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                      ROMANIA                                                    Nr. 10029/5.06.2012 
              JUDETUL MURES                                                        Dosar:  IVD/1   

          CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
din data de 26 aprilie 2012 

 
 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 
doamna preşedinte Lokodi Edita Emöke. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.96 

din 19.04.2012 şi a fost publicată în cotidienele locale „Zi de zi” şi „Nepujság”. 
Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean a lipsit domnul consilier: Giurgea 

Teodor. 

Au fost invitaţi să participe:  
 dl. Valentin Bretfelean,  prefectul judeţului Mureş 
 dl. Oană Teodor - trezorier- şef, Trezoreria Tîrgu Mureş 
 dl. Runcan Petru, director, Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 dna. Hang Mărioara, director economic, Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

 dl. Cazan Vasile – director, Filarmonica Tîrgu Mureş 
 dna Covaciu Cristina – director adj., Filarmonica Tîrgu Mureş 
 dl. Schmidt Lorand – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului 
 dl. Mezei Vasile, director economic,  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş 

 dl. Soos Zoltan, director,  Muzeul Judeţean Mureş  
 dna. Mihalte Marcela, contabil-şef, Muzeul Judeţean Mureş 

 dl. Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş  
 dna Luduşan Leontina, contabil-şef, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL”   

 dna Konrad Judith - manager-director, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 dl. Domokos Attila - director financiar-contabil, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
 dl. Szasz Ioan - director medical, Spitalul Municipal Gh.Marinescu Târnăveni 

 dna. Moldovan Anna - director financiar-contabil, Spitalul Municipal Gh. Marinescu 
Târnăveni 

 dna. Avram Monica – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 
 dna. Pop Daniela, contabil-şef, Biblioteca Judeţeană Mureş 
 dl. Takacs Elek, manager finanţe, SC Compania Aquaserv. SA 
 dl. Kovacs Andras Ferencz – redactor-şef, REVISTA LATO 
 dl. Nagy Istvan – director, SC „Parc Industrial Mureş” S.A. 

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la 
elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
  

D-na preşedinte Lokodi: Bună ziua, doamnelor şi domnilor, daţi-mi voie să deschid 
lucrările şedinţei de azi şi să salut şi pe directorii prezenţi şi pe d-l subprefect Bárczi Gyozo. 

Domnilor consilieri, prima dată supun la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 
29 martie pe care, fiecare dintre dvs., aţi putut să îl lecturaţi prin poşta electronică. Cine 
este „pentru”? 
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Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 martie 2012 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 
nu a votat  (Mora Akos Daniel), 4 au lipsit (Ferenţ Tiberiu, Filimon Vasile, Giurgea Teodor, Gombos 
Csaba).  

 

 D-na preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Cred că demult nu am avut o şedinţă în care 

să nu avem puncte în regim de urgenţă. Aceasta este o şedinţă pentru care ne-am pregătit 
din timp şi nu am avut nimic în regim de urgenţă. Aş supune la vot ordinea de zi aşa cum a 
fost anunţată. Avem trei hotărâri pentru care avem nevoie de majoritatea consilierilor în 

funcţie, avem a patra hotărâre la care vom avea nevoie de un cvorum de 2/3 şi după aceea 
avem hotărâri, de la punctul 5 până la 11 la care avem nevoie de votul majorităţii 

consilierilor prezenţi şi mai avem proiectul nr.11 la care avem nevoie de majoritatea 
consilierilor în funcţie. Eu aş propune să discutăm după punctele 1, 2, 3 şi 4 şi punctul 12 
pentru că unii dintre dumneavoastră m-au anunţat că au probleme şi vor trebui să plece şi 

pentru ca să nu avem probleme cu cvorumul, supun la vot în acest fel ordinea de zi. Cine 
este „pentru” ? 

