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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                             Nr.10.152/6.VI.2012                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                          Dosar: IV D/1      

                            
                   

 

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 31 mai 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. 127 din 24 mai 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de zi” şi 

„Nepujság”. 
 Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean a lipsit domnul vicepreşedinte Szabo 
Arpad şi domnul consilier Havrileţ Nicolae.  

Au fost invitaţi să participe: 
 dl. Alexandru Petru Frătean,  prefectul judeţului 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. Runcan Petru, director, Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 
 dna. Hang Mărioara, director economic, Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

 dl. Peti Andrei – vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Tîrgu Mureş 

 dna. Maria Spinei – membru al comitetului de audit al R.A. Aeroportul Tîrgu Mureş 
 dl. Dorin Ivaşcu - membru al comitetului de audit al R.A. Aeroportul Tîrgu Mureş 

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

 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, v-aş ruga frumos să 
luaţi loc. Aş dori să începem lucrările şedinţei de astăzi, vă rog să porniţi aparatele. Daţi-mi 
voie să salut prezenţa domnului subprefect Butiulcă Manuel, bine aţi venit! Aş dori să 

deschidem lucrările şedinţei de astăzi. La început supun la vot procesul-verbal al şedinţei 
din data de 26 aprilie 2012 care a fost transmis prin e-mail şi aţi avut posibilitatea să îl 
lecturaţi. Cine este pentru? 

 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 26 aprilie 2012 se aprobă cu 29 voturi 

„pentru”, 2 nu au votat (Ferenţ Tiberiu, Mora Akos Daniel), 3 absenţi (Havrileţ Nicolae, 
Moldovan Teofil, Szabo Arpad). 
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Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, anunţ 
ordinea de zi, faţă de ordinea de zi anunţată, avem trei proiecte de hotărâri în regim de 
urgenţă. Am o singură rugăminte, nu am voce, nu pot să strig, vă rog frumos să aveţi în 

vedere acest lucru. Prima hotărâre este demisia domnului Poruţiu Mihai din funcţia de 
consilier judeţean şi constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean în 
cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi declararea ca vacant a locului acestui consilier. 

Următoarea hotărâre, tot în regim de urgenţă, priveşte constituirea Consiliului de  
Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Cunoaşteţi, domnilor 
consilieri, că s-a constatat comisia care urma să examineze documentaţia şi să deruleze 

concursul pentru postul de membru în Consiliul de Administraţie la regia autonomă 
aeroportuară. Ştiţi că  la şedinţa trecută am mai amânat cauza pentru că nu erau toate 

condiţiile legale îndeplinite, din cauza lipsei de colaborare cu aeroportul. Acum am reuşit să 
îndeplinim toate condiţiile şi avem rezultatul de la comisia care a examinat concurenţii şi a 
stabilit ordinea persoanelor care au luat acest concurs. Mai avem o hotărâre în regim de 

urgenţă cu privire la cooperarea între Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia Microregiunea 
Valea Nirajului din Miercurea Niraj în vederea susţinerii realizării proiectului „Viitor în trecut, 
inventarierea şi valorificarea patrimoniului arhitectural ţărănesc de pe Valea Nirajului”. Aici, 

microregiunea doreşte să facă un proiect pentru a obţine fonduri. Şi avem, de asemenea, 
în regimul anunţat, în regimul ordinar de pe ordinea de zi, încă 10 proiecte de hotărâre, pe 
care dumneavoastră le-aţi dezbătut la comisiile de specialitate. Înainte să supun la vot 

ordinea de zi anunţată, domnul consilier Mora Akos cere cuvântul.  
Domnul consilier Mora: Mulţumesc doamna preşedinte, stimaţi colegi. Suntem la 10 

zile înainte de un vot, alegeri locale care înseamnă sfârşitul unui mandat de 4 ani al 

actualului consiliu, respectiv începerea unui nou mandat începând din 11 iunie, a unui nou 
consiliu. Eu am avut discuţii repetate, şi cu dumneavoastră, doamna preşedinte, şi cu 
colegii din consiliu, vis-à-vis de faptul că pe ultimii metri, nu pe ultima 100 de metri, să 

luăm decizii strategice de mare importanţă pentru că, totuşi, azi-mâine, va veni un alt 
consiliu. S-ar putea să nu mai fim noi aici, s-ar putea să fie alţii pe aceste bănci. 

