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                          ROMÂNIA                                                      

                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.7950/02. V.2012                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                      Dosar: IV D/1      
                            
                   

 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 29 martie 2012 
 
 
 Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare a Consiliului Judeţean Mureş şi au 

fost conduse de doamna preşedinte Lokodi Edita Emöke. 
 Ordinea de zi a şedinţei a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean nr. 66 din 21 martie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul liber” 

şi „Nepujság”. 
 Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit: Filimon Vasile, Gombos Geza 
Csaba, Kardos Mihaela, Popa Marius Ciprian. 

 
Au fost invitaţi să participe:  
 

 dl Marius Paşcan,  prefectul judeţului Mureş 
 dl comisar şef Pescari Valentin, Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 
 dna Monica Dohotariu, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică 
 dl Soos Zoltan, director,  Muzeul Judeţean Mureş  
 d-na Avram Monica, director, Biblioteca Judeţeană Mureş 

 dl Podoabă Virgil, redactor-şef, Revista VATRA 

 dl Horobeţ Sergiu, director general, S.C. Compania Aquaserv S.A 
 dl Takács Elek, manager finanţe, S.C. Compania Aquaserv S.A 
 dl Sorin Lazăr, director economic, S.C. Compania Aquaserv S.A 
 dna dr. Ţibrea Gabriela, Direcţia de Sănătate Publică Mureş 
 dna Ábrahám Mária, Asociaţia „Rotaract Club Téka Tîrgu Mureş 
 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la 

elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 

Doamna preşedinte Lokodi: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, bună 

ziua doamnelor şi domnilor directori, daţi-mi voie să salut prezenţa domnului subprefect 
Barczi Gyozo şi v-aş ruga frumos să fim operativi. Vă rog să deschideţi aparatul şi vom 

trece rapid, foarte rapid la discutarea problemelor. Prima dată supun la vot procesul-verbal 
al şedinţei ordinare a consiliului judeţean din data de 29 februarie 2012. Cine este pentru? 

 

Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 februarie 2012 se aprobă cu 29 voturi 
„pentru”, 1 nu a votat (Mora Akos Daniel), 5 absenţi (Filimon Vasile, Gombos Geza Csaba, 
Giurgea Teodor, Kardos Mihaela, Popa Marius Ciprian). 
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Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Supun la vot ordinea de zi aşa cum 
a fost anunţată, cu o completare. Avem încă un proiect de hotărâre în regim de urgenţă în 
ceea ce priveşte un pod pe drumul 142 C care trebuie să fie trecut din domeniul public al 

Judeţului Mureş în domeniul privat. Avem nevoie, acolo, de investiţii pentru că în urma 
lucrărilor podul a cedat şi trebuie refăcut podul. Cu aceste precizări, supun la vot ordinea 
de zi. Cine este pentru? 

 
Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Filimon 

Vasile, Gombos Geza Csaba, Giurgea Teodor, Kardos Mihaela, Popa Marius Ciprian). 
 

 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului 
Mureș în domeniul privat al acestuia a podului situat în localitatea Viișoara 
la km 11+746 pe drumul județean DJ 142 C 

 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Deci, cum am anunţat, în regim de 

urgenţă avem un proiect de hotărâre, din domeniul public al judeţului trecem în domeniul 

privat al judeţului, în localitatea Viişoara de la km 11 plus 746, un pod.  Avem nevoie 
pentru a reface podul respectiv deoarece, în urma lucrărilor de realizare a proiectului 
european, refacerea în totalitate a drumului judeţean 142 C, culeele podului au cedat şi nu 

mai este posibilă o reparaţie ci trebuie refăcut. Avem proiect, avem tot, putem să trecem 
la refacerea podului. Dacă doreşte cineva să formuleze întrebări, dacă nu, trecem la vot. 
Articolul 1, cine este pentru? 