Ordinea de zi  astfel anunţată  se aprobă cu  30 voturi „pentru”, 1 nu a votat ( Roatiş 
Cheţan Daniela), 4 au lipsit (Ferenţ Tiberiu, Filimon Vasile, Giurgea Teodor, Gombos Csaba).  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale cu anexe, pe 
anul 2011 

 

D-na preşedinte Lokodi: Pot să vă rog, d-na preşedinte, să faceţi o scurtă 
prezentare? Vă mulţumesc. 

D-na consilier Ionela Ciotlăuş: Mulţumesc, d-na preşedinte, stimaţi colegi, stimaţi 

invitaţi, proiectul de hotărâre privind execuţia bugetului pe anul 2011 se prezintă în felul 
următor: la capitolul venituri, prevederile iniţiale totale au fost de 365 milioane; prevederile 
definitive, după rectificările din cursul anului 2011, s-a ajuns la cuantumul de 395 de 

milioane din care încasări realizate: 272 de milioane iar respectiv, în proporţie de 68% au 
fost realizate  veniturile. Veniturile proprii ale instituţiilor finanţate parţial din venituri proprii 
din subordinea Consiliului Județean sunt încasate în proporţie de 100%. Cheltuielile  

Consiliului Judeţean pe anul 2011 se prezintă la prevederi iniţiale de 444 milioane; credite 
bugetare definitive  - 473 milioane; plăţi efectuate 297 milioane, respectiv 63%. Propun 
astfel, conform execuţiei bugetare, spre aprobare, care reflectă în contul de execuţie 

celelalte situaţii financiare anexate şi publicate pe site la proiecte de hotărâri, că reprezintă 
poziţia şi performanţa financiară  a Consiliului Judeţean pe anul precedent. 

D-na preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc, domnilor consilier, dacă doreşte cineva să ia 

cuvântul, dacă nu, supun la vot, se poate d-le secretar în întregime? Bine, supun la vot în 
întregime proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mora Akos Daniel), 3 au lipsit 
(Filimon Vasile, Giurgea Teodor, Gombos Csaba).  

 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului     

    Consiliului judeţean Mureş pe trimestrul I.2012 
 

D-na preşedinte Lokodi: Din nou, d-na preşedinte.  
D-na consilier Ionela Ciotlăuş: Mulţumesc, d-na preşedinte. Din raportul privind 

execuţia bugetului pe trimestrul I rezultă următoarele: veniturile bugetului judeţean au fost 

aprobate la nivel de 372 de milioane pentru anul 2012, din care 111 milioane pentru primul 
trimestru. Încasările realizate au fost în cuantum de 63 milioane de lei reprezentând 57% 

din planificarea trimestrială. Veniturile secţiunii de funcţionare au fost realizate într-o 
proporţie de  91%, iar veniturile proprii în proporţie de 108%. Avem economii la capitolul 
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de cheltuieli, economii înregistrate datorită aplicării actelor normative ce prevăd măsuri 
financiare de reducere a cheltuielilor bugetare, în special la plafonarea cheltuielilor de 

personal. Propun aprobarea acestui proiect de hotărâre. 
D-na preşedinte Lokodi: Dacă nu doreşte cineva să ia cuvântul, supun la vot 

proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? 
Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mora Akos Daniel), 3 au lipsit 

(Filimon Vasile, Giurgea Teodor, Gombos Csaba).  
 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pe  anul 2012 

 

D-na preşedinte Lokodi: Vă rog din nou, d-na preşedinte.  

