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 PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Târnăveni  

din data de 18 decembrie 2017 

 

 

La şedinţă participă dl. Lucaci Alexandru reprezentant rromi, d-na Stroia 

Merinuta reprezentant satesc Bobohalma, dl. Barbu Mircea reprezentant media, 

doamnele: Oana Petru, Marilena Coros, Rodica Muth, Felicia Rusu si dl. Muth 

Horatiu din partea Primariei. Doi cetateni ai orasului mai participa, la sedinta. 

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Tuteceanu Dan Cristian. 

 

Toti consilierii sunt prezenţi.   

 

Dl. presedinte declara sedinta deschisa propunand votarea procesului verbal din 

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

23.11.2017. 

Se propune de catre presedintele de sedinta votarea procesului verbal al 

sedintei extraordinare din data de 04.12.2017, se voteaza in unanimitate procesul 

verbal. 

Dl. presedinte -  dl. primar vrea sa va ureze, pe aceasta cale, sanatate, un 

calduros “La Multi Ani!” si va invita, vineri la ora 17.oo, la Centrul Victoria la un 

spectacol de colinzi si sa inchinam un pahar de vin, la sfarsit de an.  

Dl. presedinte -  se voteaza ordinea de zi – unanimitate. 

 

Se trece la citirea primul punct de pe ordinea de zi: 

1. Proiect HCL privind necesitatea si oportunitatea achizitionarii unor lucrari, 

servicii si produse pentru anul 2017. 

Avizul comisiilor de specialitate: 

- comisia economica – avizeaza proiectul cu 4 voturi pentru si o abtinere; 

- comisia juridica – avizeaza proiectul; 

- comisia edilitara – avizeaza proiectul; 

- comisia sociala – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant daca sunt?  

Dl. Piaskovski -  nu mai este timp din punct de vedere al oportunitatii lucrarii, 

doar daca cineva are lucrarea facuta. Nu vad cand se mai pot face lucrarea, daca noi 

astazi luam decizia asta. Avantajam pe cel care a facut lucrarea inainte.  

Nu am inteles de ce acum in decembrie, de ce nu mai repede, finantarea se 

dechide in ianuarie. Am inteles, pentru a fi multianual 2017-2018. 

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare -  unanimitate . 

Dl. secretar – se adopta hotararea cu numarul 126. 
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2. Proiect HCL privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al 

municipiului Tarnaveni la data de 30.11.2017. 

Avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul cu 4 voturi pentru o abtinere; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul cu 1 abtinere si 4 voturi pentru. 

Dl. presedinte - luari de cuvant?  

Dl. Piascovski – nu am votat bugetul, nu o sa votez nici executia bugetului si 

sper ca in luna ianuarie sa primesc Raportul Curtii de Conturi. 

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare. 

Dl. secretar – se adopta hotararea cu numarul 127. 

 

3. Proiect HCL privind aprobarea modificarii unor sume alocate cultelor 

religioase din municipiul Tarnaveni pe anul 2017 prin HCL nr. 69 din 2017. 

Avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant?  

Dl. Mihailescu – la art.2 se aproba utilizarea sumei de 8.ooo lei a Bisericii 

Reformate Tarnaveni si a sumei de 5.ooo lei Bisericii Crestine Babtista Betania, 

vreau sa intreb daca efectiv nu au avut cheltuita pana in prezent aceasta suma? 

Nu este iregistrat nici un raspuns. 

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare. 

Dl. secretar – se adopta cu unanimitate hotararea cu numarul 128. 

 

4. Proiect HCL privind aprobarea prelungirii duratei contractelor de închiriere 

a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă, pe o perioadă de un an. 

Avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant daca sunt?  

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare. 

Dl. secretar – se adopta cu unanimitate hotararea cu numarul 129. 

5. Proiect HCL privind modificarea HCL 24 din 25.02.2016. 

Avizul comisiilor : 
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- economic – avizeaza proiectul; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant daca sunt?  

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare – unanimitate. 

Dl. secretar – se adopta cu unanimitate hotararea cu numarul 130. 

 

6. Proiect HCL privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a spaţiului în 

suprafaţă de 16,35 mp situat în Târnăveni, str. Piaţa Agroalimentară Avram Iancu 

nr.8, corp.C, boxa 3. 

Avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant daca sunt?  