Considerăm că punctul 2 de pe ordinea de zi ar trebui scos, să fie lăsat în dezbaterea 
noului consiliu pentru că este un punct extrem de important care angajează aeroportul pe 
următorii patru ani, este un consiliu de administraţie care va merge pe următorii patru ani 

şi nu cred că putem să privăm noul plen al consiliului de o asemenea decizie importantă. Pe 
de altă parte vreau să menţionez un lucru foarte clar. Partidul Naţional Liberal consideră 
clar că este nevoie de o schimbare în bine la nivelul aeroportului. Susţinem aceeaşi idee pe 

care am susţinut-o şi la momentul în care s-a decis formula prin care să se meargă şi 
anume cooptarea unei societăţi de head hunting în aşa fel încât membrii consiliului să fie 
strict profesionişti şi neafiliaţi politic. În acest moment structura actuală care s-a admis la 

nivelul consiliului este o structură, trebuie să recunoaştem politică, şi dacă domnul Poruţiu 
îşi dă demisia din consiliul judeţean, el rămâne un lider al PDL-ului, respectiv al doilea este 
din partea UDMR-ului, deci considerăm că este o numire politică şi nu pe ceea ce am 

propus noi. Eu zic, doamna preşedinte, să avem inteligenţa să discutăm după 10 iunie şi 
toată lumea vrea acelaşi lucru. Vrem şi noi să punem un management performant la 
aeroport. Rog să propuneţi retragerea de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.  

Doamna preşedinte Lokodi: Tot eu trebuie să vă răspund. Noi am respectat absolut 
toate hotărârile luate de consiliul judeţean, am angajat firma de consultanţă, am anunţat 
de două ori posibilitatea depunerii dosarelor care era un concurs liber, nu era nici o decizie 

politică. Dacă mergem pe politică, atunci trebuie să anunţ în mod deschis că personal am 
cerut domnului Ciprian Dobre să fie atent la termenele care sunt anunţate şi să ne ajute în 

găsirea persoanelor de profesionişti, şi din partea grupului dumneavoastră, am avut o 
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discuţie personală cu domnia sa acum o lună, deci înainte de împlinirea primului termen. 
Îmi pare foarte rău că veniţi acum cu excepţii de politică, eu cred că a fost absolut un 
concurs liber pentru toată lumea, nimeni nu a fost îngrădit să depună dosarul şi să vină la 

concurs, nici măcar actualii manageri de la aeroport, un singur lucru este, însă: în consiliul 
de administraţie nu poate să fie membru nici o persoană din managementul aeroportului. 
Acest lucru să fie clar. Astăzi suntem gata să vă prezentăm în baza concursului persoanele 

care au luat concursul. Încă odată: toată lumea putea să vină şi să depună dosarul. Chiar 
am cerut colaborarea şi am cerut sprijin. Astăzi să nu veniţi că aceasta este o decizie 
politică. Dar, domnilor, este o propunere, înainte de ordinea de zi, în calitate de preşedinte 

eu nu doresc să iau jos acest material de pe ordinea de zi, aşa că, domnilor, domnule 
secretar, ajutaţi-mă.  

Domnul secretar Cosma: Retragerea de pe ordinea de zi este atributul exclusiv al 
iniţiatorului. În calitate de preşedinte sunteţi iniţiator. Dacă nu doriţi să retrageţi de pe 
ordinea de zi, ordinea de zi trebuie supusă la vot, cu cele trei puncte în regim de urgenţă.  

Doamna preşedinte Lokodi: Domnilor consilieri, supun la vot ordinea de zi, aşa cum a 
fost anunţată, cu cele trei proiecte de hotărâri în regim de urgenţă, plus cele 10 proiecte de 
hotărâre anunţate. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? 

 
Ordinea de zi se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” (Bândea Eugen, 

Boloş Vasile, Chirteş Ioan Cristian, Ciotlăuş Ionela, Maşca Aurelia, Mora Akos Daniel, Popa 
Marius, Roatiş Cheţan Ana Daniela), 2 abţineri (Kardos Mihaela, Radu Mircea), 3 absenţi 
(Havrileţ Nicolae, Moldovan Teofil, Szabo Arpad). 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Poruţiu Mihail. 

