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PROCES VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Local Târnăveni  

din data de 29 martie 2018 

 

 

La şedinţă participă dl. primar Megheşan Nicolae Sorin, dl. Barbu Mircea reprezentant 

media, dl. profesor Hancu Aurel, iar din partea Primăriei doamnele Petru Oana, Rusu Felicia şi 

domnii Muth Teodor, Petru Ovidiu, Beleanu Celestin, Moţa Nicolae şi Gurghean Crişan.   

Preşedinte de şedinţă este dl. consilier Cimpoca Alin. 

Toţi consilierii sunt prezenţi.   

Dl. preşedinte declară sedinţa deschisă salutând audienţa prezentă la şedinţă. Se solicită 

consilierilor aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25 ianuarie 2018.  

Sunt discuţii pe marginea acestuia prin dl. consilier Mihăilescu care solicită rectificări la 

aceste înscrieiri, arătând că a avut mai multe interpelări neamintite. La fel şi domnul consilier 

Piaskovski. 

Dl. primar face propunerea ca fiecare consilier care are de făcut modificări la procesul 

verbal, să vină cu propunerea în scris, din timp, înainte de şedinţă, chiar şi la comisiile de vineri. De 

când se primeşte materialul şi până miercuri, este timp de completat procesul verbal sau cel târziu 

joi dimineaţa, ca atunci când începe şedinţa să avem deja procesul verbal refăcut cu modificarea 

fiecăruia, urmând a fi aprobat cu modificările aferente.  

Se aprobă în unanimitate procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 ianuarie 2018. 

La procesul verbal din data de 14 februarie 2018 se înscrie la cuvânt domnul Piaskovski, 

care solicită rectificări la pagina numărul 12, la aliniatul ”Dl. Piaskovski – oricum procedura este în 

afara legii” adaugă “consilierii PSD nu participă la vot”, la pag.13 “Se împart buletine de vot, după 

exercitarea votului de către consilierii care participă la vot, comisia se retrage pentru a face media 

notei acordate”, iar modificarea “nu după exercitarea votului pentru că nu şi-au exercitat votul, 

înainte de asta, după, se împart buletinele de vot, dacă vă amintiţi dl. secretar a ridicat problema 

buletinelor de vot, nişte coli albe, iar eu am spus că un buletin de vot trebuie să conţină subiectul 

pentru care se votează şi ştampilă de control, care nu era, apoi buletinele astea de vot, au fost retrase 

şi sau împărţit fişele de evaluare”, apoi eu am ridicat problema modului de cum se votează, pentru 

că de fapt nu era vot ci era completarea notelor pe fişe de evaluare, acele fişe s-au depus pe masă, 

nu în urma de vot şi nu în cabina de vot. După care s-au retras într-adevăr membrii comisiei şi au 

revenit la final cu nota respectivă. Ar trebui verificat şi ortografic ceea ce se scrie deoarece tot pe 

pag.13 “Dl. Piaskovski – sau făcut nişte buletine de vot”, s-au făcut, “Dl. Ciulea – la final   v-a fi 

votul” va fi. 

Se aprobă în unanimitate procesul verbal din data de 14 februarie 2018. 

La ordinea de zi sunt 18 puncte, 3 informări şi o petiţie şi pe masă mai avem încă două 

proiecte privind aprobarea procedurii achiziţionării unor imobile în municipiul Târnăveni şi al 

doilea proiect de hotărâre privind documentaţia de atribuire privind achiziţionarea unui imobil pe 

str.Industriei FN, raportul de evaluare şi numirea comisiei de negociere. Se întreabă de către 

preşeditele de şedinţă dacă acestea, nu sunt completări la proiectul 15 de pe ordinea de zi, cerând 

lămuriri domnului secretar. 

Dl. consilier Piaskovski – vorbeşte fără a deschide microfonul. 

Dl. secretar – pe aceste două proiecte de hotărâre, în urma dezbarerilor, am să vă prezint 

obiecţiunile pe care le am pe ele. 

Dl. preşedinte – 18 proiecte plus două, deci 20 proiecte 1 informare şi 4 petiţii.  
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Dl. consilier Piaskovski – vorbeşte fără a deschide microfonul apoi deschide microfonul. 

Am avut norocul aseară să ne primim la comisii aceste două proiecte şi să le şi dezbatem, să vedem 

altfel situaţia. Domnul secretar a venit cu un proiect de hotărâre, care se referă strict la 

modalitatea... la iniţiativa primarului, deci este un proiect prin care trebuie să aprobăm un 

regulament specific, pentru achiziţia clădirii respective, de la terenul Ronchin, iar celelalte două 

proiecte de hotărâre, este un proiect, care este un cadru general pe achiziţii, în general a tuturor. 

Când o să fie situaţia, poate săptămâna viitoare, vrem să cumpărăm un apartament, la asta se referă 

primul proiect, iar cel de-al doilea este extras din primul dar, cu specific la clădirea respectivă. Ceea 

ce, din punctul meu de vedere, consider că este mai bun partea asta, pentru că este un cadru general, 

după aia cadrul special. Aşa că cel de pe ordinea de zi se referă la cadrul special, fară să ne zică de 

cadrul general, care trebuie aprobat de fapt. 

Dl. preşedinte – propunerea mea e, să rămână amândouă, discutăm şi căutăm varianta bună. 

Dl. consilier Piaskovski – vorbeşte fără a deschide microfonul. Avem două subiecte pe 

ordinea de zi, care se referă la acelaşi subiect, la achiziţia clădirii de la Ronchin. 

Dl. consilier Antonya – discutăm cadrul general şi pe urmă cel specific. 

Dl. consilier Piaskovski – vorbeşte fără a deschide microfonul.  

Dl. primar – regulamentul general trebuie aprobat. Iniţial a insistat dl. secretar pentru 

clădirea de la Ronchin, colegii de la compartimentul economic d-na Muth Rodica şi d-na Rusu 

Felicia au venit apoi cu un proiect specific, plus proiectul general. Unul din cele două se poate 

completa, cel făcut de domnul secretar se poate completa cu cel făcut de compartimentul 

patrimoniu. Care e cel mai bun, sau varianta completată, se prinde în regulament. 

Dl. Piaskovski – vorbeşte fără a deschide microfonul.  

Dl. consilier Antonya – vorbeşte fără a deschide microfonul. 

Dl. secretar – regulamentul specific care vi s-a pus astăzi pe masă nu este chiar o 

particularizare a regulamentul cadru, dacă veţi observa regulamentul cadru vorbeşte despre depuneri 

de oferte, despre publicitate, despre negociere, despre atribuirea contractului de achiziţie, lucru care 

nu merge, în nici un caz, pe cumpărarea directă a unui imobil, nu avem nici publicitate, nici oferte, 

nici preţul cel mai scăzut, nici negociere. Avem un raport de evaluare.  

Dl. Piaskovski – (vorbeşte fără a deschide microfonul) Avem o comisie care este condusă de 

domnul primar care face evaluarea şi comisia vine cu o propunere. 

Dl. primar – evaluarea e făcută de evaluator. 

Dl. Piaskovski – vorbeşte fără a deschide microfonul. 

Dl. primar – evaluarea e însuşită de la evaluator.  

Dl. secretar – tocmai atribuţiile astea ale comisiei pe care le veţi vedea sunt fie făcute de 

evaluator, fie prin însuşirea raportului de evaluare, de către consiliu. Deci comisia este golită de 

atribuţii, acea comisie nu are rol. 

Dl. Piaskovski – vorbeşte fără a deschide microfonul. 

Dl. preşedinte – propun să votăm ordinea de zi cu proiectele existente în completare. 

Dl. primar – când se ajunge la vot, trebuie să fie lămurită problema, e bine să avem aceste 

discuţii. 

Dl. Modorcea – situaţia imobilului , din câte ţin eu minte era o asociere între Primărie şi 

proprietarul acelei clădiri, unde avem baza sportivă, terenul acela. Din câte ştiu eu, dacă ar fi să o 

luăm logic, cel care vrea să vândă, ar trebui să-şi manifeste intenţia scoţând la vânzare imobilul. 

Bănuiesc că există un drept de preemţiune al asociatului, în cazul acesta. Există în cazul acesta? 

Atunci el teoretic, trebuie să-şi anunţe public intenţia de a vinde şi să ne ofere nouă consiliului 

local, înaintea oricărui alt potenţial cumpărător, dreptul de al cumpăra în anumite condiţii. În 

momentul acela noi ar trebui să avem acel drept, să facem ofertă şi dacă el va considera, teoretic, să 
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ni-l vândă, dacă nu, trebuie să-l scoată pe piaţă. Practic aici este situaţia de vânzare a unei 

proprietăţi aflate în coproprietate. 

Dl. secretar – dreptul de recurenţă e la teren, aici e vorba de o construcţie. 

Dl. Modorcea – şi o parte din construcţie desfăşoară, ajută la activitatea de pe teren, ceea ce 

se întâmplă în construcţie, au legătură cu ceea ce se întâmplă pe terenul de sport.   

Dl. secretar – cel care cumpără terenul, ar avea un drept de preemţiune, la cumpărare, în 

ceea ce priveşte construcţia, nu. Noi ca proprietari de teren avem exact acelaşi drept de cumpărare a 

construcţiei, ca oricare, numai că el, cel care cumpără l-a şi obţinut, chiar dacă e proprietarul 

terenului. Nu e cazul aici, vorbesc în general. 