D-na consilier Ionela Ciotlăuş: Mulţumesc, d-na preşedinte. Prezenta rectificare se 
referă la alocări din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru suma de 
5.600.000 lei în vederea finanţării unor cheltuieli curente şi de capital, precum şi pentru 

cofinanţarea unor proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. Astfel, Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului comunică alocaţiile bugetare pentru 2012, pentru 
subprogramul privind canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate: 500.000 lei pentru 

localitatea Saschiz; pentru subfinanţarea programului privind alimentarea cu apă a satelor -
1.200.000 lei aferente localităţilor: Brâncovenești – 300.000 lei, Şăulia – 300.000 lei; 
Sângeorgiu de Mureş – 300.000 lei  şi Suplac – 300.000 lei. Pentru finanţarea programului 

privind reabilitarea, modernizarea şi asfaltarea drumurilor de interes judeţean se alocă  
suma de 4.419.000 lei destinate localităţilor:  Bahnea – 350.000 lei, Suplac – 200.000 lei, 
Breaza – 1.106.000 lei, Saschiz – 150.000 lei, Acăţari – 300.000, Batoş – 300.000, Ghindari 

-100.000 lei, Brîncoveneşti – 100.000 lei, Vărgata – 100.000 lei, Ernei – 200.000 lei, Mica – 
600.000 lei şi Luduş – 913.000 lei.  

De asemenea, se mai propune suplimentarea bugetului cu suma de 9000 lei proveniţi 

din sponsorizări pentru finanţarea cheltuielilor ocazionate de Conferinţa Internaţională a 
Bibliotecarilor. Totodată Direcţia de Sănătate Publică comunică fondurile alocate de 
Ministerul Sănătăţii din veniturile proprii pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş, în sumă de 

3.932.000 lei pentru finanţarea reparaţiilor capitale, suma de 324.000 lei pentru finanţarea 
aparaturii medicale şi suma de 5.149.000 lei pentru finanţarea unor acţiuni de sănătate. 

Biblioteca Judeţeană solicită rectificarea bugetului cu majorarea sumei de 196.000 lei 
pentru finanţarea Conferinţei Internaţionale a Bibliotecarilor. Teatrul pentru Copii şi Tineret 
ARIEL solicită suplimentarea bugetului pentru asigurarea activităţii în noua locaţie începând 

cu stagiunea de toamnă şi se solicită suma de 2.850.000 lei. Aeroportul „Transilvania Tîrgu 
Mureş” solicită aprobarea rectificării listei de investiţii şi reparaţii pe anul 2011 şi astfel se 
aprobă suplimentarea listei de investiţii cu finanţare din tariful de securitate pentru Proiect 

„Sistem integrat de control 100% a bagajelor de cală”, aparat de control RX cu TIP instalat 
cu tunel de mici dimensiuni şi echipamente de securitate tip LEDS; cuprinderea în program 
a lucrărilor de reparaţii dale izolate la pista de aterizare-decolare, cale rulare şi platformă 

prin scoaterea acestora din lista de investiţii. 
D-na preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc mult. Acest proiect de hotărâre a fost 

aprobat de patru comisii de specialitate: comisia tehnico-economică, cea juridică, cea de 

servicii publice şi cea de amenajare a teritoriului. 
D-l consilier Boloş: D-na preşedinte, stimaţi colegi consilieri, doresc să fac o 

declaraţie în numele grupului PSD. Acum, în apropierea încheierii mandatului 2008-2012 

suntem puşi în faţa unei situaţii care s-a repetat de nenumărate ori în ultimul timp şi 
anume, aceea de a rectifica bugetului Consiliului Judeţean Mureş cu sume transmise cu 

dedicaţie de la Guvernul României pentru localităţile a căror primari aparţin partidelor din 
arcul guvernamental. De această dată, din totalul celor 24 de primării PSD din judeţul 
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Mureş, beneficiază de sprijin financiar doar o singură primărie, cu o sumă ce reprezintă 
impresionantul procent de 4,09% din suma totală alocată judeţului Mureş, primăriile UDMR 

primind 46,5%, PDL – 30,4%, PNL – 18.06%.  Ce se poate spune într-o astfel de situaţie?! 
decât că se demonstrează constant, fără reţinere, un dispreţ al actualilor guvernanţi faţă de 

locuitorii care au îndrăznit să aibă  alte opţiuni politice decât cele portocalii sau verzi. Din 
respect faţă de locuitorii comunităţilor care au obţinut aceste fonduri, membrii grupului de 
consilieri PSD din Consiliul Județean Mureş vor vota hotărârea de rectificare a bugetului 

propusă, dar o facem cu un gust amar şi cu regretul că încă nivelul de civilizaţie politică  în 
spaţiul naţional şi în cel mureșean, în acelaşi timp, este departe de cel european. 