 
Articolul 1 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Filimon Vasile, Gombos 

Geza Csaba, Giurgea Teodor, Kardos Mihaela, Popa Marius Ciprian). 
 
Articolul 2 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Filimon Vasile, Gombos 

Geza Csaba, Giurgea Teodor, Kardos Mihaela, Popa Marius Ciprian). 
 
Articolul 3 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Filimon Vasile, Gombos 

Geza Csaba, Giurgea Teodor, Kardos Mihaela, Popa Marius Ciprian). 
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Filimon 

Vasile, Gombos Geza Csaba, Giurgea Teodor, Kardos Mihaela, Popa Marius Ciprian). 
 
 

2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat a unor bunuri şi 
stabilirea unor măsuri în vederea valorificării acestora 

 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. O să trecem la primul proiect de 
hotărâre privind cuprinderea în domeniul privat al unor bunuri şi stabilirea unor măsuri în 
vederea valorificării acestora. Acest proiect a fost aprobat de comisia tehnico-economică, a 

fost aprobat de comisia juridică, de servicii publice, toate comisiile au dat aviz fără 
obiecţiuni. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, trecem la vot. Hotărârea în întregime, 
cine este pentru? 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Borşan 
Doru), 5 absenţi ( Filimon Vasile, Giurgea Teodor, Gombos Geza Csaba, Kardos Mihaela, 
Popa Marius Ciprian).  
 

 
3. Proiect de hotărâre privind suspendarea măsurilor aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 4 din 31 ianuarie 2012  

 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. La punctul 2 avem un proiect de 

hotărâre care priveşte parcarea din faţa Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, 

faţă de care, printr-o hotărâre anterioară a noastră, cu numărul 4 în ianuarie, am dispus 
să alocăm în bugetul consiliului judeţean fonduri în vederea amenajării parcării. 

Dumneavoastră la şedinţele comisiilor în parte aţi avizat favorabil, alţii, însă, au crezut că 
nu e bine să avizeze. Eu aş dori să vă fac o scurtă explicaţie de ce ne-am gândit ca să 
suspendăm această hotărâre de-a noastră. Fiind vorba de o hotărâre care este legată de 

bugetul judeţului în care noi am alocat nişte bani din fondurile bugetului, această hotărâre 
privind aprobarea bugetului, normal că trebuie să fie îndeplinită. Îndeplinirea ei este să 
trecem la lucrările de reparaţii, reamenajarea parcării. În urma unei sentinţe pronunţată 

de instanţă acum trei săptămâni, acest lucru devine imposibil. Hotărârea de Guvern din 
2002 a fost anulată în parte, instanţa dispune ca o poziţie din Hotărârea de Guvern… 
ajutaţi-mă, vă rog. 

Domnul secretar Cosma: Două Hotărâri de Guvern, 867 din 2002 şi 964 tot din 
2002.  

Doamna preşedinte Lokodi: Da, să fie în parte anulate şi trebuie să vă spunem 

şi o să vă rog să spuneţi dumneavoastră domnule secretar, că nu este vorba doar de 
suprafaţa de teren pentru care am avut atâtea discuţii între primărie şi consiliu judeţean, 
respectiv o parte din această suprafaţă la parcare. Spuneţi exact despre ce este vorba.  

Domnul secretar Cosma: Anularea parţială vizează mai multe poziţii din cele 
două hotărâri de guvern dar trebuie să fac precizarea că 867 din 2002 este actul prin care 
statul transmite din proprietatea sa privată şi din administrarea Ministerului Sănătăţii în 

domeniul public al Judeţului Mureş şi în administrarea consiliului judeţean, tot patrimoniul 
care aparţine de sănătate, practic, de Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş la 

acel moment. 964 din 2002 vizează atestarea domeniului public al Judeţului Mureş în care 
acest patrimoniu preluat de la stat figurează ca aparţinând domeniului public al Judeţului 
Mureş. Hotărârea judecătorească vizează anularea parţială a celor două hotărâri de guvern 

referitor la mai multe poziţii din anexa la acestea, practic pe lângă imobilul situat în 
Gheorghe Marinescu nr. 50, actualul Spital Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş este 
vizat şi imobilul din piaţa Bernády György nr. 8 unde îşi desfăşoară activitatea Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş care funcţionează sub autoritatea consiliului judeţean, Policlinica nr. 
2 de pe Bulevardul 1 Decembrie 1918, Clinica ORL de pe strada Gheorghe Marinescu şi 
mai sunt şi altele. 