 Dl. Modorcea – aici e de fapt o problemă de interpretare a regulamentului, de fapt nu este 

nici un drept de a alege, este o singură variantă, oferta pe care o face el, o ne-o poate face nouă sau 

către orice alt potenţial cumpărător.  

Dl. secretar – doar două lucruri vreau să subliniez, în februarie noi am aprobat necesitatea şi 

oportunitatea achiziţionării... acestui vot, deci din acest plan, e depăşită, fie se lucrează la legea 

proprietarului de a vinde către noi. Pe de altă parte regulamentul general, pe care îl aveţi astăzi în 

mapă, în opinia mea se referă la, cumpărarea de imobile nedeterminate, a căror achiziţie se face pe 

bază de ofertă, de selecţie de ofertă, eventual de competitivitate la nivelul cel puţin a dreptului. În 

cazul achitării unui imobil direct, nimic prin acest regulament cadru, în opinia mea, nu este 

aplicabil. Şi anume publicitatea, cererea de oferta, criteriul pentru cel mai mic... Plus că se vorbeşte 

în acest regulament general ca şi cel din documentaţie, despre atribuirea contractului de achiziţie, 

ori noi avem cadrul general pentru acestea în codul civil. Astă acţiune se va încheia, cu un singur 

lucru, un contract de vânzare – cumpărare, în care unitatea cumpărătoare are calitatea de proprietar, 

de cumpărător, în speţă municipiul, nu de autoritate contractantă, se face o confuzie între noţiuni, 

iar vânzătorul, fost proprietar, vânzător şi atât. Nu de ofertant, ofertant eligibil, sau de ofertant 

selectat. De asta, cred că proiectul de hotărâre privind regulamentul cadru general se aplică la 

bunurile, cum am spun mai înainte, care pot fi achiziţionate, nedeterminate, prin ofertă de selecţie. 

Din acest punct de vedere, eu cred că titlul acestui regulament general nu reprezintă realitatea, dacă 

am fi vorbit despre regulament privind vânzarea-cumpărarea de imobile pe bază de oferte, era 

perfect, dar excluzând  această directorare a modului de aplicatibitate, poate crea confuzia că s-ar 

aplica şi în situaţia unei oferte de achiziţie directe, lucru care este practic imposibil şi veţi vedea de 

ce. Un exemplu: acea comisie de lucru, care este făcută nu neapărat de specialişti, este un jurist, un 

inginer, un proiectant, care are obligaţia de a stabili starea tehnică a imobilului, deci este practic 

imposibil, odată ce munca acestei comisii va fi urmată de un raport de evaluare.   

Dl. Modorcea – sunt două lucruri diferite, raportul de evaluare este făcut de un expert 

evaluator, dacă se doreşte stabilirea stării tehnice a imobilului, este o altă categorie în expresii 

tehnice, au acreditarea să stabilească ei clar, pe baza autorizaţiei  pe care o au. Nu comisia ar trebui 

să stabilească starea tehnică a imobilului. 

Dl. Piaskovski – vorbeşte cu microfonul oprit...propunerea privind achiziţia o face comisia. 

Dl. secretar – eu mă refeream la cele două comisii din regulamentul general, comisia de 

lucru şi comisia de negociere. Comisia de lucru, face cam ce trebuie să facă expertul, evaluatorul. 

Comisia de negociere, nu prea are ce face în situaţia achiziţiei directe. Ideea reglementată de Codul 

Civil privind vânzarea- cumpărarea, parţile din contractul de vânzare- cumpărare fiind egale, ele 

plătesc, achiziţionează un bun pe baza proiectului, înstrăinează un bun pe baza proiectului primit. 

Acea valoare, că nu e vorba de un proiect, nu mai are nimeni altcineva cum să o stabilească, decât 

un evaluator.  

Dl. Piaskovski – vorbeşte cu microfonul oprit. 
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Dl. secretar – comisia de negociere are acea valoare din raport. Dacă dumneavoastră îmi daţi 

un temei ca un nespecialist să avanseze un preţ, o valoare, alta decât cea pe care expertul, 

evaluatorul a spus că o are bunul respectiv, eu mă înclin. Nici juristul, nici inginerul... 

Dl. Piaskovski – vorbeşte cu microfonul oprit. 

Dl. Modorcea – termenul folosit de evaluare, este estimare. Valoarea dată de un evaluator nu 

poate fi estimată, la bani. În cazul unei vânzări la licitaţie este preţul de pornire al licitaţiei. 

Subiectul raportului de evaluare este estimarea valorii de pe piaţă, în general, asta e uzuală, deci 

vorbim de construcţii. Valoarea exactă a unei construcţii se poate estima, se ţine seama de câte 

cărămizi, cât ciment a folosit la construcţie. În momentul când deja, ne referim la tranzacţionarea 

unei proprietăţi pe piaţa imobiliară, este exact aceeaşi situaţie ca şi cănd ai fi vândut o maşină 

second hand şi strict, porneşte de la o evaluare cât de cât reală, stabilită de un evaluatorul pe baza 

unei informaţii  disponibile pe piaţa respectivă şi apare şi în raportul ce îl oferă între diverşii 

cumpărători. Îl reprezintă pe cumpărător în cazul acesta, pe primărie, comisia va fi reprezentantul 

cumpărătorul în cazul ăsta. 

Dl. Piaskovski – (vorbeşte cu microfonul oprit) comisia poate propune 

Dl. secretar – comisia nu poate propune peste expertul evaluator. 

Dl. Modorcea – dacă vorbim de licitaţii pe poate merge peste evaluare, nu e cazul ăsta. 

Spuneam în general, aici se merge pe valoarea aprobată în buget. Dacă valoarea este ... 

Dl. secretar – eu plec de la experienţa mea. Eu am participat la o comisie de evaluare. Să 

presupunem că valoarea dată, estimată de expert este 100 de lei. 

Dl. primar – stai puţin, ai participat la o comisie evaluare pe etapa actualizată fără să existe 

un evaluator autorizat, desemnat. 

Dl. secretar – exact. 

Dl. primar – păi aici e altceva, nu e similar cu ce spui tu. 

Dl. secretar – noi am făcut o negociere. Dau un exemplu: dacă valoarea  raportului...  

Dl. primar – speţa e asemănătoare, dar nu identică. Aţi avut evaluarea propusă de comisia 

desemnată, nu a fost o evaluare făcută de un evaluator autorizat şi de la preţul acela s-a negociat, 

indiferent că negocierea e plus sau minus. Voi nu aţi avut o evaluare autorizată, v-aţi însuşit 

evaluarea fără a avea autorizaţie. 

Dl. consilier Dordea – care este rolul comisiei? 

Dl. primar – rolul comisiei a fost stabilită...(vorbesc mai mulţi şi nu se mai înţelege) 

Dl. Piaskovski – până la evaluare...(vorbeşte cu microfonul oprit) 

Dl. primar - plafonul trebuie să fie la maximul dat de evaluator, minim poate fi oricât, un leu 

dacă ne dă cu un leu. 

Dl. secretar – consiliul local nu propune nici o valoare, are o singură posibilitate să îşi 

însuşeşte raportul sau să nu îşi însuşească raportul de evaluare făcut de un evaluator autorizat. 

Dl. Piaskovski – (vorbeşte cu microfonul oprit) o evaluare este trecută în raport, aia e 

suma... 

Dl. primar – sunt două variante, ai suma maximă sau poţi să vi cu o rectificare ca să ... 

Mai multe persoane vorbesc în acelaşi timp şi nu se înţelege. 

Dl. preşedinte – discutăm de atâta timp şi nici nu am supus ordinea de zi la vot. Propun să se 

voteze ordinea de zi cu cele 18 proiecte plus propunerile de la compartimente primite în plus şi 

petiţiile. 

Dl. primar – eu aş face menţiunea, ar trebui puse în ordine. 

Dl. Piaskovski – la proiectul cu numărul 15 sunt propunerile. 

Dl. preşedinte – după punctul 15 introducem proiectele propuse iar proiectul cu numărul 16 

revine cu acelaşi subiect, după care mergem mai departe, 17 devine 18... 
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Dl. primar – ai spus că trebuie să retragă un proiect, au fost două păreri din executiv, una a 

domnului secretar şi una a compartimentului patrimoniu. 

Dl. preşedinte – ordinea fiind din discuţii stabilită, din nou supun la vot ordinea de zi. 

Se votează în unanimitate ordinea de zi. 

 

Se citeşte primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 

execuţie al bugetului general al municipiului Târnăveni şi a situaţiilor financiare pe anul 2018. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul, cu 4 voturi pentru şi o abţinere dl. Piaskovski. 

- Comisia juridică - avizează proiectul, cu 4 voturi pentru şi o abţinere, dl. Năstase. 

- Comisia edilitară - avizează proiectul, cu 4 voturi pentru şi 1 împotrivă. 

- Comisia socială - avizează proiectul, cu 4 voturi pentru şi o abţinere. 

 Înscrieri la discuţii din partea consilierilor : Incze şi Piaskovski. 

Dl. Incze – a fost la comisie doamna Muth şi ne-a explicat, nu am fost de acord în comisia 

economică, singura rectificare, pe prima pagină apare 2017, ar trebui 2018. 

