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PROCES VERBAL 

         încheiat astăzi, 12 noiembrie 2020, în ședința extraordinară a Consiliului 

Local al Municipiului Târnăveni, jud. Mureș 

 

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1232 din 11 

noiembrie 2020 si art.134 alin. (5) din OUG nr.57 privind Codul administrativ, 

se convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă 

extraordinară, convocata de îndată, la data de 12 noiembrie 2020, orele 14.00, la 

sediul la Casa de Cultură “Mihai Eminescu”, din Mun. Târnăveni, str. 

Republicii, nr. 32, jud. Mureș, cu următorul: 

 

P r o i e c t  d e  o r d i n e  d e  z i 

 

1.Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Municipiului 

Târnăveni, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

ECOLET MUREȘ. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târnăveni. 

3.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantilor Consiliului 

Local al Municipiului Târnăveni în consiliile de administrație ale unităților de 

învățământ din Municipiul Târnăveni. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Sustainable 

Energy Efficiency and Comfort significant incrase in Târnăveni key public 

buildings” și a cotei de co-finanțare care revine Municipiului Târnăveni ăn 

cadrul proiectului. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului “Achiziționarea echipamentelor TIC în 

Municipiul Târnăveni, pentru suținerea procesului de învățare în contextul 

riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV2”. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului “Dotarea unităților de învățământ din 

Municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea 

răspândirii coronavirus SARS-COV2”. 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general 

consolidat al Municipiuui Târnăveni la data de 30.09.2020. 

 

Secretarul general al UAT Târnăveni lipsește și este înlocuit de doamna 

Rațiu Adnana consilier juridic în cadrul Compartimentului Juridic, Contencios 

și Autoritate Tutelară din aparatul de specialitate al Primarului Mun. Târnăveni.  

Președinte de ședință este domnul consilier Antonya Mihail. 

Participă on line, prin intermediul mijloacelor electronice, fiind absenți 

motivat aflați în carantină la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile, pentru risc 

COVID-19 domnul consilier Hegheș Octavian-Radu, respectiv internat în spital 

consilierul Cirlea Emanoil. 
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Consilierii prezenți în sală: Barbu Mădălin-Nicolae, Cândea Ciprian-

Florin, Cimpoca Alin-Claudiu, Ciulea-Porime Pavel, Fodor Alexandru-Iosif, 

Grec Lucreția, Mihăilescu Alin-Marius, Piaskovski Stanislav, Popa Felician-

Lucian, Tutecean Dan Cristian, Sim Florin-Daniel. 

Cu cei 14 consilier prezenți se declară deschisă ședința de către domnul 

președinte de vârstă ales Antonya Mihail, care propune amânarea punctului trei 

de pe ordinea de zi.  

Dl. Piaskovski – Propunerea de retragere unui proiect de pe ordinea de zi 

o poate face numai inițiatorul. 

Dl. președinte de ședință – Nu este retragere, este doar amânare. 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează cu 11 voturi pentru și 3 

abțineri (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski 

Stanislav).  

 

Dl. președinte de ședință – Să trecem la primul punct de pe ordinea de zi : 

1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului 

Municipiului Târnăveni, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLET MUREȘ. 

Dl. președinte de ședință - avizele comisiilor? 

- comisia economică - avizează proiectul; 

- comisia socială - avizează proiectul; 

- comisia juridică - avizează proiectul; 

- comisia edilitară - avizează proiectul. 

Dl. președinte de ședință – Supun la vot primul proiect, cine este pentru? 

Dl. Piaskovski – respectăm vreo lege? 

Dl. președinte de ședință – Discuții dacă sunt? Pentru cei care sunt on-line 

să ridice mâna atunci când se votează și noi îi vedem. 

Se supune la vot ordinea de zi și se votează cu 11 voturi pentru, 3 abțineri 

(dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski Stanislav) 

și 0 împotrivă.  

D-na Rațiu – Hotărârea cu numărul 2 se votează cu 11 voturi pentru și 3 

abțineri.  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Târnăveni. 