Dl. presedinte – nu sunt, atunci supunem la vot proiectul de hotarare. 

Dl. secretar – se adopta cu unanimitate hotararea cu numarul 131. 

 

7. Proiect HCL privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea 

unor proiecte de investitii pentru perioada 2017-2018. 

Dl. presedinte - avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant daca sunt?  

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare. 

Dl. secretar – se adopta cu unanimitate hotararea cu numarul 132. 

 

8. Proiect HCL privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 

pe anul 2017. 

Dl. presedinte - avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul cu 4 voturi pentru si o abtinere; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul cu o abtinere si 4 voturi pentru. 

Dl. presedinte - luari de cuvant, daca sunt?  

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare. 
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Dl. secretar – 3 abtineri(Cirlea, Piaskovski si Nastase), 16 voturi pentru , se 

adopta  hotararea cu numarul 133. 

 

9. Proiect HCL privind cotizatia municipiului Tarnaveni catre A.D.I. 

„ECOLECT MURES”. 

Dl. presedinte - avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant, daca sunt?  

Dl. presedinte – supunem la vot proiectul de hotarare. 

Dl. secretar – se adopta cu unanimitate hotararea cu numarul 134. 

 

10. Proiect HCL privind aprobarea liniilor prioritare pentru subventionarea in 

anul 2018 de la bugetul local, in baza Legii nr. 34 din 1998. 

Dl. presedinte - avizul comisiilor : 

- economic – avizeaza proiectul; 

- juridic – avizeaza proiectul; 

- edilitar – avizeaza proiectul; 

- social – avizeaza proiectul. 

Dl. presedinte - luari de cuvant, daca sunt?  

Dl. Cirlea – as vrea sa intreb eu fiind in prima legislatura,  

Dl. Piaskovski – ce a stat la baza alegerii componentei comisiei: un membru 

din achizitii, un membru de la juridic ? Deoarece in legea 215 apare posibilitatea 

infiintarii unor comisii inafara de comisiile de specialitate, as dori sa fie 3 consilieri si 

sa se respecte proportionalitatea de la alegeri. Propun un amendament cu inlocuirea 

unui membru de la investitii cu un consilier local. 

Dl. presedinte – supunem la vot amendamentul domnului Piaskovski la 

proiectul de hotarare - unanimitate. 

Dl. presedinte – va rog sa faceti propuneri pentru cei 3 consilieri. 

Dl. Cirlea – il propun din partea PSD- ului pe dl. Mihailescu. 

Dl. Cimpoca – il propun pe domnii consilieri Gligor si Tutecean. 

Dl. Antonya – il propun pe dl. Fodor. 

Dl. presedinte – supun la vot propunerile : pentru dl. Mihailescu – 18 pentru, 

Gligor 18 pentru, Tutecean 7 pentru, Fodor 11 pentru. 

Dl. presedinte – se supune la vot intreaga comisie formata din: 

1. Muth Horatiu Director SPAS - preşedinte; 

2. Ignat Ancuta - consilier juridic, Compartiment Juridic – membru; 

3. Hancu Maria - consilier, Direcţia Economică – membru 
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4. Feierdan Viorica - inspector specialitate, Serviciul Public de Asistenţă 

Socială - secretar.  

5. Mihailescu Alin - consilier local -  membru; 

6. Dorin Gligor - consilier local -  membru; 

7. Fodor Iosif - consilier local; 

Dl. secretar – se adopta cu unanimitate hotararea cu numarul 135. 

 

Dl. presedinte – la diverse, daca sunt diverse? 

Dl. Piaskovski – legat de Targul de Craciun – cum s-au selectionat 

comerciantii, fiind pe domeniul public si din fonduri publice? 

Dl. presedinte – organizatorii au fost Primaria Tarnaveni, Consiliul Local si 

Consiliul Judetean, in colaborare cu Asociatia Valea Tarnavei Mici. Comerciantii au 

fost pe inscrieri doar la casute, au fost comercianti care au vrut in rulota si au refuzat 

casuta. O casuta a ramas libera. 

Dl. Piaskovski – intrebarea era: baza legala in care s-a facut inchirierea, pentru 

ca orice contract de inchiriere se face cu aprobarea consiliului local. 

Dl. presedinte – casutele erau ale Asociatiei Valea Tarnavei Mici,  iar terenul 

nu este in domeniul public, este al bisericii. 