Dl. Piaskovski – cred că deja ştiţi că nu am văzut raportul Curţii de Conturi prin care ni se 

trasează nişte sarcini de fapt, modul cum s-a executat, neştiind despre ce este vorba nu  pot să votez 

contului de execuţie al bugetului pe anul trecut.  

Se trece la vot - 14 voturi pentru şi 5 abţineri (domnii: Marcu, Năstase, Piaskovski, Cirlea şi 

Mihăilescu) pentru Hotărârea cu numărul 15. 

 

Punctul doi de pe ordinea de zi proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi 

cuantumul lunar al burselor acordate elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din 

municipiul Târnăveni pentru sem. al-II-lea al anului școlar 2017-2018. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică - avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Nu sunt luări de cuvânt. 

Se supune la vot, se votează în unanimitate Hotărârea cu numărul 16/2018. 

 

Punctul 3 de pe ordinea de zi Proiect de hotărâre privind aprobarea principalelor manifestări 

cultural-artistice, sportive, sociale și educative care se desfășoară în municipiul Târnăveni în anul 

2018. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul (1 abţinere dl. Năstase);  

- Comisia juridică - avizează proiectul (1 abţinere dl. Piaskovski); 

- Comisia edilitară - avizează proiectul cu o abţinere; 

- Comisia socială - avizează proiectul cu o abţinere. 

Dl. Piaskovski – de ce m-am abţinut de la vot şi o să mă abţin şi acum de la vot cred pentru 

singurul considerent că suntem în anul centenar, iar acţiunile prevăzute în programul nostru aproape 

că nu au nimic legat de aceast an centenar, ceea ce pentru mine e o mare nedumerire, faptul că 

alocăm pentru ziua de 1 decembrie, care este singura manifestare dedicată centenarului, alocăm 

suma de 20.000 lei iar zilei de 1 iunie 30.000 lei, deci e mai importantă ziua copilului care este în 

fiecare an şi este mai puţin importantă manifestarea de 1 decembrie. La fel uitându-mă pe 

programul altor municipii am văzut şi programe mai subţirele am văzut şi programe mult mai bune, 

la preţ am fi putut face mult mai mult în anul ăsta centenar. 
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Dl. primar – o completare, sunt programe, cel puţin două, care nu sunt cuprinse şi vor mai fi 

modificări pe parcurs. Preconizăm ca 1 septembrie să fie dezvăluirea bustului lui Romul Boilă. Încă 

nu ştim zona în care o să fie amplasat. Romul Boilă ştiţi cine a fost, participant la marea unire, a 

avut un rol important, a avut funcţia pe care a avut-o, iar fiecare acţiune, fiecare segment care există 

va fi legat şi de 1918. Nu avem toate elementele, nu am putut-o trece , aici nouă ne revine doar 

sarcina de a crea soclul pe care o să fie amplasată, bustul fiind făcut printr-o donaţie. Mai sunt 

acţiuni care până nu sunt datele exacte nu putem să le trecem pe program. Aici sunt principalele 

acţiuni şi dacă aveţi idei de manifestare puteţi să interveniţi. 

Dl. Piaskovski – din punctul meu de vedere era pe primul plan manifestarea de 1 decembrie, 

asta era principala, nu era municipiul Târnăveni care să facă în fiecare an. Discut exact de 

programul de acum, nu de ce s-ar mai putea realiza.  

Dl. primar – aţi venit cu vreo propunere şi nu s-a discutat, sau nu s-a aprobat?  

Dl. Piaskovski – (vorbeşte lângă microfon) 

Dl. preşedinte – haideţi domnilor consilieri să trecem mai departe dându-i cuvântul 

următorului interlocutor. 

Dl. Mihăilescu – şi în şedinţa trecută discutam despre strategia centenarului unirii care 

efectiv încă nu era creionată, deci era bine să fie cuprins în materialul de astăzi anumite momente la 

care v-aţi gândit, sau la care noi ne-am gândit, pentru anul acesta.  

Dl. primar – eu nu am îngrădit mintea la nimeni, sunt creionate, dar nu stabilite toate, iar 

dacă aveţi vreo idee, vreo propunere, vă aşteptăm. 

Dl. Mihăilescu – e adevărat, dar totuşi domnul Piaskovski avea dreptate, domnul director de 

la Casa de Cultură, dacă poate să creeze un astfel de program şi puteam să-l avem astăzi pe masa, 

iar dacă tot aţi vorbit de propuneri vă spuneam şi şedinţa trecută că există propuneri venite din 

partea unor cetăţeni şi vă spunea că este vorba de domnul Ducan, care am înţeles că a şi înaintat 

Primăriei propuneri. 

Dl. primar – era vorba de evenimente legate de 1918 dacă aveţi, domnul Ducan a făcut două 

propuneri. Le ştiţi ? 

Dl. Mihăilescu – le ştiu, da! 

Dl. primar – una dintre ele e să cumpărăm 500 de cărţi, să cumpere Primăria şi Consiliul 

Local. Există legea 350 care permite, pentru lansarea de carte, nu de 1 decembrie să cumperi o carte 

de poezii. 

Dl. Mihăilescu – era vorba de 500 de exemplare din cartea pe care a reuşit să o scoată de 

curând, dedicat sau închinat tocmai acestui eveniment. Din cele 500 de cărţi 450 să ajungă la şcoli, 

la biblioteci, la Primărie. 

Dl. primar – noi, dacă este vorba de idei vrem începând cu luna septembrie când începe 

şcoala, să edităm un manual de istorie al Târnăveniului care să se predea în şcoli, cu acordul 

Inspectoratului, începând cu Primăria, Banca Albina, e bine să ştie copii despre acestea. 

Dl. Mihăilescu – e foarte târziu pentru a creiona un manual de istorie. 

Dl. primar – e în lucru, culegerea de informaţii.  

Dl. Mihăilescu – din cunoştinţele mele este un volum de poezii patriotice, cartea a fost şi 

premiată. 

Dl. primar – am discutat şi eu cu mai multe persoane şi cu cartea din lumea sportului din 

Târnăveni, multe lucruri citite în aceasta nu prea are legătură cu realitatea. Când îţi asumi ceva, 

fotbalul târnăvenean, trebuie să fie lucruri concrete. 

Dl. Mihăilescu – spunea de o sumă de 5.000 lei. Şi cea de a doua propunere a dumnealui, 

ştiţi pe actualul sediu al Poliţiei, fosta Bancă Albina, la 17 noiembrie 1918 s-a arborat pentru prima 

dată drapelul românesc, să facem o placă comemorativă şi să-l amplasăm în acel loc. Sigur o să fie 
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şi alte propuneri, ar trebui să ţinem cont de ele, să marcăm centenarul, ei cer 500 noi putem aproba 

100. 

Dl. Dordea - (vorbeşte cu microfonul oprit). 

Dl. Piaskovski –(vorbeşte cu microfonul oprit)vis-a-vis de implicare ar trebui văzut pentru 

că în luna februarie s-au aprobat nişte sume pentru nişte proiecte şi ar trebui văzut că sunt finanţări 

şi din partea ministerului culturii . 

Dl. primar- în luna februarie când s-a aprobat cine ştia ce manifestări o să avem? La 

proiectul la care s-a deschis finanţarea în ziua respectivă s-a şi închis depunerea. 

Dl. preşedinte- dau cuvântul domnului Cirlea. 

Dl. Cirlea -  aş vrea să subliniez şi în cifre, pentru Unirea Principatelor am alocat 5.800 ... 

Dl. primar – domnule consilier, doresc să clarific şi pentru dumneavoastră, este pentru data 

de 1, până atunci sunt toate evenimentele, iniţial am discutat de 30, am stat am analizat, poate e 

nevoie de mai mult, poate nu, asta este efectiv pentru ce facem în 1 decembrie e suma respectivă de 

20.000. Să nu consideraţi ziua de 1 decembrie cu tot anul centenarului. 

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp... 

Dl. Cirlea -  deci pentru Unirea Principatelor am prevăzut suma de 5.800, pentru înfrăţirea, 

20 de ani cu înfrăţirea cu Ronchin 20.000 şi pentru un recitalul la pian Ligeti suma de 6.500, acuma 

e clar că sumele se pot mării, trebuie să luăm foarte în serios anul acesta centenar să avem un plan 

de activităţi prin care să sărbătorim unirea, mă gândesc că, chiar şi aceste sărbători zilele oraşului 

tematica principală să fie unirea atât la recitaluri cât şi în discursuri etc. să avem invitaţi din 

Basarabia să sublineze unirea să invităm profesori dinafară, să avem invitaţi din jurul Târnavelor, 

nu trebuie să aducem din alte părţi. Să intensificăm simpozioanele pentru pregătirea spirituală, rolul 

Şcolii Ardelene, în pregătirea spirituală la români, proiecte pentru romanii din Ardeal în principal. 

Ar trebui să discutăm şi cu profesorii de istorie din oraş, pentru că acum e momentul, când ei ne pot 

lumina cu anumite studii şi tot felul de lucrări, avem poeţi, scriitori cu o activitate destul de intensă. 

Să dăm importanţa care se cuvine evenimentului. 

Dl. primar – anul trecut la zilele oraşului în Piaţa Obor s-a desenat harta României cu 947 de 

persoane, motivul avea legătură cu anul acesta, au fost invitaţi din mai multe ţări, naţii şi etnii, 

costume naţionale din mai multe porturi pentru a sublinia unitatea. 