 
Doamna preşedinte Lokodi: Da, vă mulţumesc. Vom trece la primul proiect de 

hotărâre în regim de urgenţă, are şi acest proiect de hotărâre 2 articole. Articolul 1 ia act 

de  demisia domnului Poruţiu Mihai din funcţia de consilier judeţean, constată încetarea de 
drept a mandatului de consilier judeţean în cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi declară 
vacant locul acestuia. Prezenta hotărâre se comunică domnului Poruţiu Mihai şi Partidului 

Democrat Liberal-filiala Mureş prin grija Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică. Cine este 
pentru? 

 

Proiectul de hotărâre în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 abţineri, 3 
absenţi.  

 
 

2. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administraţie al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş.    

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc.  
Domnul consilier Giurgea: Mulţumesc doamna preşedintă, stimaţi colegi, stimate 

colege, în primul rând, doamna preşedintă, vreau să spun că am apreciat foarte mult 

activitatea domnului Poruţiu în aceşti 4 ani, de altfel, el ştie şi mai ştiu şi alţii, dar puţini la 
număr, că ne ştim de foarte mulţi ani, mai exact eu îl ştiu de când avea un an, poate şi el 
după aceea. Apreciez foarte mult inteligenţa şi, dacă vreţi, şi spiritul de glumă pe care le-a 
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avut la momentele potrivite şi să îi spun că îi doresc mult succes pe noul drum sau, mă rog, 
pe drumul pe care şi l-a ales. Dacă îmi permiteţi, un minut tot la acest punct ca să nu mai 
intervin mai târziu, deşi suntem în campania electorală, eu v-aş ruga, doamna preşedintă, 

în primul rând pe dumneavoastră dar şi pe ceilalţi distinşi colegi şi colege, să fim mai 
destinşi, mai veseli, pentru că sunteţi prea tristă şi nu e bine.  

Doamna preşedinte Lokodi: Nu e nici o problemă, numai vocea mea mă părăseşte. 

Am emoţii că rămân fără voce.  
Domnul consilier Giurgea: Eu sper să nu rămâneţi fără voce, unii spuneau să nu 

rămâneţi fără funcţie dar asta vor decide alegătorii, eu din 1990 de când sunt activ, ca 

vătrist, dacă vreţi şi la două luni ca PUNR-ist, pe urmă am fost într-adevăr şi la PNL şi 
astăzi la PDL, nu exclud să nu mai fiu ales consilier judeţean dar asta va decide şi 

electoratul, şi colegii mei, şi partidul, aş vrea să mulţumesc tuturor colegilor astăzi pentru 
cei 12 ani în care m-au suportat şi sunt câţiva colegi care de 12 ani sunt alături de mine, 
unul este Balogh dar şi pe dumneavoastră vă consider alături de mine şi de noi. Dacă 

cumva v-am greşit cu ceva să mă iertaţi, dar prezenţa mea a fost una, poate, uneori şi de 
culoare în special în ceea ce ne priveşte pe noi doi şi chiar de la tribuna acestui consiliu 
judeţean. Vreau să vă spun sincer că v-am susţinut întotdeauna cu sufletul şi dacă v-am 

mai tachinat sau v-am mai spus unele vorbe inverse, să ştiţi că nu am făcut-o din răutate ci 
din dorinţa de a corecta sau de a pune lucrurile la locul lor. Vă mulţumesc tuturor, dacă 
cumva nu ne mai vedem în mandatul viitor, Dumnezeu ştie şi partidul, eu sincer vă 

mulţumesc pentru ceea ce aţi făcut şi faceţi în continuare pentru societate dar în primul 
rând pentru dumneavoastră, stimaţi colegi, mai tineri, toţi cei ce sunteţi aici prezenţi, vă 
doresc mult succes şi mai multă veselie în campanie pentru că electoratul de tristeţe este 

sătul. Vă doresc succes şi numai bine! La revedere!  
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc dar sper că nu plecaţi. Deci domnilor şi 

doamnelor consilieri, trecem la proiectul de hotărâre privind constituirea Consiliului de 

Administraţie a Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Domnule Mora Akos, 
iarăşi doriţi să luaţi cuvântul?  