D-na Felicia Rusu – terenul pana la patinoar este al bisericii. 

Dl. presedinte – alte luari de cuvant ? 

Dl. Voda – participand la sedinta de consiliu de adminstratie la gradinite au 

probleme destul de grave pe care solicita primariei sa le rezolve, una dintre ele fiind  

canalizarea. Solicita de exemplu la Bozias sa fie legati la canalizare, deoarece nu au 

canalizare . La Gradinita nr.5 sunt mari probleme cu acoperisul si tavanul. Cand 

ploua afara, ploua si inauntru si exista riscul sa cada si tavanul si acoperisul. Iar la 

Gradinitele 1, 2, 4 si 5 la cabinetele medicale e nevoie de rezolvarea izolatoarelor, 

pentru ca urmeaza sa vina din nou pentru avizul sanitar de functionare. 

Dl. Sim – la Gradinita de la Bozias ca si la Scoala nr. 3, suntem ultimii 

utilazatori si ca sa ne bransam trebuie sa oprim toti utilizatorii. Ne lipsesc elementele 

de constrangere pentru a opri ceilalti utilizatori din deal, pentru a face legatura la 

canalizarea noua. La Gradinita nr. 5 au fost facute reparatiile, saptamana trecuta. Iar 

la cabinetele medicale, acum se lucreaza. 

Dl. Incze – nu se aude. 

Dl. Sim – legat de gaurile din asfalt, am decis sa luam o tona de asfalt si pe 

perioada rece sa asfaltam provizoriu. In fiecare sedinta de luni ne certam cu 

Aquaservul pentru lucrarile lor si pentru lucrarile de canalizare a Electroservului si 

Tehnic Trust. Pana la urma o sa reparam noi multe din ele. 

Dl. Mihailescu – despre strada Industriei ce se mai aude? 

Dl. Muth –  sunt in penalitati, au reusit sa refaca toata reteaua de canalizare 

menajera, acum sunt la statia de pompare. Nu-i grabim, ei fac cum pot de repede, 

platesc penalitati, saptamana aceasta nu cred ca o sa termine. 
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Dl. Sim – strada au terminat-o, au turnat betonul, au mai curatat din noroi, dar 

pe vremea acta va dati seama... 

Dl. presedinte – cetatenii de pe strada C.F.R.- ului, unde statea dl. Zahan, daca 

se poate asfalta zona lor si d-na Muresan doreste sa ia cuvantul, va rog. 

D-na Muresan – nu vorbeste la microfon – nu exista inregistrare.  

Dl. Piaskovski – intreaba daca este semnat contractul pentru dezapezire, pentru 

ca tot tractorul nostru imprastia nisip in oras. 

Dl. Sim – lunea s-a semnat contractul si noi am intervenit cu nisip sambata 

noaptea spre duminica, cu o zi inainte de semnarea contractului. Avem conditii mai 

bune, ca in alti ani, o sa vedem dupa prima interventie. 

Dl. Ciulea – locuitorii de pe strada Raului doresc pietris. 

Dl. Piaskovski – in Botorca este luata o lampa jos de pe stalp, cam de vreo 3 

saptamani si nu se mai pune inapoi si e intuneric in zona respectiva. 

Dl. Sim – din mai multe zone din oras, inclusiv in cart. Zorilor, sunt lucrari ale 

firmei Electrica la cabluri. In Viitorului mai sunt 2-3 lampi. 

Dl. Piaskovski – mai e o problema, de multe ori la ora 8.30 inca mai arde 

lumina in tot satul. 

Dl. Sim – de Electrica tine, au probleme la o bucla. 

Dl. Muth – cred ca miercuri efectiv se vor face legarea la curent si probele. 

Dl. Piaskovski – ne spuneti si noua totusi cum au fost montate cele 4 

semafoare? Au fost aprobate 2 in fata liceelor si au aparut unul la Tarnava si unul la 

Policlinica. 

Dl. presedinte – daca nu mai sunt alte luari de cuvant, doresc sa va spun 

Craciun Fericit, un An Nou Fericit si La Multi Ani!   

Dl. presedinte – votam presedintele pentru urmatoarea sedinta – unanimitate  

dl. Voda. 

 

Se declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

         Preşedintele de sedinţă,                                            Secretar,                                  