Dl. președinte de ședință - avizele comisiilor? 

- comisia economică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia socială - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia juridică - avizează proiectul; 

- comisia edilitară - avizează proiectul cu trei voturi pentru. 

Dl. președinte de ședință – Discuții pe marginea proiectului? 

Dl. Piaskovski – Aș avea o întrebare și un amendament. Întrebarea este la 

referatul de specialitate este subsemnatul Blănaru Constantin înregistrat în data 

de 10, ori domnul Blănaru este internat în spital. 

D-na Rațiu – Este făcut de mine, semnat pentru domnul Blănaru. 
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Dl. Piaskovski – Trebuia să scrieți subsemnata...dacă era acasă era 

altceva, dar este internat în spital. 

D-na Rațiu – Bine, rectificăm. 

A doua propunere: Avem în regulament un punct care încalcă Codul 

Administrativ, cel care limitează dreptul la opinie a unui consilier, care spune că 

la ședințele ordinare nu poate să ia cuvântul decât liderul grupului, grup care nu 

a fost constituit la nivelul Consiliului Local Târnăveni. În ghidul orientativ 

spune clar că fiecare consilier are dreptul să ia cuvântul. Pentru că suntem în 

pandemie sau avem restricții de întâlniri și faptul că ședința se desfășoară on-

line nu poate să interzică dreptul unui consilier de a lua cuvântul la ședință. 

Amendamentul este ca acest punct să fie scos din regulament. 

D-na Rațiu – Ce punct era? 

Dl. Piaskovski – Unde este desfășurarea ședințelor on-line. 

Dl. președinte de ședință – Mi se pare o propunere pertinentă pentru că 

dacă nu sunt comisiile tot on-line, undeva tot trebuie să își spună părerea. 

Dl. Barbu Mădălin-Nicolae – În plus față de Codul Administrativ se 

încalcă și art.30 din Constituție, libertatea de exprimare. 

Dna Rațiu – Art. 29 „luările de cuvânt precum și prezentarea de propuneri 

sau amendamente nu pot depăși trei minute și vor fi făcute numai de către șefii 

grupurilor constituite în cadrul consiliului local” 

Dl. președinte de ședință – Cea cu trei minute poate să rămână. 

Dl. Piaskovski – Da, doar aceea că amendamente poate să propună numai 

șeful de comisie, fiecare consilier are dreptul. 

Dl. Cimpoca – Nu este vorba de șef de comisie, este vorba de lider de 

grup, eu înțeleg că este vorba de partidul dumneavoastră sau dacă cu alt partid 

formați un grup, doar dumneavoastră sau liderul de grup să luați cuvântul, 

pentru a nu lua cuvântul trei din același grup. Aia e ideea de a nu fi din același 

grup. 

Dl. Piaskovski – Dreptul de a lua cuvântul este stabilit prin lege. 

Dl. Barbu Mădălin-Nicolae – Să vă dau un exemplu ieri am fost anunțat 

că astăzi avem ședință și că materialul îl găsiți dumneavoastră. 

Dna Rațiu – Ați fost anunțați fiecare în parte că o să găsiți materialul pe 

site-ul primăriei, iar cei care au tablete este actualizat pe tabletă. 

Dl. Barbu Mădălin-Nicolae – Nu e normal să ne tăiați dreptul la o opinie. 

Dl. președinte de ședință – Supun la vot amendamentul domnului 

Piaskovski, cine este pentru? 

Dna Rațiu – 3 voturi pentru (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu 

Alin-Marius și Piaskovski Stanislav), 11 împotrivă, 0 abțineri. 

Dl. președinte de ședință – Deci votăm proiectul în faza inițială, cine este 

pentru? 

Dl. Piaskovski – Amendamentul a trecut? 

D-na Rațiu – Nu a trecut. 

Dl. Piaskovski – Păi așa, anunțați. 

