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PROCES VERBAL 

         încheiat astăzi, 12 noiembrie 2020, în ședința ordinară a Consiliului Local 

al Municipiului Târnăveni, jud. Mureș 

 

În baza Dispoziţiei Primarului Municipiului Târnăveni nr. 1069 din 5 

noiembrie 2020 si art.134 al.5 din OUG nr.57 privind Codul administrativ, se 

convoacă Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, în şedinţă ordinară, la data 

de 12 noiembrie 2020, orele 12.00, 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. Depunerea jurământului de către consilierul declarat ales, Cirlea 

Emanoil, a cărui mandat a fost validat de Judecătoria Târnăveni. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Târnăveni. 

 

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, având în 

vedere că ședința este prima după ședința de constituire, unde nu a fost ales un 

alt președinte pentru luna următoare.  

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 Hegheș Octavian-Radu, respectiv internat în spital 

consilierul Cirlea Emanoil. 

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 consilieri prezenți se declară deschisă ședința de către domnul 

președinte de vârstă ales Antonya Mihail, care citește ordinea de zi și face 

propunerea modificarea ordinii de zi în sensul că textul punctului 1 se modifică 

cu depunerea jurământului doar a consilierului Cirlea Emanoil, întrucât 

mandatele supleanților nu au fost încă validate de Judecătoria Târnăveni. De 

asemnenea se propune modificarea punctului 2 după cum urmează: stabilirea 

parțială a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Târnăveni, din cauză 

că nu sunt validați toți consilierii aleși, adică: Șincu Gheorghe-Vlad, Nan Vlad-

Adrian, Precup Emilia, Popa Nicolae-Valer și Incze Csaba-Ștefan-Levente. Se 

propune ca în componența fiecărei comisii, respectiv cele patru comisii: 

economică, socială, juridică și edilitară, formată din cinci membri conform 

proiectului de hotărâre să fie nominalizați la data aceasta doar câte trei consilieri 

pentru fiecare comisie, urmând ca într-o ședință ulterioară să fie completată 

fiecare comisie cu încă doi consilieri, conform prevederilor legale. 
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Dl. Piaskovski – Aprobarea se face pentru 5, ca să nu mai trebuiască să 

facem modificarea hotărârii. 

Dl. președinte de ședință – Asta vroiam și eu să propun azi nominalizăm 

doar trei, apoi completăm cu încă doi, sunteți de acord cu această ordine de zi? 

Intervine domnul consilier Cirlea Emanoil care depune, prin intermediul 

mijloacelor electronice, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019, 

următorul jurământ în limba română: ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi 

să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 

binele locuitorilor municipiului Târnăveni. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!”, cu 

mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi pe Biblie, după care a semnat jurământul, 

imprimat pe un formular special.  

După depunerea jurământului domnul consilier Cirlea Emanoil intră în 

exerciţiul de drept al mandatului de consilier. 

Dl. președinte de ședință – Acum suntem statutari.  

Se votează ordinea de zi cu 11 voturi pentru și 3 abțineri (dnii Barbu 

Mădălin-Nicolae, Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski Stanislav).  

Dl. președinte de ședință – Să trecem la punctul doi de pe ordinea de zi și 

rog toți colegii să facă propuneri pentru desemnare în comisii.  

Eu am o propunere apoi fiecare să își spună părerea, apoi votăm. 

Propunerea din partea președintelui de ședință d-lui Antonya Mihail 

pentru comisii este următoarea: 

- Comisia economică : Popa Felician-Lucian, Tutecean Dan Cristian, 

Cirlea Emanoil; 

- Comisia socială: Cimpoca Alin-Claudiu, Fodor Alexandru-Iosif, Grec 

Lucreția;  

- Comisia juridică: Hegheș Octavian-Radu, Ciulea-Porime Pavel, Sim 

Florin-Daniel; 

- Comisia edilitară: Antonya Mihail, Tutecean Dan Cristian, Barbu 

Mădălin-Nicolae; 

Asta este propunerea mea, dar este doar o propunere, 8 persoane nu au 

fost nominalizate. 

Dl. Piaskovski – Mă surprinde că aceeași procedură ați avut și acum patru 

ani, când ați lăsat consilieri în afara comisiilor, deși legea vă obligă ca fiecare 

consilier să facă parte dintr-o comisie. Suntem doi consilieri pe care nu ne-ați 

prins în propunerea dumneavoastră. În condițiile astea lăsăm la latitudinea 

dumneavoastră dacă vreți să încălcați legea în continuare. 

Dl. președinte de ședință – Aveți dreptate, dar am spus că în ședința 

următoare completăm. 