Domnul consilier Mora: Puteţi prezenta, doamna preşedinte.  
Doamna preşedinte Lokodi: Articolul 1: Se constituie Consiliul de Administraţie al 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, în următoarea structură şi 

componenţă: domnul Poruţiu Mihai - preşedinte al Consiliului de Administraţie, 
administrator executiv, reprezentant al autorităţii publice tutelare; domnul Peti Andrei - 
vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie - administrator executiv; doamna Maria Spinei 

– membru al comitetului de audit – administrator neexecutiv; domnul Dorin Ivaşcu - 
membru al comitetului de audit – administrator neexecutiv; reprezentantul Ministerului 
Finanţelor Publice - membru al comitetului de audit – administrator neexecutiv. 

Art.2. Consiliul de Administraţie al RA „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, se 
completează cu reprezentantul desemnat de Ministerul Finanţelor Publice. 

Art.3. Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş numit în condiţiile prezentei hotărâri îşi începe mandatul pe data de 01.06.2012, 
dată începând cu care mandatul actualului Consiliu de Administraţie încetează şi 
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş cu  nr.25/2011 intră în vigoare. 
Art.4. (1) Se aprobă încheierea contractelor de mandat între Consiliul Judeţean 

Mureş şi administratorii desemnaţi în condiţiile prezentei hotărâri, în forma prevăzută în 

anexele 1 – 3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
(2) Se mandatează doamna Lokodi Edita Emőke – Preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, 

cu semnarea contractelor de mandat prevăzute la alin.(1). 
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Art.5. În termen de maxim 90 de zile de la constituire, Consiliul de Administraţie al 
R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş va prezenta Consiliului Judeţean Mureş spre 
aprobare, în condiţiile legii, următoarele:  

Planul de administrare; 
Organigrama; 
Statul de funcţii; 

Numărul de personal. 
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş, R.A. 

"Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş, membrilor Consiliului de Administraţie desemnat prin 

HCJM nr.69/2009, precum şi Direcţiei Economice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş şi 
membrilor Consiliului de Administraţie desemnat prin prezenta hotărâre nominalizaţi la 

art.1, care vor răspunde de  ducerea la îndeplinire a măsurilor stabilite. 
Domnul consilier Mora: Doamnă preşedinte, confirm faptul că au fost discuţii în acest 

sens, prin care aţi cerut să se implice şi din partea noastră cineva, însă trebuie să subliniez 

şi următorul lucru pe care trebuie să îl confirm, faptul că şi dacă se implicau colegii noştri în 
treaba, vis-à-vis de consiliul de administraţie, trocul politic exista deja făcut. Înţelegerea, 
deal-ul dintre PDL şi UDMR era făcut şi nu vă acuz pe dumneavoastră, doamna preşedinte, 

să fim foarte clari. Undeva, la un nivel mai sus, la nivel de partide, s-au înţeles cele două 
partide pentru a se ceda aeroportul în favoarea altui favor care trebuie să se facă în 
campanie. Acest lucru există cert şi nu mai avem ce discuta vis-à-vis de faptul că l-aţi rugat 

pe Ciprian Dobre să se implice. Nu avea ce să se implice pentru că ar fi picat în cadrul 
consiliului. Foarte pe scurt, doamna preşedinte, am două mesaje: 1, pentru cei care au 
încheiat aceste deal-uri la nivelul de vârf, viaţa administrativă nu se termină în 10 iunie şi 

2, votul bate trocul. Şi dacă, doamna preşedinte, ne daţi în continuare această posibilitate 
elegantă, daţi-mi voie să îi invit pe colegii mei, în semn de protest să lipsim la acest vot 
după care vom reintra la următoarele voturi. Vă mulţumesc.  

