 

mii lei pentru contracte. In ceea ce priveste ce zice dna. Toma, Legea bugetului este 

intradevar lege speciala dar asta nu exclude Legea transparentei decizionale, Legea 

transparentei decizionale a aparut dupa Legea bugetului, legea spune clar publicare si 

dezbatere publica, tinand cont de aceasta lege Primaria Reghin a organizat dezbatere 

publica si au incheiat si un proces-verbal. 

Dl. Groza Razvan – in art.7 alin.9 scrie ca autoritatea publica va organiza 

dezbaterea publica la cererea scrisa, dar noi nu am avut nici o solicitare.      

Dl. Primar – asta i-am spus dnei. consilier mai inainte ca nu a fost nici o 

solicitare. 

Dl. Piaskovski Stanislav - as vrea sa face un amendament legat de burse pentru 

ca nu este corect sa ne gandim numai la pensionari, la cei in varsta si sa nu ne gandim 

la tinerii care sunt viitorul, nu este normal ca sa dam 100 mii la TAR si sa nu avem 

bani pentru burse sa dam la copii, propun sa luam bani de la publicitate unde am 

cheltuit 1 miliard de lei anul trecut si sa putem dam la copii burse macar pe 5-6 luni, 

trebuie sa facem ceva si pentru orasul acesta si asta inseamna sa facem ceva si pentru 

copii. Trebuie pentru publicare anunturilor de licitatii si e necesar sa aducem la 

cunostinta oamenilor din oras ce se intampla dar sa lasam 200 mii pentru publicitate si 

restul sa alocam la burse sa luam 100 mii si de la Zilele Tarnaveniului si sa dam la 

copii. Cred ca ar fi mai eficienta cheltuirea banilor daca am da la copii. La parcul 

Babes erau alocate 135 mii pentru materiale si scrie ca lucrarile se vor face cu forte 

proprii, mi se pare suma prea mare ce reprezinta?   

Dl. Muth Teodor – instalatia de apa pentru tasnitori, instalatia electrica, 

canalizarea, aleile asfaltate, bordurate si arbustii. 

Dl. Primar – vizavi de publicitate faceti o comparatie intre Spital Municipal si 

Primarie sa vedeti ce contracte au fata de noi. Vizavi de evenimentele care s-au 

organizat in oras acestea au fost pentru toti cetatenii nu numai pentru copii. De burse 

am discutat cu dl. Fodor sa se faca o estimare sa avem timp sa prindem bursele 

respective, mi se pare normal ca sa-i stimulezi pe cei care invata foarte bine,  

deasemenea sunt asigurate pana in aprilie dupa care la urmatoarea rectificare sa le 

asiguram pe intreg anul scolar. 

Dl. Piaskovski Stanislav – noi administram banii Consiliului Local si nu a 

Spitalului. Contractul cu Antena 1 nu este de utilitate publica, mai mult nu este 

contract cu Antena 1 ci cu un SRL a unui redactor de la Antena 1, daca tot ati facut 

comparatie cu Spitalul: citeste din rechizitoriul procurorilor DNA legat de contractul 

de publicitate de la Spital,  sunt contracte generale care spun suma fixa, de exemplu cei 
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de la Antana 1 iau 35 mii lei fara sa precizeze ce face de 35 mii lei, cat timp, cat da, 

unde da. 

Dna. Muth Rodica – sa nu ramana o urma de indoiala, in contract scrie conform 

ofertei care face parte integranta si justificarile se fac conform ofertei. Noi suntem 

acoperiti de justificari la toate contractele. Sumele care se aproba in buget sunt sume 

estimative, raspunderea exclusiva pentru demararea achizitiilor este a ordonatorului de 

credite, noi incercam sa lucram corect. 90 mii este prevazut in buget pentru reclama si       

sumele s-au fundamentat la nivelul de anul trecut.  

Dl. Mihailescu Alin – trebuie sa ne gandim ca Zilele Orasului sunt pentru toti 

locuitorii orasului dar stim ca tin 2 zile si jumatate si este o suma foarte mare pentru 

atata timp. 

Dl. Primar – Zilele Orasului tin 2 zile jumatate, Ziua Copilului tine 2 zile, Mos 

Craciun si altele, noi ne-am referit la toate festivitatile, activitatile din an. 

Dna. Muth Rodica – poate ar trebui sa facem o hotarare in care sa prindem toate 

activitatile culturale, programul de actiuni culturale de peste an. 

Dl. Ciulea Pavel – cu acele denivelari sa fim foarte atenti sa nu avem probleme 

cu cetatenii. 

Dna. Serban Maria – va multumesc ca s-a vazut necesitatea repararii str. 

Pandurilor. 

Dl. Primar – dna. consilier v-am spus si anul trecut ca trebuie facuta intai 

canalizarea si acum putem asfalta, d-voastra ati inteles, aceeasi problema este si pentru 

portiunea de drum de pe Paltinis. Nu este normal ca sa tragi un covor de asfalt ca apoi 

sa-l spargi ca sa faci canalizarea. 

Dna. Toma Georgeta – am vorbit la Aquaserv si mi-a spus ca Primaria trebuie sa 

faca proiectul. 