Vineri am avut şi duminică şi la fiecare manifestare un sfert din ea s-a discutat despre 2018 

sau despre unire. Vineri am avut o lansare de carte de Grigore Cartianu care a studiat revoluţia, a 

scris vreo opt cărţi şi au participat vreo 40 de persoane, de la şcoli a fost dl. Fola, care s-a pensionat, 

doamna Geta Muntean care deasemenea e pensionar, a mai fost domnul profesor Covrig Ionel. 

Vreau să vă spun despre implicare şi am transmis tuturor directorilor unităţilor de învăţământ să 

afişeze să aducă la cunoştinţă elevilor, cadrelor didactice. 

Dl. Mihăilescu – nu am ştiut. Este interesantă cartea de care aţi amintit şi este un lucru nou 

proiectul pe care l-aţi propus. 

Dl. preşedinte – am înţeles că se mai pot face pe parcurs propuneri, să trecem la votarea 

acestui proiect propus.  

Dl. secretar – 15 voturi pentru şi 4 abţineri (dl. Năstase, dl. Piaskovski, dl. Cirlea şi dl. 

Mihăilescu) pentru Hotărârea nr.17.  

 

4. Proiect privind aprobarea amenajării grup sanitar la Şcoala primară Decebal, sat 

Bobohalma. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - nu avizează proiectul, un vot pentru, 3 abţineri şi 1 vot împotrivă dl. 

Piaskovski. 

- Comisia juridică - avizează proiectul, cu 4 voturi pentru şi unul împotriva, dl. Năstase. 
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- Comisia edilitară - avizează proiectul, cu 4 voturi pentru şi o abţinere. 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

La luări de cuvânt dl. Piaskovski – aseară am dezbătut mult pe tema subiectului ăstuia, din 

punctul meu de vedere, în primul rând trebuie să discutăm  legal ca şi încadrare el este denumit 

amenajare grup sanitar la şcoala primară şi este încadrat ca lucrare de investiţie, iar dacă te uiţi în 

deviz, nici 20% din lucrare nu este lucrare de investiţii, este o lucrare de reparaţii. Ori din punct de 

vedere legal, ca să poţi să încadrezi un proiect la proiect de investiţii trebuie să aibă măcar 50%,pe 

valoarea de investiţii, iar restul să fie în altă parte. De fapt este un proiect de reparaţii nu este un 

proiect de investiţie. În a doua ordine de idei, în ceea ce priveşte necesitatea, clădirea aceasta veche, 

neîntreţinută trebuie reparată şi ferită de intemperii, iar din punct de vedere al oportunităţii, mă 

îndoiesc că este oportună  repararea clădirii, pentru 19 elevi câţi mai sunt acolo, având în vedere şi 

perspectiva din anii viitori, de scădere a numărului de copii. Mă uitam pe o opinie a domnului 

director Vodă, în şedinţa de data trecută, Bobohalma nu îşi justifică cheltuielile, mai ales că copii de 

acolo vor fi mutaţi în oraş. Grupul sanitar trebuie făcut cu o sumă minimă, dar să nu ne întindem la 

o sumă de 400 de mii de euro cu lucrări de reparaţii la o clădire pe care noi să o utilizăm, poate un 

an poate peste doi, banii aceştia se pot utiliza mult mai bine. Din punctul meu de vedere nu este un 

proiect oportun acum, deci este necesar şi am putea utiliza banii aceia în alte părţi, cu atât mai mult 

cu cât ştiţi foarte bine bugetul din anul acesta nu ne acoperă cheltuielile de funcţionare, nu ne 

acoperă salariile până la sfârşitul anului şi alte capitole. 

Dl. preşedinte- vă rog să vă înscrieţi la cuvânt la început, se prelungeşte prea mult şedinţa. 

Dl. Fodor – îmi menţin afirmaţia, dar faptul chiar nu a fost aşa formulată, dar dacă ne uităm 

la cheltuielile care se fac la Bobohalma, întra-devăr sunt destul de mari, copiii sunt câţi sunt, oricum 

până la urmă o să ajungem la ideea că o să trebuiască, aduşi copii la Târnăveni, dar totuşi rămân cei 

de la grădiniţă. Nu poţi să-i aduci pe copiii aceia mici. Lucrările trebuiesc făcute, neapărat, clădirea 

în sine nu poate să se dărâme, sugerez să se facă un proiect de conservare a clădirii şi prin acest 

proiect să vedem întra-devăr care sunt cheltuielile şi prin asta să menţinem clădirea cât se poate de 

bine. 

Dl. Vodă – la şcoala de la Bobohalma eu consider că e necesară alocarea acestor fonduri, 

pentru a nu lăsa să se degradeze mai tare şcoala. În al doilea rând grupa de grădiniţă, cu cei 10-15 

copii câţi au trebuie însoţiţi de către educatoare la toaletă, pentru că nu este prins în schemă decât o 

îngrijitoare, o asistentă,  care să se ocupe de ei. Nesupravegheat se pot întâmpla accidente.  Lucrând 

foarte mulţi tineri în Italia, acum investesc când vin acasă în vederea măririi confortului. 

Dl. primar – avem 26 de cereri de branşament la reţeaua de apă.  

Dl. Vodă – la fel şi la şcoală copii au nevoie de minimul de confort şi nu se ştie dacă nu se 

întorc acasă bobohălmenii şi să crească numărul de copii în şcoală. 

Dl. Antonya – cum să crească natalitatea în sat, cum dacă acest sat care aparţine de 

Târnăveni a fost izolat, dacă noi vrem să desfiinţăm grădiniţa şi să mutăm copii de la şcoala. Puneţi-

vă în situaţia părinţilor care au copii la şcoală, câţi or fi, 10, pentru aceea aveb obligaţia de a crea 

condiţii. Dacă eu aş locui acolo, aş lupta pentru ca şi copilul meu, să meargă în sat la şcoală. La 

clasa I-a să îi transportăm cu autobuzul, nu e o soluţie. Pentru oamenii de acolo, care bănuiesc că 

sunt peste 1000 de locuitori, trebuie create condiţii decente ca şi copii să aibă o şcoală. 

Dl. Incze – ieri d-na Merinuţa spunea că sunt 12 copii în ciclul primar şi 10 la grădiniţă, 

perspectiva este de scădere. Nu am votat în comisia economică acest proiect nu pentru că nu suntem 

de acord cu aceste lucrări, dar aici scrie modernizare pentru , amenajare pentru, la sală profesională, 

laborator informatică, dar dacă toate astea sunt prinse în clădirea vecină, plus că materialul e destul 

de puţin, în referat e copy, paste după tot ce e dincolo. Apare grup sanitar, acolo printre rânduri şi se 

ajunge la grup sanitar care trebuie întra-devăr modernizat şi făcut. Modernizarea s-a făcut la ceva 

care nu e cuprins în titlu şi peste lucrările prezentate.  
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Dl. Muth Teodor – dă explicaţii tehnice, nu vorbeşte în microfon. 

Dl. Piaskovski – noi nu am fost împotrivă să se facă grupul sanitar, ca urmare, lucrările sunt 

prea ample, pentru un grup sanitar: schimbarea de tâmplărie, înlocuirea de geamuri, gresie şi 

faianţă, cabinet de informatică. Se face acel cabinet de informatică în toaletă? Încălzire, apoi e 

vorba de compartimentare şi altele.   

Dl. Muth Teodor – dă explicaţii tehnice, nu vorbeşte în microfon. 

Dl. primar – faceţi o vizită la Bobohalma să vedeţi  clădirea cum arată, din păcate, în 

momentul de faţă e un pericol şi nu numai pentru copii ci şi pentru cadre, dacă dumneavoastră 

credeţi că poţi face doar baia şi nu trebuie consolidată. Experţii spun că se poate prăbuşii, ce poţi să 

faci?  

Dl. preşedinte supune la vot proiectul de hotărâre. 

Dl. secretar -  12 voturi pentru, 7 abţineri (dl. Fodor, dl. Incze, dl. Marcu, dl. Năstase, dl. 

Piaskovski, dl. Cirlea şi dl. Mihăilescu) pentru hotărârea nr.18. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati, aferenţi 

obiectivului de investiţii „Modernizare piaţa de zi agroalimentară Avram Iancu”. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul, 4 vot pentru şi 1 vot împotrivă dl. Piaskovski. 

- Comisia juridică - avizează proiectul, cu unul împotriva, dl. Năstase. 

- Comisia edilitară - avizează proiectul, cu o abţinere. 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

La luări de cuvânt dl. Piaskovski vorbeşte cu microfonul oprit şi este atenţionat de 

preşedinte. 

Dl. primar – vă contraziceţi cu câteva şedinţe,când s-au aprobat indicatorii de la piaţă, uitaţi-

vă în urmă dacă aţi aprobat sau nu, aţi spus că sunt prea mari. 

Dl. Piaskovski – săptămâna trecută am spus că nu s-a depus ofertă, pentru că aţi spus că nu 

au fost prinse mesele. 

Dl. primar – oferta a fost depusă. Eu vorbeam de acum doi ani, sau acum un an jumătate, 

când au fost aprobaţi indicatorii. 

Dl. Piaskovski – eu îmi aduc aminte că am votat, sunt sigur că am votat pentru piaţă. 

Dl. Piaskovski – vă cred. 