Doamna preşedinte Lokodi: Vă rog numai să îmi ascultaţi răspunsul. Vorbiţi de troc 
politic. Lucru foarte grav, după mine, dar doresc să vă reîmprospătez memoria: cu cine am 

condus consiliul judeţean timp de 4 ani? Cine a răspuns de Aeroportul Târgu Mureş? Deci 
vă rog să vă aduceţi aminte, să vă aduceţi aminte că dumneavoastră împreună cu noi aţi 
votat hotărârea prin care am dispus să începem… pot să termin? Sunt foarte calmă, 

liniştită, nici măcar emoţionată nu sunt, deci dumneavoastră aţi votat fiecare demers, că 
suntem înainte, ziceţi dumneavoastră, cu 10 zile de alegeri, este adevărat dar mandatul 
consiliului judeţean se termină când se va numi noul consiliu judeţean care poate să fie 

peste 10 zile, peste o lună sau 2 sau 3, ştiu eu ce va fi după alegeri. Păi cu o astfel de 
atitudine cine ştie ce se întâmplă. Domnilor, până acum eu ştiam că noi conducem cu 
maturitate acest judeţ. Singurii care fac un joc politic sunteţi dumneavoastră în momentul 

de faţă, trebuie să vă spun, care vreţi să forţaţi nu ştiu ce, noi respectăm termenele, 
respectăm hotărârile luate de noi împreună şi trebuie să luăm o decizie, da? Eu îl felicit pe 
colegul meu, vicepreşedintele Chirteş Cristian pentru că a făcut eforturi deosebite cu privire 

la intrarea în legalitate a aeroportului şi îi cer iertare pentru că de multe ori i-am cauzat, 
datorită modului în care încercam să facem lumină, poate zile cu probleme sau chiar când 
s-a deplasat la aeroport, a trebuit să suporte să nu i se elibereze toate datele, tot timpul. 

Deci domnilor, dacă nu aţi cunoaşte ce este, dacă nu aţi cunoaşte că activitatea  actualilor 
manageri pune în pericol funcţionarea aeroportului şi dacă nu aţi avea tot interesul faţă de 
alegători să punem odată punct şi să ştim cu ce taxe va funcţiona acest aeroport, din 7 

aprilie problema nu este rezolvată şi nu din cauza consiliului judeţean. Deci domnilor, ce 
doriţi? Doriţi ca aeroportul să funcţioneze, atunci vă rog să luaţi o decizie responsabilă în 

faţa cetăţenilor şi dacă doriţi să vă jucaţi, atunci jucaţi-vă. Eu nu mă joc. Nu îmi permit 
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acest lucru, eu am un mandat pe care trebuie să îl îndeplinesc şi cu 10 zile înainte de 
alegeri, şi după alegeri, până se instalează noul preşedinte care nu ştim cine va fi, suntem 
în mana alegătorilor, cu toţii. Eu la aceasta vă chem pe dumneavoastră şi nu la părăsirea 

sălii de şedinţe. Aveţi posibilitatea să decideţi, vă rog frumos să o faceţi.  
Domnul consilier Mora: Nu vreau să vorbesc pe acelaşi punct de mai multe ori, ştiu 

care este regula şi vreau să respectăm regula în schimb trebuie să spun un lucru foarte 

clar. Da, într-adevăr Cristian Chirteş a fost vicepreşedinte pe partea de aeroport în schimb 
bugetul nu este la noi, doamna preşedinte, şi ştiţi foarte bine ordonatorul principal de 
credite sunteţi dumneavoastră şi cât aţi dat dumneavoastră, atâta s-a făcut. Deci nici mai 

mult, nici mai puţin. V-am rugat un singur lucru: o decizie atât de importantă haideţi să o 
luăm după 10 iunie, nu cu 10 zile înainte. 

Doamna preşedinte Lokodi: Domnule Mora Akos, aeroportul a avut atâta buget cât 
împreună am votat. Am un singur deget cu care apăs pe un singur buton, vă rog frumos nu 
creaţi atmosferă pentru că nu este momentul, nu mă emoţionează, domnul Chirteş a avut 

mână liberă să conducă aeroportul, niciodată în conducerea executivă a consiliului judeţean 
nu i-am interzis şi nu i-am făcut interdicţie. Nu vă supăraţi, ceea ce este dreptul 
preşedintelui şi obligaţia lui o face el dar numai pe baza hotărârii luate în plenul şedinţei 

consiliului judeţean.  
Domnul consilier Mora: Un singur amendament aş mai vrea să aduc, aţi spus că am 

votat aceste proceduri. Noi am propus de fapt altceva, ştiţi bine ce am propus, o altă 

variantă de proceduri prin care să se facă numirea consiliului de administraţie. Nu s-a 
aprobat varianta propusă de către PNL, s-a mers pe altă idee. De aceea spun să nu ne 
acuzaţi pe noi pentru ceva ce nu am votat.  