Dl. Primar – Aquaserv ne-a spus ca pana nu se termina programul care il avem 

acum de 10 milioane si ceva de euro nu se porneste nici o lucrare, ceea ce anul acesta 

sigur nu e, este Uzina de apa, Statia de epurare, sunt 12 Km si ceva de canalizare, nu le 

permite legea sa inceapa o lucrare noua pana nu este terminata cealalta.  

 

 Se voteaza amendamentul de a aloca la Lega 350 pentru cultura 50 mii si 40 mii 

la sport cu 5 voturi pentru, 3 voturi impotriva si 8 abtineri. Amendament respins. 

Se voteaza amendamentul de a ramane 100 mii lei pentru organizarea Zilelor 

Tarnaveniului cu 2 voturi pentru, 2 voturi impotriva si 12 abtineri. Amendament 

respins 

Se voteaza amendamentul sa se asigure bursele pentru copii pentru 6 luni iar 

sursa de finantare sa fie 50 mii de la Zilele Orasului si 40 mii de la publicitate cu 5 

voturi pentru, 2 voturi impotriva si 9 abtineri. Amendament respins. 

 

Se voteaza Hotararea nr.  18/2015 cu 12 voturi pentru, 3 voturi impotriva 

(Mihailescu Alin, Bunea Teofil, Piaskovski Stanislav) si 1 abtinere (Toma 

Georgeta). 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului burselor si a 

cuantumului lunar al burselor acordate elevilor de la cursurile cu 

frecventa din invatamantul preuniversitar de stat din municipiul 

Tarnaveni, pentru semestrul al-II-lea al anului scolar 2014-2015. 
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 Dl. Antonya Mihail – am o intrebare la bursele pentru performanta intra si cele 

pentru sportivi? 

 Dl. Voda Mircea – aici ar trebui precizat ce reprezinta performanta. 

 Dl. Fodor Alexandru – da daca participa la competitii organizate, este precizat in 

legislatie ce reprezinta performanta nu noi hotaram, as vrea sa fac o precizare m-am 

abtinut la amendament pentru ca nu pot sa imi i-au raspunderea sa spun care vor fi 

sumele, nu pot acum sa estimez sumele necesare, oricum vom putea sa le acordam 

cand vom face rectificare de buget. 

 Dl. Piaskovski Stanislav –propun ca amendament ca bursele de merit sa creasca 

de la 40 la 50 lei iar bursele de studiu de la 30 la 40 lei. 

 

 Se voteaza amendamentul propus de dl. Piaskovski cu 10 voturi pentru si 6 

abtineri (Antonya Mihail, Sim Florin, Modorcea Ovidiu, Bercea Ioan, Cimpoca Alin, 

Ciulea Pavel) 

 

 Dna. Muth Rodica – noi am aprobat sumele pentru semenstrul I si pentru 

semestrul II, 48 mii reprezinta suma necesara numarului de burse pe semenstrul II 

estimata la cuantumurile propuse in acest material, acum ati aprobat alte cuantumuri. 

Data trecuta ne-ati spus ca nu putem aproba cuantumurile pana ce nu avem aprobata 

suma in buget acum am facut asa am pus suma in buget calculata pe baza acestor cifre 

si acum d-voastra ati modificat, ceea ce inseamna ca dam suma mai mare dar suma ne 

ajunge pe o perioada mai mica. 

 Dl. Cosma Florin – suma este aceeasi difera perioada. 

 

Se voteaza Hotararea nr.  19/2015 cu 11 voturi pentru si 5 abtineri (Sim 

Florin, Antonya Mihail, Ciulea Pavel,  Bercea Ioan, Modorcea Ovidiu). 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea cuprinderii in domeniul public al 

municipiului Tarnaveni a bunurilor-bransamente de apa si racorduri de 

canal, realizate si receptionate in perioada 01.01.2014-31.12.2014. 

 

 Se voteaza in unanimitate Hotararea nr.  20/2015. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Pentru un oras 

verde” precum si aprobarea participarii consiliului local al municipiului 

Tarnaveni, in calitate de partener, la realizarea acestui proiect, din 

cadrul Programului ” Spatii verzi-componenta spatii verzi urbane”. 

 
 Dl. Piaskovski Stanislav – felicit initiativa, intrebarea este care este parteneriatul 

Primariei? 

 Dna. Petru Oana –noi sustinem tehnic in colaborare cu echipa de la sera. 

 Dl. Sim Florin – avem o propunere sa mandatam un coleg care sa reprezinte 

Consiliul Local in acest proiect. 

 Dl. Piaskovski Stanislav – o propun pe dna. Serban. 

 Dl. Cosma Florin – si eu am aceeasi propunere. 

 Dna. Serban Maria – il propun pe dl. Fodor. 
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 Se voteaza pentru dna. Serban Maria cu 15 voturi pentru si 1 abtinere (Cimpoca 

Alin) 

 Dl. Cimpoca Alin – m-am abtinut pentru ca vreau sa votez pentru dl. Fodor. 

 Dna. Petru Oana – s-a trecut din eroare Consiliul Local dar pentru ca nu are 

personalitate juridica v-a trebui inlocuit si trecut Municipiul Tarnaveni. 

 

 Se voteaza in unanimitate Hotararea nr.  21/2015. 
 

 

Presedinte de sedinta      Secretar 

 

   

  

 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 




































































































