Dl. Piaskovski - ceea ce nu era în regulă în proiectul acesta, cum spuneam şi aseară, 

motivaţia creşterii proiectul cu 30%, pentru că au crescut contribuţiile şi valoarea minimă pe 

economie şi pentru cursul valutar nu se susţine. În cuprinsul documentaţiei aşa este trecut a crescut 

preţul din cauză au crescut contribuţiile, salariul minim şi a crescut cursul valutar.  

Dl. primar - şi mesele. 

Dl. Piaskovski - mai citiţi odată referatul să vedeţi că este motivat strict numai pe asta. În 

deviz scrie, dar în referatul care susţine proiectul scrie numai atât salarii şi de cursul valutar. Ieri am 

zis că venim cu o anexă la proiectul de hotărâre, care să motiveze tehnic de ce e nevoie de 300 de 

mii, pentru că din referatul făcut nu rezultă necesitatea de 300 de mii, din salarii şi cursul valutar nu 

e nevoie de 300 de mii.  

Dl. Muth Teodor – vorbeşte fără microfonul - valoarea meselor era în euro...  

Dl. primar –  o masă era evaluată îniţial la 120 euro iar acum e 240, e şi cursul dar aceste a 

crescut nesemnificativ. La 220 de mese calculaţi cu 60 de euro în plus. În 2016 atât era valoarea. 

 Dl. Muth Teodor – vorbeşte fără microfonul- valoarea investiţiei a crescut cu 30%... 

Dl. Piaskovski vorbeşte cu microfonul oprit. 

Dl. preşedinte supune la vot proiectul şi se votează în unanimitate Hotărârea cu numărul 19. 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizaţi, aferenţi 

obiectivului de investiţii „Modernizarea serelor din str. Victor Babeş, municipiul Târnăveni”. 

Avizele comisiilor:  

- comisia juridică - avizează proiectul cu 4 vot pentru şi 1 abţinere; 

- comisia economică - avizează proiectul cu 4 vot pentru şi 1 abţinere; 

- comisia edilitară - avizează proiectul, cu o abţinere. 

- comisia socială – avizează proiectul. 

Nu sunt luări de cuvânt şi se supune la vot proiectul. 

Dl. secretar – 17 voturi pentru şi două abţineri (dl. Năstase şi dl.Piaskovski) Hotărârea cu nr. 

20. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesităţii si oportunităţii achiziţionării unor 

produse şi servicii în anul 2018. 

Avizele comisiilor:  

- comisia juridică - avizează proiectul; 

- comisia economică - avizează proiectul; 

- comisia edilitară - avizează proiectul; 

- comisia socială – avizează proiectul cu 1 abţinere. 

Nu sunt luări de cuvânt şi se supune la vot proiectul. 

Dl. secretar – unanimitate pentru Hotărârea cu nr. 21.  

 

8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului 

Târnăveni pentru anul 2018. 

Avizele comisiilor:  

- comisia juridică - avizează proiectul cu 1 abţinere; 

- comisia economică - avizează proiectul cu 4 voturi pentru şi 1 împotrivă; 

- comisia edilitară - avizează proiectul cu 3 voturi şi 1 abţinere ; 

- comisia socială – avizează proiectul cu 1 abţinere. 

Dl. Piaskovski – deoarece anul acesta suntem în criză de bani m-am abţinut, cum se spunea 

şi la rectificarea trecută, că o să găsim resurse să acoperim cheltuiele, din păcate, nici la rectificarea 

aceasta, nici în perspectivă, nu vedem de unde o să reuşim să obţinem suma. Sunt pentru acoperirea 

salariilor pe 2018, decât pe vreo 9 luni de zile, nu avem asiguraţi bani pentru funcţionarea primăriei 

decât pe vreo 7 luni de zile, pentru pensionari nu sunt acoperiţi decât bani pentru vreo 6 luni de zile 

şi atunci întrebarea noastră, pe care am pus-o noi, de unde vom obţine restul de bani. Nu am primit 

nici un răspuns pentru că nu sunt bani, aşteptăm să vină luna iunie, să vedem dacă o să reuşim. Din 

punctul meu de vedere, strict tehnic vorbind, nu sunt decât nişte variante stricte, să creştem 

încasările, dar nu ştiu din ce. La evaluare sau luat în considerare toate clădirile, toate terenurile şi 

taxele nu au fost majorate anul trecut. Mai putem creşte din încasări dar noi mai facem o 

inventariere a tuturor clădirilor, terenurilor care nu sunt valorificate la ora asta. După cum spuneam 

şi data trecută este vorba de terenul de la Tehnolemn după care de ani de zile nu încasăm nici un 

leu. E vorba de nişte parcări, cum e şi cea de la Darina, care este construită pe domeniul public. De 

fapt este o parcare făcută de primărie şi este pus un anunţ, parcare pentru clienţii Darina pe care ei 

nu au închiriat terenul nu plătesc nici un ban, dar o folosesc. Mai mult au construită şi o terasă în 

faţa magazinului la care la fel, nu îmi aduc aminte ca în şedinţă de consiliu să fi avut vreun contract 

de închiriere pe trenului acela, să-l închiriem. 

Dacă domnul Tuteceanu vrea să-şi pună rulotă undeva sau vrea să-şi facă o terasă în faţa 

magazinului plăteşte normal, dar ei de luni de zile au o terasă în faţa magazinului şi nu au dat nici 
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un ban. Deci sunt nişte resurse pe care trebuie să le mai verificăm să vedem puţin cum le încasăm, 

trebuie văzut şi de reclamele de publicitate noi apărute. 

Dl. primar – noi am autorizat suportul pentru panoul publicitar, reclamele se pot schimba, nu 

ştiam ce reclame se vor afişa şi se dă exemplul cu reclama despre vaccinare. 

Dl. Piaskovksi – marea majoritate a celor care le citesc şi eu susţin că este o campanie 

antivaccinare. 

Dl. primar –  am eliberat autorizaţia de constuire pentru suport, dimensiunile ei. 

Dl. Piaskovksi – primăria a emis o autorizaţie de costrucţie pentru o reclamă care conform 

regulamentului aprobat de către consiliu afişat pe site-ul primărie trebuia să aibă poză şi cu ceea ce 

afişează. În regulament spune ca la obţinerea autorizaţiei trebuie să depună schiţa la proiect inclusiv 

poza. A doua problemă care este, orice reclamă care se montează, este tot în regulamentul nostru, 

titulatura celui care o deţine şi codul fiscal. Nu îndeplineşte condiţiile regulamentului nostru.  

Dl. primar –  vorbeşte fără a se auzi în microfon.  

Dl. Piaskovksi – conform regulamentului nostru, este obligat să vină să prezinte la urbanism 

proiectul pe următoarea reclamă. Mai mult după eliberarea certificatului de urbanism trebuia să i se 

ceară avize de la electrica, de la gaz, de la apă. 

 Dl. primar –  în şedinţa de urbanism participă electrica, E-On-ul,  Aquaserv-ul şi 

Romtelecom-ul, dacă e cazul şi fiecare specifică dacă este nevoie de avize de la firma dumnealor.     

Dl. Piaskovksi – eu cînd am vrut să construiesc am primit în scris că am nevoie de avize de 

la toate autorităţile, el nu cred că are.  

Dl. primar – (vorbeşte cu microfonul oprit) - nu solicităm noi, când avem chef, avizele, 

electrica, E-On-ul,  Aquaserv-ul dacă e cazul. În anumite locaţii, dacă au ei probleme în zonă, 

solicită avize. 

Dl. Petru Ovidiu – nu este o amplasare de firmă, este diferită autorizaţia, dimensiuni şi exact 

conţinutul este la amplasare firmă, s-a eliberat autorizaţia de constuire pentru amplasare panou 

publicitar. 

Dl. Piaskovski – eu citesc din regulament nu din altă parte. Şi la baner şi la panou publcitar 

şi la cel care se schimbă.  

Dl. preşedinte – ar trebui să vorbim despre rectificarea bugetară şi  supune la vot proiectul.  

Dl. secretar – 14 voturi pentru, 2 abţineri (dl.Marcu şi dl.Cirlea) şi 3 voturi împotrivă 

(dl.Năstase, dl.Piaskovski şi dl.Mihăilescu) pentru Hotărârea cu numărul 22. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Târnăveni. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică - avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Nu sunt luări de cuvânt. 

Se supune la vot, se votează în unanimitate Hotărârea cu numărul 23/2018. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului municipiului Târnăveni. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 
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Dl. Piaskovski – suntem de acord cu aprobarea statutului, dar atunci când vorbim de un 

statut al municipiului trebuie să ne gândim la un act amplu, reprezentativ, care să însemne ceva, ori 

la cum este statului acuma este doar cu acordarea statutului de cetăţean de  onoare trece la 

cumpărarea de imobile, ori din punctul meu de vedere ar trebui mult mai elaborat ca să semene a 

statut. Statutul unei firme, statutul unei asociaţii reprezintă oglinda firmei respective, la fel si aici 

statutul trebuie să fie oglinda instituţiei, doar cu acordarea statutului de cetăţean de  onoare, cum îi 

facem cetăţeni de onoare, trece la cumpărarea şi vânzarea de imobile  şi cu asta am încheiat. E 

puţin, nu cred că doar asta înseamnă statutul municipiului.  

