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PROCES VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Local Târnăveni  

din data de 28 decembrie 2017 

 

 

La şedinţă participă d-na Stroia Merinuta consilier satesc Bobohalma, dl. 

Lucaci Alexandru reprezentant rromi, dl. Barbu Mircea reprezentant media iar din 

partea Primariei d-nele Petru Oana si Muth Rodica si dl. Muth Teodor. 

  

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Voda Mircea, înlocuindu-l pe dl. 

consilier Tutecean Dan Cristian care lipseste. 

 

Lipsesc domnii consilieri: Fodor Alexandru Iosif, Incze Csaba Stefan, Heghes 

Octavian Radu, Piaskovski Stanislav,Tutecean Dan Cristian.                                                                                                   

14 consilieri sunt prezenţi.   

 

Dl. presedinte  supune la vot ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat 

intre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Municipiul 

Tarnaveni, Fundatia Buckner, Scoala Gimnaziala nr.3 Tarnaveni, in vederea 

implementarii proiectului “ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru 

dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures” aprobat prin anexa la H.C.L. nr. 

31/12.09.2016. 

 

2. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia 

primarului nr. 1789 din 21.12.2017 asupra bugetului general consolidat al 

municipiului Tarnaveni 

 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pozitiei 13 din anexa 

la HCL nr. 41 din 30.03.2017. 

 

4. Solicitarea Ligii Pensionarilor Mures – Filiala Tarnaveni 

Ordinea de zi este aprobata cu unanimitate de voturi. 

 

Dl. presedinte deschide dezbaterile  citind primul punct de pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotarare privind modificarea Acordului de Parteneriat incheiat 

intre Fundatia Centrul de Resurse pentru Comunitatile de Romi, Municipiul 

Tarnaveni, Fundatia Buckner, Scoala Gimnaziala nr.3 Tarnaveni, in vederea 

implementarii proiectului “ACUM PENTRU VIITOR – parteneriat social pentru 
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dezvoltare durabila in Tarnaveni, Mures” aprobat prin anexa la H.C.L. nr. 

31/12.09.2016. 

Dl. presedinte -  înscrieri pentru luări de cuvânt – nu sunt. 

Dl. presedinte -  cine este pentru? Unanimitate de voturi. 

Dl. secretar – se adopta hotararea cu numarul 136. 

2. Proiect de hotarare privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia 

primarului nr. 1789 din 21.12.2017 asupra bugetului general consolidat al 

municipiului Tarnaveni 

Dl. presedinte -  inscrieri pentru luari de cuvant – nu sunt. 

Dl. presedinte -  cine este pentru – 10 voturi pentru 4 abtineri (Cirlea, 

Mihailescu, Nastase si Marcu) . 

Dl. secretar – se adopta hotararea cu numarul 137. 

 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea pozitiei 13 din anexa 

la HCL nr. 41 din 30.03.2017. 

Dl. presedinte -  inscrieri pentru luari de cuvant – nu sunt. 

Dl. presedinte -  cine este pentru – unanimitate . 

Dl. secretar – se adopta hotararea cu numarul 138. 

 

4. Solicitarea Ligii Pensionarilor Mures – Filiala Tarnaveni.  In urma 

discutiilor s-a concluzionat, ca spatiul solicitat, nu se poate inchiria fara licitatie 

publica.  

 

 

Se declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

 

Preşedintele de sedinţă,                                            Secretar,                                  