În calitate de membru al Uniunii Social Liberale doresc să transmit locuitorilor din 

judeţul Mureş pe care îl reprezentăm cu toţii în acest for că astfel de tratamente 
discriminatorii vor dispărea în practica politică după viitoarele alegeri, introducându-se o altă 
abordare a problematicii comunităţilor locale.  Vă mulţumesc.  

D-na preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Domnilor consilieri, supun la vot proiectul 
de hotărâre aşa cum v-a fost prezentat. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail), 3 au lipsit (Filimon 
Vasile, Giurgea Teodor, Gombos Csaba).  

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Uniunea Democratică a Tineretului Maghiar, în vederea organizării 
Festivalului Internaţional de Film de Scurt-metraj ALTER-NATIVE  
 

D-na preşedinte Lokodi: În fiecare an am sprijinit acest eveniment. Toate comisiile au 
avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Vă consult dacă doreşte cineva să ia cuvântul, 
dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail), 3 au lipsit (Filimon 
Vasile, Giurgea Teodor, Gombos Csaba).  
 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public, în 
domeniul privat al judeţului Mureş, în vederea casării acestora 

 

D-na preşedinte Lokodi: Este vorba de unele bunuri mobile care au termenul de 

garanţie expirat şi urmează să fie casate. E vorba de 1962 bucăţi de cărţi care aparțin 
Bibliotecii Judeţene şi care urmează a fi scoase din evidenţă. Şi acest proiect de hotărâre a 
fost avizat de toate comisiile de specialitate.  

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime. Cine este „pentru”?              
Hotărârea se aprobă cu  29 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail), 3 nu au votat 

(Borşan Doru Aurelian, Kakasi Alexandru şi Mora Akos Daniel)  2 au lipsit ( Giurgea Teodor, Gombos 
Csaba).  

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale în judeţul Mureş 2012-2013 în domeniul protecţiei şi promovării 
drepturilor copilului şi a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie 

 

D-na preşedinte Lokodi: Şi acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de 
Comisia culturală, juridică şi economică. 

D-l consilier Filimon Vasile: D-na preşedinte, noi, la Comisia culturală, am avut o 

discuţie foarte amplă cu privire la această strategie şi nu numai. Se pare că în ultima vreme, 
la Direcţia Generală de Asistență Socială şi Protecţia Copilului Mureş s-au întâmplat lucruri 
care efectiv nu ne fac cinste, lucru extrem de regretabil care a ajuns pe prim-planul 

televiziunilor de la nivel naţional şi i-am recomandat d-lui Schmidt să facă o analiză foarte, 
foarte serioasă a ceea ce se întâmplă. Sigur, sunt cauze care ţin de resursa umană dar eu 
cred că sunt şi cauze ale managementului acestei instituţii. Am discutat personal cu dânsul 
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la comisie şi i-am făcut  mai multe recomandări şi eu sunt convins că în perioada următoare 
va ţine cont de aceste recomandări. Nu îi cer nimic în acest moment, deşi am înţeles că îi 

este un pic frică de mine, dar nu are de ce să îi fie frică de mine, nu îi doresc decât binele  
şi doresc binele acestei direcţii, dar ceea ce s-a întâmplat şi cu cazul trecut şi cu acest caz, 

şi faptul că în mass-media a apărut că mai există cazuri dar care nu au ieşit în mass-media, 
nu fac cinste acestei direcţii, şi de aceea îl rog foarte serios să facă această analiză în 
perioada imediat următoare şi să ne prezinte şi nouă ce se întâmplă de fapt la această 

direcţie. Vă mulţumesc. 
D-na preşedinte Lokodi: Este aici d-l director, a auzit, aşa că precis va face această 

analiză. Doamnelor şi domnilor consilieri, supun la vot proiectul.  
Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail),  3 au lipsit (Giurgea 

Teodor, Gombos Csaba, Havrileţ Nicolae).  
 