Dl. Incze – la fel, nu sunt de acord cu forma dată statutului, pare neserioasă, trebuia să 

conţină mai multe date, ramura sportivă, structura consiliului, chiar structura primăriei, e necesar să 

fie completat. 

Dl. Cirlea – la prima citire am crezut că e o completare, aseară am văzut că e chiar statutul, 

deci nu poate fi asta statutul.  

Dl. Mihăilescu – cine l-a conceput, cine l-a scris? 

Dl. secretar – în raportul care însoţeşte proiectul s-a făcut referire la statutul cadru aprobat 

prin OG 53/2002, care cuprinde exact ce conţine acest statut, nu altceva. Eu am aplicat pe acest 

cadru informaţiile pe Târnăveni, cu informaţia că le-am trecut pe cele care au durabilitate în timp 

care nu se schimbă într-o jumătate de an, într-un an. Scoatem un statut conform doleanţelor 

exprimate de dumneavoastră, eu aştept cu interes să completăm acest statut, cu completările 

dumneavoastră, urmând ca atunci când doriţi să revenim.  

Dl. preşedinte – fiind în forma acesta pe ordinea de zi, eu îl supun la vot. 

Dl. secretar – 14 voturi pentru şi 5 abţineri (dl. Incze, dl.Năstase, dl.Piaskovski şi 

dl.Mihăilescu, dl. Cirlea). Hotărârea cu numărul 24. 

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local nr.5/25.01.2018. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul cu 4 voturi pentru şi unul împotrivă; 

- Comisia juridică – avizează proiectul cu 4 voturi pentru şi unul împotrivă, dl.Năstase ; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul cu 4 voturi pentru şi unul împotrivă; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Dl. Mihăilescu – mi-am spus punctul de vedere şi data trecută ştiu că strategia de dezvoltare 

a guvernului de susţinere a învăţământului tehnic şi profesional, pentru că am ajuns să nu avem 

muncitori calificaţi şi de aici se poate discuta multe, dar mă rezum doar la faptul că dorim ca 

municipiul Târnăveni să devină un centru universitar şi ar fi de dorit, să fie şi un învăţământ de 

calitate şi cred că am putea să găsim o soluţie prin aducerea acestei facultăţi particulare într-o altă 

şcoală, în altă locaţie. Soluţia mea, părerea mea, dacă vreţi, cred că ar fi mai potrivit să se facă acest 

lucru la şcoala din Boziaş. Spun asta pentru că nu ar mai trebui mutat toată baza materială care 

există la Brâncuşi, cabinetele de croitorie. 

Dl. primar- nu mai sunt nici 10% din ce era în anii 90, apoi clădirea din Boziş e foarte bună, 

iar elevii sunt de gimnaziu, celelalte şcoli solicită suplimentări de clase pentru că au copii şi nu au 

clase suficiente, doresc să facă învăţământ doar de dimineaţă şi nu au unde, iar la clădirea de la 

Brâncuşi se necesită investiţii mari, fiind monument istoric. Universitatea s-ar fi bucurat să 

primească clădirea de la Bozias, aceea fiind mai uşor de întreţinut. 

Dl. Mihăilescu – că am discutat despre Şcoala din Bobohalma, nu este singura şcolală care 

necesită reparaţii. Mutarea cabinetelor rămâne în competenţa autorităţilor, că este o cheltuială 

totuşi? 

Dl. Piaskovski – eu data trecută am spus despre propunerea de schimbare de destinaţie, dar 

nu am fost băgat în seamă. Scrie în lege, se propune schimbarea de destinaţie. 



13 

 

Dl. secretar – noi hotărâm să propunem, consiliul îşi propune si-eşi ceva împotriva firii, să 

hotărască. Consiliul îşi propune să hotărască. Logica mea nu funcţionează, care nu e chestie de lege 

şi ăsta a fost argumentul.   

 Dl. Piaskovski – noi propunem schimbarea de destinaţie în urma căruia ministerul ne dă 

avizul, pentru că eu nu pot hotărâ, până nu am avizul ministerului, abia după ce am avizul 

ministerului apoi pot hotărâ, până atunci, propun. 

Dl. secretar – exact acelaşi text a fost şi cu Şcoala din Botorca. 

Dl. primar – domnul consilier Fodor spuneţi ce a zis d-na ministru. 

Dl. Fodor – când i-am spus că sunt din Târnăveni a zis : “A din localitatea în care vreţi să 

puneţi mortul în şcoală!” 

 Sunt nişte proceduri care trebuie urmate, trebuie întâi toate avizele, apoi să hotărâm unele 

lucruri.  

Dl. primar – doamna nu ştia că şcoala nu mai funcţionează, nu citise referatele. 

Dl. Fodor – am explicat exact doamnei starea clădirii, cum stă treaba acolo şi s-a lămurit 

situaţia. 

Dl. preşedinte – deviem de la subiect să revenim la proiectul nostru de hotărâre. Cine este 

pentru? 14 voturi pentru. Abţineri? 4 voturi dl. Piaskovski, dl. Năstase, dl. Cirlea şi dl.Marcu. 

Împotrivă ? Un vot domnul Mihăilescu. 2.00.00 

Dl secretar- hotărârea cu nr. 25. 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Acordului de Parteneriat încheiat cu Fundaţia 

Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi Cluj – Napoca, Fundaţia Buckner Mureş şi Şcoala 

Gimnazială Nr. 3 Târnăveni, aprobat prin HCL nr.31/2016, în cadrul proiectului cu titlul „ACUM 

PENTRU VIITOR – Parteneriat social pentru dezvoltare durabilă în Târnăveni, Mureş”. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Dl. Marcu – de ce personal este vorba să lucreze? Văd că punem la dispoziţie Centrul 

Victoria, cu sediul primărie cu 3 birouri, sala de consiliu, la serviciu public cu 10 birouri. Câţi 

oameni, despre ce este vorba?  

D-na Petru Oana – este o activitate amplă, care presupune implicarea mai multor 

compartimente şi birouri din partea noastră după terminarea programului de lucru. 

Dl. Piaskovski – toate cheltuielile de încălzire, lumină etc. 

Dl. Marcu – centrul de zi au un program totuşi. 

D-na Petru Oana – se utilizează doar în cazul unei prezentări, la campania de informare. 

Se aprobă în unanimitate Hotărârea cu numărul 26. 

13. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 

salilor de sport de la Liceul teoretic “Andrei Barseanu” si Scoala gimnaziala “Traian”. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul cu un 4 voturi pentru şi o abţinere; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul cu un vot împotrivă; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul cu un vot împotrivă; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Dl. Piaskovski – în primul rând eu nu am înţeles de ce s-a retras proiectul acesta si acum s-a 

introdus la fel, nu asta e problema ci prin regulamentul aceste am spus şi data trecută nu se înţelege 

câţi bani se fac. Se vede ca până la ora 16 este în administrarea şcolii iar de la ora 17 pană la ora 22 
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nu se menţionează cine îl administrează. Pentru ca nu poţi să-l pui pe omul de la şcoală să lucreze 

pentru primărie. Pe lângă asta nu ştiu cum e la gimnaziu dar la liceu sunt zile în care nu există 

portar . Regulamentul spune clar vine omul, depune cerere, se plăteşte taxa şi atât. Cine merge la 

şcoală, cine-l preia, pentru că la Liceul de chimie există un administrator. Până la urmă trebuie 

văzut cine intră, când pleacă, nu este nimic legat de situaţia asta. Nu este reglementată situaţia de 

după ora 10, dimineaţa sunt ore, cine face curăţenie după ei. Din punctul meu de vedere este o 

deturnare de fonduri şi am noţiunea termenului,  faptul că liceul trebuie să suporte nişte cheltuieli în 

condiţiile în care veniturile  le încasează primăria. Ori nu este legal şi nici nu e normal ca liceul să 

suporte din resursele lor cheltuieli, iar primăria să dea gratuitate către unii şi pe faţă către alţii, iar 

alţii să suporte cheltuielile cu pregătirea, cu curent, cu apă. Din cauza aceasta nu pot să fiu de acord.  

Dl. primar – unde este deturnarea de fonduri? 

Dl.Piaskovski - este o deturnare de fonduri şi am zis noţiunea termenului,  faptul că liceul 

trebuie să suporte nişte cheltuieli în condiţiile în care veniturile  le încasează primăria.  

Dl. Antonya – este o lege care reglementează asta, nu noi am făcut asta. 

Nu se mai vorbeşte în microfoane. Vorbesc domnii primar şi domnul Piaskovski. 

Dl.Piaskovski – e o ilegalitate. Şcolile primesc bani pe cap de elev. 

Dl. Antonya – soluţia care este? 

Dl. Piaskovski – vorbeşte fără microfon. 

Dl. Antonya – vorbeşte fără microfon. 

Dl. Hegheş – aş veni cu o propunere de introducere a interzicerii jocului de fotbal în aceste 

două săli, modificarea art.19. 

Dl. preşedinte – acesta este primul amendament pe ziua de astăzi, interzicerii jocului de 

fotbal în aceste săli. 

Dl. primar – dacă vin 6 copii de clasa a II –a  eu pot să le interzic să joace fotbal. 

Dl. Mihăilescu – se poate completa cu se interzice pentru adulţi.  

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp, nu se înţelege.  

Dl. primar – în sala de la stadion fetele jucau volei iar noi băieţii fotbal, la 16 ani şi nu s-a 

stricat sala. 