Se votează proiectul cu 11 voturi pentru, 3 împotrivă (dnii Barbu 

Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski Stanislav) și 0 abțineri. 
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D-na Rațiu – Hotărârea cu numărul 3 se votează cu 11 voturi pentru, 3 

împotrivă (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski 

Stanislav) și 0 abțineri. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu titlul “Sustainable 

Energy Efficiency and Comfort significant incrase in Târnăveni key public 

buildings” și a cotei de co-finanțare care revine Municipiului Târnăveni în 

cadrul proiectului. 

Dl. președinte de ședință - avizele comisiilor? 

- comisia economică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia socială - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia juridică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia edilitară - avizează proiectul cu trei voturi pentru. 

Dl. președinte de ședință – discuții pe marginea proiectului? 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul. 

D-na Rațiu – Hotărârea cu numărul 4 se votează cu 11 voturi pentru, 3 

împotrivă (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski 

Stanislav) și 0 abțineri. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului “Achiziționarea echipamentelor TIC în 

Municipiul Târnăveni, pentru suținerea procesului de învățare în contextul 

riscului de infecție cu coronavirus SARS-COV2”. 

Dl. președinte de ședință - avizele comisiilor? 

- comisia economică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia socială - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia juridică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia edilitară - avizează proiectul cu trei voturi pentru. 

Dl. președinte de ședință – Discuții pe marginea proiectului? 

Nu sunt discuții și se supune la vot proiectul. 

D-na Rațiu – Hotărârea cu numărul 5 se votează cu 11 voturi pentru, 3 

abțineri (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski 

Stanislav) și 0 împotrivă. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului “Dotarea unităților de învățământ din 

Municipiul Târnăveni cu echipamente de protecție medicală pentru prevenirea 

răspândirii coronavirus SARS-COV2”. 

Dl. președinte de ședință - avizele comisiilor? 

- comisia economică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia socială - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia juridică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia edilitară - avizează proiectul cu trei voturi pentru. 

Dl. președinte de ședință – Discuții pe marginea proiectului? 
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Dl. Piaskovski – Doresc să se consemneze în procesul verbal faptul că 

comisiile își desfășoară ilegal activitatea și condițiile în care au dat avizele. În 

nici unul din materiale nu este solicitat, contrar legii, care este sursa de 

finanțare. Legea spune clar că un proiect nu poate fi trecut pe ordinea de zi dacă 

nu este trecut sursa de finanțare. Mai mult nici unul din proiectele de hotărâre 

nu are un aviz sau un referat din partea Direcției economice care să confirme 

existența cofinanțării. 

Se supune la vot proiectul.  

D-na Rațiu – Hotărârea cu numărul 6 se votează cu 11 voturi pentru, 3 

abțineri (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski 

Stanislav) și 0 împotrivă. 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului general 

consolidat al Municipiuui Târnăveni la data de 30.09.2020. 

Dl. președinte de ședință - avizele comisiilor? 

- comisia economică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia socială - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia juridică - avizează proiectul cu trei voturi pentru; 

- comisia edilitară - avizează proiectul cu trei voturi pentru. 

Dl. președinte de ședință – Discuții pe marginea proiectului? 

Dl. Piaskovski – Conform legii la ceea ce înseamnă aprobarea bugetului a 

execuției bugetare trebuie supus dezbaterii publice în termen de 30 de zile, timp 

în care trebuie postat pe site-ul primăriei și publicat proiectul de hotărâre, 

materialele aferente și toate cele ce țin de buget. Proiectul supus acum aprobării 

nu a stat 30 de zile în dezbatere publică. 

Se supune la vot proiectul.  

D-na Rațiu – Hotărârea cu numărul 7 se votează cu 11 voturi pentru, 3 

abțineri (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski 

Stanislav) și 0 împotrivă. 

 

Dl. președinte de ședință – Declară închisă ședința extraordinară a 

Consiliului Local Târnăveni din data de 22 noiembrie 2020. 

Nu a fost ales un nou președinte de ședință pentru ședința următoare. 

 

 

         Președinte de ședință     Secretar general 
  Antonya Mihail        Ștefan Blănaru 

 

 

 

 

 
Întocmit,  

Cimpoca Virginia Maria 