D-na preşedinte Lokodi: De fapt şi această strategie are menirea să se întâmple 
lucruri bune la direcţie  şi sper că  nu se vor mai întâmpla evenimente nedorite, dar este 
foarte greu să prevezi totul. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor judeţene din 
judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă 

 

D-na preşedinte Lokodi: Şi acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de 
Comisia de amenajare a teritoriului, de cea juridică şi cea de servicii publice. Doreşte cineva 

să ia cuvântul? Doamnelor şi domnilor consilieri, supun la vot proiectul. Cine este „pentru”? 
Hotărârea se aprobă cu  30 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail), 1 nu a votat ( Mora 

Akos Daniel),  3 au lipsit (Giurgea Teodor, Gombos Csaba, Havrileţ Nicolae).  
 

8. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Parc 
Industrial Mureş S.A. privind administrarea societăţii 

 

D-na preşedinte Lokodi: D-na Ciotlăuş, doriţi să luaţi cuvântul? Poftim. 
D-na consilier Ionela Ciotlăuş: Colegii de la Contabilitate mi-au semnalat o diferenţă 

la rectificarea de buget pe care aş vrea să o enunţ. Ea nu trebuie.., ca şi sumă, se suportă 

din bugetul iniţial aprobat dar trebuie să dau enunţ notei de rectificare.  
D-na preşedinte Lokodi: Atunci mă opresc cu acest proiect de hotărâre şi vă rog să 

prezentaţi.  

D-na consilier Ciotlăuş: Deci, se alocă pentru cheltuielile necesare privind pregătirea, 
organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale în 
2012, faţă de prevederile iniţiale se propune cuprinderea sumei de 200.000 lei pentru 

organizarea alegerilor locale din Capitolul 54.02.50, din care: 150.000 lei pentru cheltuieli 
de personal şi 50.000 lei pentru cheltuieli materiale, prin diminuarea cu aceste sume a 
Capitolului 51.02.01.03- Autorităţi executive. 

D-na preşedinte Lokodi: Ieri a sosit adresa prin care ni se solicită să cuprindem bani 
pentru alegeri. Domnilor consilieri, o să supun la vot cu toate că în proiectul de hotărâre era 
scris acest lucru, nu? Nu era? Deci este suplimentar, deci supun la vot şi cuprinderea banilor 

în buget pentru alegeri. Cine este „pentru”? 
Hotărârea se aprobă cu  30 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail), 1 nu a votat 

(Gombos Csaba),  3 au lipsit (Cioban Cristian, Giurgea Teodor, Havrileţ Nicolae).  
 

D-na preşedinte Lokodi: Trecem mai departe pentru acordarea mandatului special 

pentru Parcul Industrial în vederea investirii unor sume care reprezintă beneficiu pe anul 
2011 şi în vederea începerii unor proiecte la Parcul Industrial. 
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D-l consilier Filimon: Am o întrebare pe care vreau să i-o pun d-lui secretar şi anume, 
la ultima pagină, vreau să întreb dacă este corect la lista acţionarilor se zice… „ Consiliul 

Local Iernut, reprezentat prin Cornea Vasile, primar, Consiliul Local Luduş, reprezentat prin 
primar Dancu Ovidiu…” 

D-l secretar Paul Cosma: Este vorba de Actul Constitutiv de la momentul constituirii şi 
în forma de redactare care se va depune la Registrul Comerţului pe baza mandatelor 
speciale pe care le vor da fiecare dintre acţionari, se va face cuvenita mențiune în raport cu 

situaţia de la momentul înregistrării, dar nu ştim care va fi acel moment şi care va fi atunci 
calitatea  de reprezentant. 