Se dă de către preşedinte cuvâtul d-nei Rusu Felicia, dar aceasta nu vorbeşte în microfon. Nu 

se înţelege tot ce spune.  

 D-na Rusu Felicia – avem solicitări pentru  mai multe săli. Domnul director Suciu de la 

Liceul Teoretic  este împotrivă, dar totuşi se desfăşoară activităţi plătite în sală, dar fără contract, iar 

la Gimnaziul Traian este de acord cu închirierea de către noi şi a sălii mari şi a sălii mici pentru 

lupte, karate. 

Dl. preşedinte – dl. director Suciu spunea că preferă să stea sala nefolosită după terminarea 

programului şcolar, să nu se strice sala.  

Dl. Mihăilescu – utilităţile cine le plăteşte? 

D-na Rusu – şcolile. 

Dl. preşedinte 5 luni de zile pe an e vacanţă, cine plăteşte atunci? Haideţi să votăm 

amendamentul domnului consilier Hegheş de a interzice jocul de fotbal în cele două săli.  

Se propune introducerea vârstei de 18 ani. 

Dl. preşedinte – cine verifică buletinul? 

Se retrage amendamentul şi se votează Hotărârea nr.27 cu 15 voturi pentru, 2 abţineri dl. 

Marcu şi dl. Năstase şi 2 voturi împotrivă dl.Mihăilescu şi dl. Piaskovski. 

 

14. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a imobilului (teren şi 

construcţii) situat în Târnăveni Aleea Gării nr.15. 

Avizele comisiilor de specialitate: 
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- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Dl. preşedinte - luări de cuvânt pe seama acestui proiect de hotărâre nu sunt.  

Se votează proiectul cu 17 voturi pentru , o abţinere, domnul Năstase şi un vot împotrivă 

domnul Piaskovski. 

Dl. secretar  - Hotărârea cu numărul 28. 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea etapelor pentru achiziţionarea imobilului situat în 

Târnăveni str.Industriei FN şi a efectuării raportului de evaluare imobiliară. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Dl. preşedinte – având în vedere că am discutat la începutul şedinţei pe marginea acestui 

subiect mai are cineva ceva de completat? 

Dl. secretar – începe fără a avea microfonul pornit .. proprietarul imobilului să ne prezinte o 

ofertă de vânzare cu preţul solicitat, cu durata de valabilitate a acestei  oferte de minim 3 luni, cu 

extras de carte funciară de dată recentă, poate intervenii şi ipoteza în care după ce vom face raportul 

de evaluare preţul solicitat de vânzător să fie mai mic decât cel solicitat de vânzător şi pentru acest 

motiv e mai mare decât acest raportul. 

Dl. primar – a se face evaluarea, după ce solicită vânzătorului... 

Dl. secretar – asta propun a se completa la liniuţa numărul 3 din această procedură, în 

ipoteza în care preţul solicitat de proprietar, de vânzător este sub valoarea din raportul de evaluare, 

nu se va putea acorda mai mult de acest preţ. Deci în cazul de însuşire a raportului consiliul local va 

lua act şi de preţul solicitat de vânzător şi atunci va hotărâ că nu se va putea acorda mai mult decât 

solicită vânzătorul, dacă acel preţ este sub valoarea din raportul de evaluare. 

Dl. Piaskovski – cum am spus şi data trecută din punctul meu de vedere nu este oportun, este 

oportun doar ca idee că trebuie să obţinem fonduri pentru teren pentru clădire. În rest clădirea arată 

jalnic, nimeni nu ne spune cât ne-ar costa pe noi după achiziţia clădirii respectiv, în cazul în care nu 

o să obţinem fonduri, cât ne costă reparaţia clădiri, chiar şi cheltuielile ulterioare, în ideea că noi şi 

aşa nu avem bani în buget, nu cred că ne mai permitem să mai investim în clădirea aia. Ştiu că este 

intenţia de a se accesa nişte fonduri de reparaţie, pentru clădire pentru stradă. Dar dacă nu primim 

fondurile ce facem cu clădirea? 

Dl. primar – o valorifici. 

Dl. Piaskovski – aşa cum e ea e greu să o valorifici, trebuie reparată, ori noi nu avem bani 

pentru aşa ceva. Cred că avem alte priorităţi decât asta, grădiniţele, şcolile. 

Dl. Piaskovski – vorbeşte cu microfonul oprit  

Dl. secretar – această reglementare se aplică doar în cazul de licitaţie cu ofertă nu în cazul 

achiziţiei directe.  

Dl. Modorcea – în cazuri speciale se pot adăuga în regulamentul cadru articole suplimentare.   

Dl. secretar – procedura achiziţiei la clădirea din str. Industriei este aceasta care se va genera 

în urma votului.   

Dl. Piaskovski – vorbeşte cu microfonul oprit. 
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Dl. secretar – ştiţi care este problema? În primul rând nu este necesară procedura. Avem 

temeiul acestui contract, este codul civil, este contractul de vânzare – cumpărare, foarte bine 

reglementat în codul civil, nici nu e nevoie de procedură, pe achiziţie directă.  

Dl. Piaskovski – aţi spus că aţi stat 4 ani acasă pentru o comisie de negociere, dacă 

dumneavoastră nu vreţi să vă asumaţi răspunderea luaţi cererea şi oferta, se poate şi ...eu spun că e 

mult mai corect ceea ce e prevăzut în procedura asta cu numirea unei comisii care să urmărească 

nişte paşi, nişte proceduri pe urmă să vină comisia în consiliu.  

Dl. secretar – nu era vorba ofertă, este vorba de a lua act de preţul pe care îl solicită, nu se 

negociază. Comisia e făcută din nespecialişti. 

Dl. Piaskovski – când am negociat vânzarea spaţiilor medicale... 

Dl. secretar – legea le dădea voie să facă.  

Dl. Piaskovski – şi acum unde îţi interzice? Dacă nu îţi interzice  

Dl. secretar – atunci la orice hotărâre vom mai introduce un articol: în municipiul Târnăveni 

furtul este interzis. 

Dl. Piaskovski – mi se pare mult mai corect, mult mai normal ca toată procedura asta să o 

urmărească o comisie. 

Dl. secretar – vă dau un exemplu, procedura de adoptare a unei hotărâri. Nu este nici o 

comisie şi se adoptă hotărâri. 

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp, nu se înţelege.  

Dl. Sim – în cazul unui control şi de la Curtea de Conturi eşti obligat să ai proceduri, pentru 

contracte, pentru licitaţii, care se fac în urma procedurii. Noi dacă nu avem procedura aprobată 

indiferent de consiliu. Că facem achiziţie directă, ca facem achiziţie pe bază de oferte trebuie să ai 

procedură. Nu văd de ce am risca la un control al Curţii de Conturi. 

Dl. secretar – art. 1 este procedura cu fiecare etapă. 

Dl. Sim – noi trebuie să aprobăm o procedură generală, dacă săptămâna viitoare trebuie să 

cumpărăm 5 apartamente să avem procedură. 

Dl. secretar – nu se face, sunt două lucruri diferite, cerere şi ofertă sau achiziţie directă.   

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Dl. preşedinte – votăm amendamentul domnului secretar care spune că atunci când preţul 

cerut de proprietar este mai mic decât preţul din raportul de evaluare se merge pe pretul mai mic? 

Dl. Modorcea – automat dacă se spune că se merge pe preţul mai mic, scoatem comisia de 

negociere din schemă. Ofertantul nu va avea voie să-şi majoreze preţul iniţial. 

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp, nu se înţelege. 

Dl. Piaskovski – valoarea este 150 de mii şi dl. primar vrea să-i propună 120 de mii, noi nu-i 

dăm dreptul să-i propună mai puţin. 

Dl. secretar – este ca şi cumpărarea de la magazin sau după un anunţ publicitar: Cumpăr 

mingi. 

Dl. Piaskovski – vânzarea şi cumpărarea se face pe bază de cerere şi ofertă. Nu mă poţi 

obliga să-i dau preţul pe care în cere. 

Dl. Modorcea- părerea mea, o spun ca părere ... 

Dl. preşedinte – stăm aici şi ne spunem părerea, dacă nu sunteţi de acord votaţi împotrivă. 

Supun la vot proiectul de hotărăre. 

Dl. Modorcea – cu sau fără amendament? 

Dl. preşedinte – supun la vot amendamentul. 

Dl. preşedinte – amendamentul a fost respins. 

Dl. preşedinte – Supun la vot proiectul de hotărăre.  

Dl. secretar – unanimitate de voturi pentru Hotărârea nr. 29. 
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de achiziţie a unor bunuri imobile de 

către Municipiul Târnăveni, introdus în mapă astăzi. 

Avize de la comisii nu avem pentru că s-a introdus astăzi. 

Dl. Modorcea – la capitolul dispoziţii generale la art.2 sunt enumerate etapele care trebuie 

parcurse. În situaţia în care avem mai multe oferte, noi vom confrunta pe zi cu zeci de oferte. Pentru 

care ofertă se solicită evaluarea?  Se face o selecţie. Înainte de etapa de evaluare, să fie eliminate 

cele care nu ne îndeplinesc condiţiile. 

Dl. Piaskovski – dacă te uiţi la atribuţiile comisiei de lucru, comisia de lucru exact asta face 

adună ofertele, le confruntă, cu caietul de sarcini şi acceptă numai ofertele care se încadrează. 