Doamna preşedinte Lokodi: Oncologia şi Fizioterapia. Deci, practic, prin această 
hotărâre a consiliului judeţean nu se rezolvă o dispută cu privire la teren ci o serie de 
clădiri în care funcţionează spitale care sunt în subordinea consiliului judeţean, trec prin 

această hotărâre judecătorească, în proprietatea oraşului, nu? 
Domnul secretar Cosma: Nu, se anulează rubrica privitoare la suprafaţa de 

teren care este determinată în cele două hotărâri de guvern şi instanţa modifică practic 

hotărârile de guvern, în sensul că în loc de suprafaţă să se treacă sintagma „şi teren 
aferent”, fără determinarea suprafeţei de teren. Efectul hotărârii judecătoreşti nu este 
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acela al trecerii terenurilor în patrimoniul municipiului. Dacă hotărârea de guvern se 

anulează, imobilele trec înapoi la statul român.  
Doamna preşedinte Lokodi: În mod normal dar în hotărâre este cuprins…. 
Domnul secretar Cosma: Nu este precizat, doamna preşedinte.  

Doamna preşedinte Lokodi: Domnilor, în orice caz, această hotărâre aşa cum 
este pronunţată, nu poate să fie acceptată şi nu putem să venim în faţa dumneavoastră cu 
nicio propunere viabilă. Nici de conciliere, nici de nici un sens. Şi aţi văzut mai înainte, m-

am consultat cu domnul secretar general, mă gândesc că astăzi aş retrage de pe ordinea 
de zi acest proiect de hotărâre. Eu pot să retrag oricând pentru că noi am propus. Pot să 
retrag şi acum, şi în timpul discuţiei. Deci retragerea din partea executivului poate să 

opereze şi în timp ce discutăm. Ne-am gândit să o retragem, eu ştiu că avem problema în 
continuare, ce facem cu banul public şi blocăm banul public la această poziţie dar mă 

gândesc la o discuţie cu conducerea Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. Eu voiam să 
rezolv această problemă, însă în momentul de faţă avem proiecte europene care ne 
blochează. Noi nu putem, de exemplu, în momentul de faţă nici să luăm o măsură că dăm 

clădirea şi cu tot terenul la Ministerul Sănătăţii pentru că, de fapt, această clădire aparţine 
în competenţa Ministerului Sănătăţii. Nu mai este Spitalul Judeţean, este Spitalul Judeţean 
de Urgenţă care aparţine Ministerului Sănătăţii. Şi clădirea ar putea să fie trecută în 

proprietatea Ministerului Sănătăţii pentru că această activitate este în subordinea lor. Dar 
de ce nu o putem face? Că avem două proiecte europene pentru ambulatoriul de 
specialitate pe care le-am câştigat pentru că aceste clădiri sunt în proprietatea noastră. 