D-na preşedinte Lokodi: În momentul de faţă noi o împuternicim pe d-na Şerban 

Maria să ne reprezinte. 
Şi acest proiect de hotărâre a fost avizat favorabil de comisiile de specialitate.  

Doamnelor şi domnilor consilieri supun la vot proiectul. Cine este „pentru”? 
Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail),  3 au lipsit (Cioban 

Cristian, Giurgea Teodor, Havrileţ Nicolae).  
 

 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.39/29 martie 2010 privind 

stabilirea unor măsuri de asigurare a cofinanţării de către SC Compania 

Aquaserv SA, în cadrul proiectului „Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Mureş” 

 

D-na preşedinte Lokodi: Acest proiect de hotărâre a fost discutat şi avizat de Comisia 
tehnico-economică juridică, cea de amenajare a teritoriului şi cea de servicii publice. 
Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot. Cine este „pentru”? 

 Hotărârea se aprobă cu  32 voturi „pentru”, 3 au lipsit (Cioban Cristian, Giurgea Teodor, 
Havrileţ Nicolae).  

 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de organizare UNESCO 
pentru monumentul istoric „Centrul Istoric Sighişoara” 

 

D-na preşedinte Lokodi: Acest proiect de hotărâre a fost discutat şi avizat de toate 
comisiile de specialitate fără nicio obiecţiune. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, 
supun la vot. Cine este „pentru”? Este vot secret fiind vorba de o comisie. 

Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 abţinere, 3 au lipsit. 
 
11. Proiect de hotărâre privind constituirea comitetului de organizare UNESCO 

pentru monumentul istoric „Saschiz, sat cu biserică fortificată din Transilvania” 
 

D-na preşedinte Lokodi: Acest proiect de hotărâre a fost discutat şi avizat de toate 

comisiile de specialitate fără nicio obiecţiune. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, 
supun la vot. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă cu  30 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 1 abţinere, 3 au lipsit. 
 

12. Proiect de hotărâre privind evaluarea managementului aplicat la instituţiile    
de cultură subordonate 

 

D-na preşedinte Lokodi:  De data aceasta se aprobă evaluarea pentru Revista LATO. 
Acest proiect de hotărâre a fost discutat şi avizat de comisiile de specialitate fără nicio 

obiecţiune. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot. Cine este „pentru”? 
Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 abţinere 3 au lipsit. 
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13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.97/24.06.2010 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de 
funcţii ale Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 

D-na preşedinte Lokodi: Acest proiect de hotărâre a fost discutat şi avizat de 
comisiile de specialitate fără nicio obiecţiune. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, 
supun la vot. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail),  3 au lipsit (Cioban 
Cristian, Giurgea Teodor, Havrileţ Nicolae).  

 
 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui 
număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 

de persoane prin curse regulate speciale  
 

D-na preşedinte Lokodi: Acest proiect de hotărâre a fost discutat şi avizat de 

comisiile de specialitate fără nicio obiecţiune. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, 
supun la vot. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă cu  30 voturi „pentru”, 1 abţinere (Poruţiu Mihail),  1 nu a votat 
 (Tatár Bela), 3 au lipsit (Cioban Cristian, Giurgea Teodor, Havrileţ Nicolae).   
 

 D-na preşedinte Lokodi: Doamnelor şi domnilor consilieri, veţi avea în mapa 

electronică a dumneavoastră un raport făcut de Curtea de Conturi a României care a 
efectuat un audit în cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi vă rog frumos să-l citiţi. În urma 
acestui audit s-au constatat câteva lucruri pe care le-am putut remedia pe loc, iar altele 

urmează să fie ulterior soluţionate, unele şi pe calea instanţelor judecătoreşti pentru că noi 
nu vom putea decide în anumite situaţii, dar din luna ianuarie a fost prezentă în instituţia 