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp. 

Dl. Modorcea –dacă ofertele sunt peste valoarea reală a imobilului? 

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp. 

Dl. Piaskovski – în prima parte se întocmeşte o fişă, cu ceea ce avem noi nevoie, cu toate 

amănuntele tehnice ale imobilului, se depun ofertele, comisia ia toate ofertele şi văd care se 

încadrează în cerinţele noastre şi pentru acelea se face evaluarea. Din două trei, mai multe care se 

încadrează în necesarul nostru, fac o evaluare pentru a stabilii pentru care obţin un preţ mai mic 

pentru acelaşi lucru. 

Dl. secretar – deci veţi face evaluarea pentru fiecare apartament care se încadrează? 

Dl. Piaskovski – da, care se încadrează, de ce vi se pare foarte mult? Poate eu pot construi 

un apartament mai ieftin cu 10.000 de lei, nu merită să dau 1.500 pentru evaluare? 

Dl. Modorcea – ideea era care oferă preţul cel mai bun, acela singur să fie verificat primul. 

Vin 3-4 oferte toate peste oferta pieţii, atunci cel care vine cu preţul cel mai mic, acela să fie 

verificat. Să fie un reper în selecţia iniţială.  

Dl. Piaskovski – nu poţi să pui un criteriu restrictiv din start, vreau un apartament de 71,5 

mp care să aibă... , trebuie să pui un interval.  

 Dl. Modorcea – se alege conform criteriilor stabilite, apartamentul sau clădirea care 

îndeplineşte cerinţele stabilite şi are cel mai mic preţ, se verifică dacă este preţul cel mai mic printr-

un raport de evaluare şi se merge la negociere cu vânzătorul 

Dl. Piaskovski – trebuie eliminaţi ceilalţi.  

Dl. Modorcea – unde e concurenţa, dacă sunt eliminaţi ceilalţi? 

Dl. Piaskovski – dacă sunt două îmobile care se încadrează şi în evaluare l-ai băga numai pe 

unul, că acolo ... 

Dl. Modorcea – în cazul acesta se evaluează amândouă şi cel care propune preţul cel mai 

mic... 

Vorbesc ambii consilieri în acelaşi timp şi nu se înţelege. 

Dl. Modorcea – dacă nu întocmim un raport de selecţie, nu ştim pe ce valoare negociem. 

Dl. Piaskovski – să zicem că pentru prima ofertă, sau pe oferta cea mai avantajoasă.   

Dl. Modorcea – se referă la cea mai bună oferta, aici un jurist poate îmbrăca în cuvinte mai 

bine ca mine. 

Dl. Piaskovski – trebuie văzut şi utilitatea, nu neapărat preţul cel mai mic.  

Dl. Modorcea – asta face comisia de selecţie.  

Dl. Modorcea – se introduce o etapa suplimentară înaintea întocmirii raportului de evaluare. 

Nu poţi cere rapoarte de evaluare pentru toate ofertele pe care le ai depuse. Selectarea ofertelor 

pentru care se întocmeşte raportul de evaluare de către un expert evaluator. 

Dl. secretar – după liniuţa a doua se introduce o liniuţă cu următorul conţinut: selectarea 

ofertelor pentru care se continuă procedura    

Dl. Modorcea – şi a treia întocmirea unui raport. Şi un art. înainte, ce am spus cazurile 

particulare nu se supun aceluiaşi regulament. 
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Dl. secretar – ceea ce am înţeles din discuţiile de până acum acest regulament se aplică 

atunci când avem mai multe oferte nu atunci cînd avem un bun determinat pe care îl achiziţionăm. 

Dl. Modorcea – vroiam să subliniez că există diferenţe între regulamentul specific şi 

regulamentul cadru. În opinia mea se poate introduce un articol suplimentar.  

Dl. Piaskovski – vorbeşte fără microfon. 

 Dl. preşedinte – mai avem de făcut propuneri pentru comisie. Vă rog să faceţi propuneri 

pentru doi consilieri, preşedinte şi un membru.  

Dl. Antonya îl propune pe domnul consilier Modorcea membru. 

Dl. Hegheş îl propune pe domnul consilier Incze membru. 

Dl. Dordea  îl propune pe domnul consilier Gligor membru. 

Dl. Modorcea – propun ca funcţia de preşedinte să nu fie dintre consilieri, care îşi pot pierde 

mandatul. 

Dl. Piaskovski – vorbeşte fără microfon. 

Dl preşedinte propune ca după ce este aprobată comisia aceasta îşi va stabilii preşedintele, 

secretarul comisiei şi modul de lucru. 

Dl. secretar – se introduce art. 3 comisia îşi va stabilii preşedintele şi secretarul. 

Dl preşedinte – sunteţi de acord cu ridicarea de mână pentru stabilirea membrilor comisiei?  

Dl preşedinte - pentru dl. Modorcea – 16 voturi pentru, 2 abţineri dl.Năstase şi dl. 

Piaskovski; 

 - pentru dl. Incze – 16 voturi pentru, 2 abţineri dl.Năstase şi dl. Piaskovski; 

 - pentru dl. Gligor - 16 voturi pentru, 2 abţineri. dl.Năstase şi dl. 

Piaskovski; 

Se votează proiectul de hotărăre cu comisia stabilită cu 16 voturi pentru şi 3 abţineri 

(dl.Năstase şi dl. Piaskovski şi dl.Marcu); 

Dl. secretar – hotărârea cu numărul 30. 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine şi siguranţă publică al 

municipiului Târnăveni. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Dl. Gurghean prezintă proiectul Planului de ordine şi siguranţă publică al municipiului 

Târnăveni. 

Dl. preşedinte - luări de cuvânt pe seama acestui proiect de hotărâre nu sunt, se votează în 

unanimitate Hotărârea cu numărul 31. 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor pentru locuinţele 

situate în blocul ANL. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială - avizează proiectul. 

Nu sunt luări de cuvânt, se votează în unanimitate Hotărârea cu numărul 32. 

 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.62/2009. 

Avizele comisiilor de specialitate: 

- Comisia economică  - avizează proiectul; 

- Comisia juridică – nu avizează proiectul; 

- Comisia edilitară - avizează proiectul; 

- Comisia socială – se abţine la vot. 
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Dl. Marcu – aş avea o propunere, să se revizuiască regulamentul de atribuire a locurilor de 

parcare, fiind din 2009 sunt convins că au apărut multe modificări. 

Dl. secretar- concret vă rog. 

Dl. Marcu – am văzut o poză cu suplimentarea locurilor de parcare. Se arată o poză din 

cartierul Armatei, parcată în mijlocul drumului. Apoi se spune că se atribuie locurile de parcare 

după marcare, însă nu e nici o urmă de marcaj.  

Dl. Mihăilescu – cred totuşi că e o glumă, ceea ce văd eu în poza asta. 

Dl. Moţa – în faţa aleii principale unde sunt parcările acoperite. Din păcate nu putem onora 

toate solicitările. Acel loc a fost solicitat de o doamnă care are o maşină mai mică şi nu blochează 

accesul la garaje. Loc care este provizoriu până la marcarea aleii principale. 

Dl. primar – poate să-şi parcheze maşina acolo dacă vrea, dar nu se poate atribui acest loc. 

Vorbesc mai multe persoane în acelaşi timp fără microfon. 

Dl. Incze – vin cu o propunere de a se rezerva câteva locuri pentru cei care vin din alte 

locuri. 

Dl. Hegheş – vorbeşte fără a avea microfonul pornit. 

Dl. Fodor – sunt multe maşini parcate şi abandonate în locuri de parcare marcate. 

Dl. Mihăilescu - vorbeşte fără a avea microfonul pornit. 

Dl. Fodor – nu este normal să fie locuri de parcare ocupate de epave, iar cei care ar avea 

nevoie de aceste locuri să fie opriţi. 

Dl. preşedinte – supun la vot proiectul de hotărâre. 

Dl. secretar – unanimitate Hotărârea cu numărul 33. 

 

Dl. preşedinte – mai avem pe pe ordinea de zi o informare, o cerere de la SC Wastes 

Ecotech SRL, o adresă de la SC Cofit Construct SRL, o petiţe a d-lui Bendorfeanu Petru şi 

suplimentar o informare a Pr. prof.dr.Hancu Aurel aici de faţă, căruia îi dau cuvântul. 

Dl. Năstase părăseşte sala de şedinţă. 

Dl prof. Hancu Aurel – încerc cât mai laconic, să vă prezint petiţia adresată Primăriei 

Târnăveni şi Primăriei Găneşti, în care solicitam construirea unui drum de acces spre localitatea 

Subpădure, din fonduri europene, demersuri pentru un program în vederea accesării de fonduri. Am 

făcut o monografie, sunt deja la pag.100, în care este deja inclus acest program. O intervenţie de-a 

mea a dus la construirea drumului la Cuştelnic, pe vremea când era primar dl. Popa Octavian. Vă 

rog să aprobaţi ideea mea. 

 

Pentru următoarea şedinţă este propus şi votat ca preşedinte de şedinţă dl. consilier Cirlea. 

 

Se declară închisă şedinţa de consiliu. 

 

 

 

   Preşedintele de sedinţă,  Secretar,       

 

 

 

 

 

 

                           

Întocmit, 

referent 

Cimpoca Virginia Maria 