Deci avem o problemă din punct de vedere al proiectelor europene. Nu putem de aceea să 
dăm la nimeni acest imobil şi această clădire. Noi am câştigat banii europeni. Retrag de pe 
ordinea de zi, mai căutăm o soluţie şi o să venim în faţa dumneavoastră, luna viitoare sau 

peste două luni.  
Domnul consilier Mora: Asta era şi rugămintea noastră, noi în comisia tehnico-

economică ne-am abţinut, nu toţi, e adevărat, eu cel puţin m-am abţinut la acest proiect 

pentru că nu mi se pare normal ca pe o hotărâre care s-a dat fără să încerc să comentez 
cum s-a dat şi ce fel de hotărâre este, care este o hotărâre complet nedreaptă şi ilogică 
din punct de vedere al esenţei şi al efectelor, noi să oprim nişte investiţii care vin în 

necesarul oamenilor care vin la spital. Eu, practic, blochez nişte investiţii, să fac nişte 
parcări, de ce? Pentru că este o hotărâre care nu este definitivă, deci are cale de recurs la 

Înalta Curte şi pe mine mă blochează luni de zile, poate un an de zile şi nu pot să fac 
nimic.  

Doamna preşedinte Lokodi: Poate trei-patru ani.  

Domnul consilier Mora: Nu este absolut normal ca noi să ne oprim din 
investiţiile pe care le-am prognozat şi pe care ni le-am propus. Deci cred că este o măsură 
corectă să îl retragem de pe ordinea de zi pentru că, oricum, noi grupul liberal ne-am fi 

abţinut de la acest vot.  
Doamna preşedinte Lokodi: Din păcate noi nu putem face acum proiectul, nu 

putem continua.  

Domnul consilier Mora: Eu zic să amânăm un pic dar nu foarte mult, pentru că 
este o necesitate pe care indiferent cine o face, că o face judeţul, că o face municipiul, 
trebuie să răspundă nevoilor cetăţenilor care merg la spital. Nu poţi parca în zona 

spitalului. Vă mulţumesc. 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Vom veni cu o soluţie în faţa 

dumneavoastră până la şedinţa următoare pentru că, dacă nu, chiar că trebuie să îl 

retragem.  
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4. Proiect de hotărâre privind rezultatul inventarierii patrimoniului 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2011 
 
Doamna preşedinte Lokodi: Următorul proiect de hotărâre de la punctul 3 

priveşte inventarul patrimoniului consiliului judeţean pe anul 2011. Acest proiect de 
hotărâre a fost, de asemenea, discutată în comisiile de specialitate. Doreşte cineva să ia 
cuvântul? Dacă nu,l supun la vot, în întregime proiectul de hotărâre care are două articole. 

Cine este pentru? 
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 

Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între 
Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Centrul Romilor pentru Politici de 

Sănătate – SASTIPEN - Bucureşti  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Următorul proiect de hotărâre 

priveşte aprobarea protocolului de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş, Asociaţia 
Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate SASTIPEN Bucureşti. Şi acest proiect de 
hotărâre a fost discutat în comisiile de specialitate şi a fost avizat fără obiecţiuni. Proiectul 

conţine trei articole, dacă nu doreşte nimeni să ia cuvântul, supun la vot. Cine este 
pentru? 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 
Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între 

Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Zibo Help  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Urmează un alt proiect de colaborare privind 

convenţia de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Zibo Help. Eu am supus 
aprobării această cerere pentru că aşa a venit la noi şi încheiem această convenţie de 
colaborare, dar eu trebuie să vă spun că această practică de a învăţa altfel în cadrul 

şcolilor a mai născut şi alte cereri prin care şcolile vin în mod direct şi solicită să permitem 
să se viziteze Palatul Culturii, turnul, Palatul Administrativ, în cadrul programului şcolar 
fără plata biletului, noi am mai aprobat. Aici s-a cerut să existe o convenţie, am încheiat 

convenţia dar eu trebuie să vă înştiinţez şi să vă informez pe dumneavoastră că am mai 
aprobat şi la cerere vizită gratuită ca şi program şcolar în cadrul parteneriatului. Aşa că 
toată lumea care doreşte să vină şi şi-a inclus în acest program de săptămână, poate să 

viziteze, ba mai mult, pentru Liceul de Artă am cerut ca împreună cu cei de la Filarmonică 
să folosească spaţiile din palatul culturii, cândva acolo era şcoala de muzică şi acum copiii 
o să iasă de la Liceul de Artă, secţia muzică şi o să exerseze la Palatul Culturii, în sala mică 