noastră Curtea de Conturi care ne-a făcut un audit pe infrastructura de transport, unul şi pe 
situaţia economică, deci bugetul judeţului, am avut discuţii cu aceştia şi le-am mulţumim 
pentru munca lor pentru că acolo unde au făcut observaţii am putut face rectificări, în 

general apreciez că acest audit, atât primul cât şi al doilea, i-a ajutat pe colegii mei pentru 
ca pe viitor interpretările legale să se facă cu mai multă atenţie şi, unde este posibil, să 
rectificăm greşelile făcute de noi şi, în rest, instanța urmează să se pronunţe. Vă mulţumesc 

domnilor, veţi putea citi materialul. 
 Trebuie să vă spun că acum are loc la Palatul Culturii o conferinţă importantă unde 
participă toţi bibliotecarii din ţară, din Ucraina, din Moldova, din Ungaria, de la judeţele 

înfrăţite, sunt aici şi discută probleme legate de activitatea lor şi de cultură în general. Îmi 
pare foarte bine că putem găzdui acest eveniment, moment în care ne pregătim să 
sărbătorim, anul viitor, împreună sper, 100 de ani de existenţă a Bibliotecii Județene Mureş 

şi 100 de ani de existenţă a Palatului Culturii a cărui construcţie a fost terminată în anul 
1912 şi în toamna acelui an s-a şi înfiinţat biblioteca şi a fost dotată cu cărţi. 

D-l consilier Filimon: La diverse, d-na preşedinte, în ultima perioadă la Comisia social-

culturală am primit foarte multe e-mailuri, informaţii şi tot felul de plângeri de la Spitalul 
Clinic Judeţean – Secţia urologie. În comisie, eu cel puţin, solicitasem ca măcar să îi 
ascultăm pe oameni pentru că noi nu dăm sentinţe, nu dăm pedepse, nu rezolvăm 

problemele acolo, dar dacă oamenii ni s-au adresat eu cred că ar trebui să  îi şi ascultăm şi 
v-aş ruga ca într-o perioadă… nu ştiu dacă nu e prea mult până la şedinţa viitoare de 

comisie, să stabiliţi o întâlnire cu dânşii. Am înţeles că există o chestiune pe care o rezolvă 
managementul acestui spital iar când se termină această anchetă sau, ştiu eu? cum îi 
spune, să fim informaţi şi chemaţi şi noi şi să îi ascultăm pe aceşti oameni pentru că aşa mi 

se pare mie normal.  
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D-na preşedinte Lokodi: D-le consilier, normal că nicio decizie nu poate fi luată, dacă 
va trebui să luăm o decizie, în afară de Consiliul Judeţean şi executiv, împreună cu 

managerii Spitalului Clinic Judeţean ne-am gândit ca prima dată să se încerce o soluţie în 
interiorul acestei instituţii pentru că e prea privată toată problema şi ar fi mai bine să se 

găsească soluţii în cadrul unei instituţii care, este adevărat, este în subordinea noastră, dar 
are manager şi prima dată să se rezolve, tot aşa cum şi la Direcţia pentru Protecţia Copilului 
să se rezolve problemele din interior cu privire la evaluarea părinţilor maternali. Ar fi mai 

bine să rezolve ei problemele şi să nu ajungă în faţa noastră, dar dacă nu vom avea cale de 
scăpare va trebui să ne ocupăm. Eu vă mulţumesc frumos, vom mai avea o şedinţă în luna 
mai, aşa că nu ne luăm rămas bun unii de la alţii şi haideţi să ne continuăm munca şi în 

luna mai pentru că sunt convinsă că vom avea de lucru şi va trebui să luăm decizii 
împreună. Vă mulţumesc mult.  

 

 Lucrările şedinţei se încheie la ora 13,36. 
 

 

                                                            Întocmit: consilier Monica Curticăpean 

       

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                            SECRETAR 

  Lokodi Edita Emőke                                                Aurelian-Paul Cosma 
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