Dl. Piaskovski – Nu, în ședința aceasta. 

Dl. președinte de ședință – Asta este o propunere, puteți face altă 

propunere. 

Dl. Cimpoca – Domnule președinte, dacă îmi permiteți o întrebare, nu ar 

trebui constituită întâi comisia de validare? 
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D-na Rațiu – Conform Codului administrativ nu se mai prevede 

constituirea comisiei de validare, nu mai este nevoie. 

Dl. Piaskovski – Conform codului administrativ există o procedură pentru 

înființarea comisiilor pornind de la activitatea comisiilor. Prima dată se stabilesc 

numărul de comisii și denumirea comisiilor, se supune la vot și consiliul local 

aprobă numărul de comisii. A doua, numărul de membrii din fiecare comisie și 

se supune la vot și se aprobă de către consiliul local. Numărul de membrii care 

revine fiecărui partid conform configurației de la alegeri, care la fel se supune 

aprobării și ulterior fiecare partid își desemnează, deci nu se votează, își 

desemnează membrii din fiecare comisie. Ceea ce propuneți dumneavoastră nu 

respectă, în nici un caz, nici unul dintre articolele din lege. 

Dl. președinte de ședință – Eu îmi asum răspunderea pentru ceea ce fac, 

așa că eu pentru început supun votului dumneavoastră ca deocamdată să facă 

parte din comisii doar trei membrii, în fiecare comisie și o să fie reactualizat cu 

încă două persoane într-o altă ședință.  

Dl. Piaskovski – Dacă secretarul spune că este în regulă. 

D-na Rațiu – Este o propunere și apoi se votează, în proiectul de hotărâre 

sunt nominalizate comisiile. 

Dl. președinte de ședință – Supune la vot numărul de trei consilieri pentru 

fiecare comisie. 

Dl. Piaskovski – Dar câte comisii sunt, încă nu ați stabilit. 

Dl. președinte de ședință – Domnule consilier dacă nu ați citit 

regulamentul îmi pare rău, acolo este totul clar, câte comisii sunt în Târnăveni și 

denumirea: economic, social, juridic și edilitar. 

Dl. Piaskovski – Pentru propunerea de ordine de zi și pe urmă pentru 

material, asta trebuie să aprobăm noi acum. 

Dl. președinte de ședință – Supune la vot numărul de trei consilieri pentru 

fiecare comisie: economic, social, juridic și pentru urbanism. Cine este pentru a 

face parte, provizoriu 3 membrii pentru fiecare comisie?  

D-na Rațiu – Nu se poate stabili provizoriu se va stabili parțial 

componența comisiilor de specialitate, în sensul că astăzi se vor vota câte trei 

consilieri pentru fiecare comisie, urmând ca după validarea celorlalți cinci 

consilieri să se completeze comisiile cu restul de membrii. 

Dl. Piaskovski – Adică ne interziceți nouă dreptul de a face parte dintr-o 

comisie? 

D-na Rațiu – Nu, se fac propuneri, se nominalizează pentru fiecare 

comisie și votați. Nu? 

Dl. Piaskovski – Dacă suntem 14 cum să fim 3 din fiecare comisie, 3 ori 4 

fac 12, unde sunt restul? 

Dl. Mihăilescu – Doamna secretar pentru următoarea ședință s-ar putea să 

fie nevoie de votul comisiilor? 

D-na Rațiu – Da. 

Dl. Mihăilescu – Dar suntem în afara comisiilor. Deci ne refuzați dreptul 

de a face parte dintr-o comisie sau alta? 
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D-na Rațiu – Se nominalizează, fiecare consilier poate să facă parte din 

orice comisie. 

Dl. Mihăilescu – Bun, deci putem să facem propuneri atunci. Bun. 

Dl. Piaskovski – La propunerile dumneavoastră cu trei sunt doisprezece 

iar noi suntem patrusprezece care am depus jurământul. 

Dl. președinte de ședință – eu am făcut o propunere. 

Dl. Piaskovski – Ați spus dumneavoastră că vă asumați răspunderea, dar 

din punct de vedere legal dumneavoastră faceți un abuz, îmi interziceți mie 

dreptul ca și consilier să fac parte dintr-o comisie. 

Dl. președinte de ședință – Faceți vă rog propuneri, domnule Piaskovski 

faceți o propunere și dacă adoptă consiliul nu e nici o problemă, dar faceți 

propuneri. 

Dl. Mihăilescu – De acord, atunci am și eu două propuneri, pentru 

comisia economică vreau să îl propun... 

Dl. Piaskovski – Nu ești obligat, nu până nu revine fiecărui partid, legea 

spune clar fiecărui partid conform rezultatului de la vot i se atribuie un număr 

de consilieri în comisie. La Pro România să ne spuneți câți consilieri avem în 

comisie? 