şi în sălile Filarmonicii.  
Proiectul nostru de hotărâre cuprinde patru articole, supun la vot, cine este 

pentru? 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 
Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Găleşti, Suseni 
şi Voivodeni la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST 
MUREŞ 

 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează  proiectul de hotărâre 

pentru aderarea comunelor Găleşti, Suseni şi Voivodeni la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară ADI Aqua Invest, proiectul a fost discutat în comisiile de specialitate. 
Supun la vot, dacă nu doreşte nimeni să ia cuvântul. Cine este pentru aprobarea 

proiectului? 
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 

Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  
 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 
cofinanţării de către SC COMPANIA AQUA SERV S.A. în cadrul proiectului: 
„Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 

Mureş” 
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre 

privind stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către compania Aquaserv în 
cadrul proiectului „extindere reabilitare infrastructură de apă şi apă uzată în judeţul 
Mureş”. Şi acest proiect a fost avizat în comisiile de specialitate. Este necesar că urmează 

să se semneze contractul cu Banca Europeană de Dezvoltare. Proiectul nostru de hotărâre 
are 5 articole. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot, în întregime. Cine 
este pentru? 

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1anţinere (Moldovan 

Teofil), 6 absenţi (Filimon Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos 
Mihaela, Frenţ Tiberiu, Popa Marius Ciprian).  

 

 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asistenţă pentru 

proiectul:  „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în 

judeţul Mureş” 
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre 

pentru aprobarea contractului de asistenţă pentru extindere şi reabilitare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul Mureş. Acesta se referă la Banca Europeană pentru 
Reconstrucţie şi Dezvoltare. De asemenea proiectul nostru a fost aprobat fără obiecţiuni, 

proiectul nostru are patru articole. Dacă nu doreşte nimeni să ia cuvântul, cine este 
pentru? 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1anţinere (Moldovan 
Teofil), 6 absenţi (Filimon Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos 
Mihaela, Frenţ Tiberiu, Popa Marius Ciprian).  

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public 
judeţean „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii” şi a 
convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul 

de Poliţie Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia 
 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre privind 

aprobarea programului de interes public judeţean, „Operativitate în intervenţie pentru 
siguranţa comunităţii” şi a convenţiei de colaborare între Consiliul Judeţean Mureş şi 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru implementarea acestuia. Este prezent şi 
domnul comandant Pescari. Proiectul a fost avizat fără obiecţiuni.  

Domnul consilier Mora: Doamna preşedinte, nu fac decât să mulţumesc tuturor 

consilierilor judeţeni pentru faptul că astăzi sper că vom vota acest proiect şi să vă spun 
un lucru care trebuie spus: de câţiva ani de zile se fac nişte eforturi fantastice în judeţ 
pentru a găsi o colaborare la nivelul localităţilor pentru a putea să ţinem maşinile pe 

stradă. Şi aceasta este mulţumirea pe care aş vrea să o adresez public tuturor, şi consiliilor 
judeţene, şi primarilor pentru că au înţeles să sprijine poliţia pentru că dacă nu exista o 
colaborare, astăzi, noi, nu aveam uniformă în stradă. Pe de altă parte, tot ca o mulţumire 

şi ca o felicitare trebuie să spun, trebuie să şi spunem când sunt lucruri bune, Târgu Mureş 
este pe locul 3 la nivel naţional la ceea ce înseamnă asigurarea ordinii publice, deci cu alte 
cuvinte, trebuie să spunem şi atunci când este bine, nu numai atunci când e rău. Şi acest 

lucru nu s-ar fi putut face dacă administraţia publică locală şi administraţia judeţeană, nu 
înţelegea să vină în sprijin. Deci, domnule comandant, eu sper ca de acum înainte să fie 
numai mai bine şi să menţinem ordinea publică, mai ales pentru că Judeţul Mureş este un 

judeţ foarte greu şi ştiţi bine, are cel mai mare număr de rromi din ţară, avem probleme 
deosebit de grele şi cu toate astea, suntem pe locul 3, deci merită felicitări toţi cei care au 
contribuit. Vă mulţumesc.  

