
Cine este pentru, împotrivă, abțineri? 

Dna Rațiu- Hotărârea cu numărul 113.cu 18 voturi pentru și 1 abținere(dl. 

Cirlea)  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 64/2019 

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

solide menajere și similare în județul Mureș și aprobarea  nivelului taxei speciale 

de salubrizare pentru anul 2021. 

Dl. Președinte de ședință - Discuții dacă sunt pe marginea acestui proiect? 

Aș avea eu un amendament, dacă se poate. În anul 2020 s-a schimbat legea 

veteranilor prin legea nr.168/2020, de aceea vă propun introducerea unui 

amendament. La capitolul V la articolul 15 pe lângă veteranii de război să fie 

incluși și veteranii din teatrele de operatii, pentru că în luna august prin legea 

nr.168/2020 a fost stabilit statutul lor. 

Alte discuții dacă mai sunt? Să trecem la votul amendamentului propus. 19 

voturi pentru. Acum cine este pentru întreg proiectul de hotarâre cu amendamentul 

votat? Unanimitate. 

Dna Rațiu- Unanimitate de voturi pentru Hotărârea cu numărul 114. 

Dl. președinte de ședință – Pentru luna ianuarie, îl propun președintele de 

ședință pe domnul Cândea, conform Regulamentului de funcționare a Consiliului 

Local. 

Dl. Incze – Dar mai sunt diverse. Am o propunere cu care cred că toată 

lumea este de acord, repararea celor două treceri de cale ferată. 

Dl. Primar – Nu ține de noi, dar ni s-a promis că se va moderniza. 

Dl. Incze – Se strangulează circulația. 

Dl. Primar –În proiectul pe care îl avem cu Consiliul Județean de 

modernizare a drumului județean în care intră și trecerea de pe strada 1 Decembrie 

lucrările nu se vor întrerupe până la barieră, după Anul Nou vor continua și se vor 

relua, o să fie până la sensul giratoriu. Mai sunt de făcut trotuarele, accesele, 

canalizarea. Cealaltă de pe strada Armatei sperăm și vom mai insista că o va face 

C.F.R.-ul anul viitor. A făcut-o pe cea de la Adămuș. 

Dl. Cimpoca – Zilele trecute coada la barieră era dincolo de Lukoil, este o 

problemă de trafic pe care trebuie să o recunoaștem. Până acum cea mai urâtă 

trecere de cale ferată era cea de la Iernut, de care am scăpat. 

Dl. Mihăilescu – O reclamație a unui cetățean pe strada Avram Iancu 

numărul 192 după ce au fost executate lucrările de canalizare, turnarea asfaltului  

pe petice, pe porțiuni produce atât zgomot cât și crăpături caselor din zonă. Dacă se 

poate intervenii, probabil că știți problema. 

Dl. Primar- Cine este cetățeanul respectiv? 

Dl. Mihăilescu –Domnul Demeter. 

Dl. Primar- Domnul Demeter cred că a fost de zece ori la mine, domnului 

Demeter Ioan i-am spus că este lucrarea făcută de Aquaserv cu care suntem în 

instanță. Din păcate luna trecută a declinat instanța către Tribunal. Aquaservul nu a 

respectat autorizația de construire, nu a refăcut reparația bine pentru care au fost 

acționați în instanță. Nu doar pe Avram Iancu sunt probleme, acestea sunt și pe 

Victoriei, pe Armatei. Noi am încercat, la un cămin mai ridicat să punem în jurul 



lui asfalt, să nu mai existe pragul respectiv, să nu mai lovească, dar mai mult nu 

putem noi să facem. 

Dl. Demeter a primit răspuns și verbal și în scris. 

Dl. Mihăilescu – Sper să se rezolve într-un final. 

Dl. Primar- Așteptăm ca instanța să îi oblige să aducă lucrarea la faza inițială 

pentru că noi nu am reușit cu vorba bună. 

Dl. Președinte de ședință – Alte discuții dacă mai sunt. Dacă nu, pentru luna 

ianuarie, îl propun președintele de ședință pe domnul Cândea. Cine este pentru, 

împotrivă, abțineri? 18 voturi pentru, 1 abținere Dl. Cândea. 

Dl. Primar - Doresc să vă mulțumesc pentru colaborarea din acest an, un an 

plin de încercări care ne-a obligat să facem marea majoritate a ședințelor online. 

Vă doresc sărbători frumoase, liniștite, la mulți ani sănătoși tuturor, să ne vedem cu 

bine în anul 2021.  

Mai doresc să vă informez despre programul de vaccinare care începe în data 

de 27 decembrie. Probabil că majoritatea din dumneavoastră știți că este un 

program de vaccinare la nivel național și voluntar. Lumea nu este obligată să se 

vaccineze, dar o să vedeți că o să apară fel și fel de instituții care va îndemna 

lumea să se vaccineze. Pe toate studiile efectuale s-a tras concluzia că singurul sau 

poate cel mai rapid mod de a combate această pandemie este vaccinarea. Noi am 

stabilit Centrul Victoria iar dacă o să fie nevoie o să folosim și Casa de Cultură. Se 

începe cu cadrele medicale. Încă o dată spun: voluntar. După cadrele medicale 

persoanele peste 60 sau 65 ani, persoanele vulnerabile. Încă nu a fost stabilită 

vârsta, depinde de numărul de vaccinuri ajunse în țară. Dar din punctul meu de 

vedere sunt mult mai mici riscurile, 2% dacă ne vaccinăm, decât să nu ne 

vaccinăm. De aceea vă îndemn pe toți la rude, cunoștințe să le explicați și să îi 

îndemnați să meargă spre vaccinare. Sunt convins că, cu mici eforturi din partea 

noastră și cu mari eforturi din partea autorităților vom putea spune că în vara 

anului 2021 vom reîncepe să ne trăim viața în normalitate. Acum este o teamă 

generală care este îndreptățită să ne determine să avem suspiciuni         vis-a-vis de 

manifestări, întâlniri sau alte forme de comunicare. Sper cât mai curând să putem 

relua ședințele în mod normal. 

La mulți ani, sănătate și numai bine!  

Dl. Președinte de ședință – Declară închisă ședința ordinară a Consiliului 

Local Târnăveni din data de 21 decembrie  2020. La mulți ani și să ne vedem cu 

bine! 
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