Dl. președinte de ședintă – Unul. 

Dl. Piaskovski – De ce? Hotărâți dumneavoastră? 

Dl. președinte de ședință - Nu am hotărât, eu am propus. Și 

dumneavoastră puteți propune pe cine doriți. 

Dl. Piaskovski – Până propuneți membrii trebuie să ne spuneți câți 

membrii revin fiecărui partid, așa spune în lege. Doamna secretar? 

D-na Rațiu - Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii 

locali, numărul locurilor ce revine fiecăruia în fiecare comisie de specialitate se 

stabilește de către consiliul local, cu respectarea configurației politice de la 

ultimele alegeri locale. 

Dl. Piaskovski – Fiecare consilier are drepul să facă parte dintr-o comisie. 

D-na Rațiu – Au dreptul, nominalizarea membrilor fiecărei comisii se 

face de fiecare, avându-se în vedere, de regulă, opțiunea acestora, pregătirea lor 

profesională și domeniul în care își desfășoară activitatea. În funcție de numărul 

membrilor consiliului, un consilier poate face parte din cel puțin o comisie și 

din cel mult 3 comisii, dintre care una este comisia de bază.  

Dl. Piaskovski – Îmi interziceți mie dreptul ca și consilier să fac parte 

dintr-o comisie. 

D-na Rațiu – Tocmai v-am spus, faceți propuneri apoi se votează. 

Dl. Piaskovski - Spuneți-mi dumneavoastră la Pro România, conform 

votului de la alegeri, din ce comisii facem noi parte, noi cei trei membrii? 

Dl. președinte de ședință – Din urbanism, conform propunerii mele. 

Dl. Piaskovski - Și ceilalți doi? 

Dl. președinte de ședintă – O să fie, mă gândesc, la economic... 

Dl. Piaskovski – Păi suntem consilieri de astăzi, cu jurământ depus. 
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Dl. președinte de ședintă – Dacă aveți propuneri spuneți, dacă nu, nu. 

Aveți propuneri? 

Dl. Piaskovski – E un abuz. 

Dl. președinte de ședință – Deci, o propunere a fost făcută, cine este 

pentru această propunere?  

Se supune la vot propunerea făcută de domnul președinte de ședință. 

Unsprezece voturi pentru și trei  împotrivă (dnii Barbu Mădălin-Nicolae, 

Mihăilescu Alin-Marius și Piaskovski Stanislav). 

Dl. Piaskovski – Vă rog ca în procesul verbal al ședinței să se 

consemneze că eu am ridicat problema unui abuz în funcție, având în vedere că 

mi se interzice dreptul de a face parte din comisie.  

Dl. președinte de ședință – Cu asta am terminat ședința ordinară a 

Consiliului Local Târnăveni din data de 12 noiembrie 2020, propun să ne 

întâlnim după ce am terminat ședințele pe comisii. 

Dl. Barbu Mădălin-Nicolae – Doamna secretară dacă se poate, având în 

vedere nerespectarea codului administrativ eu nu doresc să fac parte din 

comisie.  

Dl. președinte de ședință – Atunci mai trebuie la urbanism o propunere. 

Face cineva această propunere? 

Dl. Tuteceanu – Îl propun pe domnul consilier Ciulea-Porime Pavel. 

Dl. președinte de ședință – Cine este de acord?  

Dl. Hegheș - Să consemnați că și eu sunt pentru. 

Dl. Piaskovski – Abținerile și voturile împotrivă nu se numără? 

Dl. președinte de ședință – Cine se abține? Nimeni. Împotrivă? Trei (dnii 

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

D-na Rațiu – A fost adoptată Hotărârea cu numărul unu cu 11 voturi 

pentru, 0 abțineri și 3 voturi împotrivă.  

Dl. președinte de ședință – Mai am o propunere, ca să câștigăm timp, 

dacă sunteți de acord, să începem ședința mai repede de ora stabilită în 

convocator.  

Dl. Cimpoca – Peste 15 minute. 

Unanimitate de voturi pentru decalarea ședinței extraordinare, convocata 

de îndată, la data de 12 noiembrie 2020, orele 14.00, la terminarea întocmirii 

avizelor  comisiilor de specialitate.  

Dl. președinte de ședință – declară închisă ședința ordinară a Consiliului 

Local Târnăveni din data de 22 noiembrie 2020. 

 

 

         Președinte de ședință     Secretar general 
  Antonya Mihail        Ștefan Blănaru 
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Întocmit,  

Cimpoca Virginia Maria 