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Domnule comandant al poliţiei judeţene 
Mureş, transmiteţi colegilor dumneavoastră că administraţia judeţului, în măsura 

posibilităţilor şi al bugetului său destul de limitat, auster, încearcă să vină în ajutor pentru 
cetăţenii acestui judeţ şi pentru ca dumneavoastră să obţineţi rezultate, vă felicităm 
pentru locul 3, este un lucru foarte merituos ca Judeţul Mureş să fie pe locul 3 la nivel 

naţional în condiţiile în care eu ştiu că aveţi multe probleme.  
Domnul comisar-şef Pescari: Doamna preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, domnule 

subprefect, doamnelor şi domnilor, vă mulţumesc că sunteţi alături de poliţia judeţeană, o 

să vedeţi în continuare că nu o să vă dezamăgim, o să căutăm să asigurăm ordinea şi 
liniştea publică aşa cum trebuie pe teritoriul judeţului Mureş şi atunci când dumneavoastră 
ne simţiţi aproape, lucrurile vor merge din ce în ce mai bine. Vă mulţumesc şi sper să 

colaborăm în acelaşi fel. Vă mulţumesc mult, doamna preşedintă.  
Doamna preşedinte Lokodi: Sunt convinsă. Domnilor consilieri, supun la vot 

proiectul de hotărâre care conţine 6 articole. Cine este pentru? 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 
Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  
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11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia „Rotaract Club Téka din Tîrgu Mureş, în vederea 
organizării Concursului intercultural privind cunoştinţele despre istoria, 
cultura şi diversitatea interetnică a oraşului Tîrgu Mureş – concurs 

destinat liceenilor  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Doamnelor şi domnilor consilieri, trecem mai departe, 

este vorba de proiectul de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 
Mureş şi Asociaţia „Rotaract Club Téka din Tîrgu Mureş, pentru un proiect pe care această 
asociaţie doreşte să realizeze. Avem nevoie de această hotărâre ca să aibă acordul şi 

susţinerea administraţiei publice a judeţului pentru obţinerea finanţării. Proiectul a fost 
avizat în mod favorabil. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul, dacă nu, avem trei articole. 

Supun la vot proiectul de hotărâre, cine este pentru? 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 
Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  
 

Doamna preşedinte Lokodi: Nu funcţionează un aparat?  
Domnul secretar Cosma: Domnul consilier Ferenţ a ieşit şi nu şi-a închis aparatul? 
Doamna preşedinte Lokodi: Atunci vă rog să îi închideţi aparatul.  

 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 

Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea organizării 

Festivalului internaţional de film de foarte scurt metraj „Très Court” 
 

Doamna preşedinte Lokodi: Trecem mai departe, vă prezint proiectul de 

hotărâre pentru cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş, Inspectoratul Şcolar Judeţean 
în vederea organizării festivalului internaţional de film de foarte scurt metraj „Très Court”. 
Dacă nu doreşte nimeni să ia cuvântul, atunci trecem la vot. Proiectul are trei articole, cine 

este pentru? 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 
Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  

 
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 

Mureş şi Parohia Unitariană Tîrgu Mureş, în vederea organizării 

Conferinţei internaţionale „Menţinerea echilibrului într-o lume 
schimbătoare”, ediţia a II-a 

 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre 
pentru cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Parohia Unitariană din Tîrgu Mureş în 
vederea organizării conferinţei internaţionale a femeilor din toată lumea, a femeilor care 

sunt credincioşii bisericii unitariene, „menţinerea echilibrului într-o lume schimbătoare”. Şi 
acest proiect de hotărâre a fost avizat de comisiile de specialitate. Avem trei articole, dacă 
nu doreşte nimeni să ia cuvântul, supun la vot. Cine este pentru? 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 
Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  
 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării managementului aplicat 
la instituţiile de cultură subordonate  

 

Doamna preşedinte Lokodi: Urmează proiectul de hotărâre pentru aprobarea 
evaluării managementului aplicat la instituţiile de cultură subordonate. Comisiile şi-au 
încheiat activitatea, aşa cum ştiu, a fost o activitate susţinută, fiecare comisie a încheiat 

actele de evaluare şi vin în faţa dumneavoastră cu aceste note, pe care le consider 
normale, după cum cunosc eu activitatea directorilor şi vă felicit, doamnelor şi domnilor 

directori. Doamna Dohotariu Monica: 9,45, doamna Avram Monica: 9,70, Domnul Soos 
Zoltan: 9,62, Domnul Podoabă Virgil: 9,55. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul, dacă nu, 
trecem la vot. Proiectul nostru de hotărâre are 2 articole. Supun la vot: cine este pentru? 

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 abţineri, 6 absenţi. 
 

15. Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexei I.3 la HCJM nr.114/2010 
privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de 
cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş  

 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc şi vă felicit. Urmează proiectul de 

hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. Şi acest proiect de hotărâre a fost avizat în mod 
favorabil. Dacă nu doreşte nimeni să ia cuvântul, proiectul nostru de hotărâre are 2 
articole, supun la vot. Cine este pentru? 

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 

Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  

 

16.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.76/26.05.2011 privind aprobarea structurii 
organizatorice, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 
 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre 

privind Modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 76 din 26 mai 2011 
privind structura organizatorică, a statul de funcţii şi regulamentului de organizate şi 
funcţionare pentru aparatul de specialitate al consiliului judeţean. Proiectul de hotărâre a 

fost avizat în mod favorabil. Este vorba de acele persoane care au obţinut o avansare în 
grad. Supun la vot proiectul nostru de hotărâre care conţine două articole. Cine este 
pentru? 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu 
Mihail), 6 absenţi (Filimon Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos 
Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa Marius Ciprian).  
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17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş 
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre care 

priveşte modificarea componenţei comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap. 
Şi acest proiect de hotărâre a fost avizat în mod favorabil, conţine două articole. Supun la 
vot. Cine este pentru?  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi.  
 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui 
număr de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre 

privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de cinci trasee pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean pentru curse regulate. Şi acest proiect 
de hotărâre a fost avizat în mod favorabil. Conţine două articole. Dacă nu doreşte nimeni 

să ia cuvântul, supun la vot. Cine este pentru? 
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 6 absenţi (Filimon 

Vasile, Gombos Geza Csaba, Ilyes Toth Alexandru, Kardos Mihaela, Ferenţ Tiberiu, Popa 
Marius Ciprian).  

 

Doamna preşedinte Lokodi: Domnilor şi doamnelor consilieri, vă mulţumesc 
frumos pentru operativitate. Dar aş dori să vă anunţ un lucru, săptămâna trecută, pentru 
regiunea 7 Centru, la Bucureşti s-a semnat încă un proiect european în valoare de 

20.000.000 lei, pentru a achiziţiona aparatură pentru serviciul de urgenţă, pompieri, vom 
cumpăra pentru judeţul Mureş 5 autospeciale pentru apa şi spumă, maşini mici, 2 
ambulanţe, şi pentru celelalte judeţe din regiunea 7 Centru, de asemenea, tot aşa, utilaje, 

vor veni în regiunea 7 Centru, în jur de 44 de maşini. Vă mulţumesc.  
Lucrările şedinţei se încheie la ora 13:42. 
 

 
 

                                                                           Întocmit: Andreea Claudia Iepan 
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