Doamna preşedinte Lokodi: Din moment ce o hotărâre a fost aprobată, este 
obligatorie pentru toată lumea. 

Domnul consilier Mora: O jumătate de minut, doamna preşedinte.  

Doamna preşedinte Lokodi: Bine, consultaţi-vă o jumătate de minut. Dar văd că nu 
au ieşit doar să se consulte, nu participă la vot. Atunci trecem la vot. Articolul 1. Se 

constituie consiliul de administraţie al regiei autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, 
în următoarea structură şi componenţă. Votăm fiecare persoană pentru că e nevoie pentru 
că sunt funcţii diferite. Domnul Poruţiu Mihai, preşedinte al consiliului de administraţie, 

administrator executiv, reprezentant al autorităţii publice tutelare. Cine este pentru? 
Domnul Poruţiu Mihail:  19 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă, 2 nu au votat, 8 

absenţi. 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Domnul Peti Andras, vicepreşedinte al 

consiliului de administraţie, administrator executiv. Cine este pentru? 
Domnul Peti Andras: 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă, 1 nu a votat, 8 absenţi.  
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Doamna Maria Spinei, membru al 

comitetului de audit, administrator neexecutiv. Cine este pentru? 
Doamna Maria Spinei: 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă, 1 nu a votat, 8 absenţi. 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Domnul Dorin Ivaşcu, membru al 

comitetului de audit, administrator neexecutiv, cine este pentru? 
Domnul Dorin Ivaşcu: cu 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă, 1 nu a votat, 8 

absenţi.  
Doamna preşedinte Lokodi: Şi un reprezentant al ministerului finanţelor publice, cine 

este pentru? 

Reprezentantul Ministerului: 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă (Boloş Vasile, 
Hulpuş Ioan, Kardos Mihaela, Moldovan Teofil, Radu Mircea), 1 nu a votat (Chirteş Ioan 
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Cristian), 8 absenţi (Bândea Eugen, Ciotlăuş Ionela, Havrileţ Nicolae, Maşca Aurelia, Mora 
Akos Daniel, Popa Marius Ciprian, Roatiş Cheţan Ana Daniela, Szabo Arpad). 

Doamna preşedinte: Articolul 2: Consiliul de Administraţie se completează cu 

reprezentantul desemnat al Ministerului Finanţelor Publice. Cine este pentru? 
Articolul 2 se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă (Boloş Vasile, Hulpuş 

Ioan, Kardos Mihaela, Moldovan Teofil, Radu Mircea), 1 nu a votat (Chirteş Ioan Cristian), 
8 absenţi (Bândea Eugen, Ciotlăuş Ionela, Havrileţ Nicolae, Maşca Aurelia, Mora Akos 
Daniel, Popa Marius Ciprian, Roatiş Cheţan Ana Daniela, Szabo Arpad). 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Articolul 3: Consiliul de Administraţie din 

cadrul regiei aeroport numit în condiţiile prezentei hotărâri îşi începe mandatul pe data de 1 
iunie 2012. Cine este pentru? 

Articolul 3 se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă (Boloş Vasile, Hulpuş 
Ioan, Kardos Mihaela, Moldovan Teofil, Radu Mircea), 2 nu au votat (Chirteş Ioan Cristian, 
Ferenţ Tiberiu), 8 absenţi (Bândea Eugen, Ciotlăuş Ionela, Havrileţ Nicolae, Maşca Aurelia, 
Mora Akos Daniel, Popa Marius Ciprian, Roatiş Cheţan Ana Daniela, Szabo Arpad). 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Se aprobă încheierea contractelor de 
mandat între Consiliu Judeţean Mureş şi administratorii desemnaţi în condiţiile prezentei 

hotărâri conform anexelor 1 şi 3. Cine este pentru? 
Articolul 4 se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă (Boloş Vasile, Hulpuş 

Ioan, Kardos Mihaela, Moldovan Teofil, Radu Mircea), 1 nu a votat (Chirteş Ioan Cristian), 
8 absenţi (Bândea Eugen, Ciotlăuş Ionela, Havrileţ Nicolae, Maşca Aurelia, Mora Akos 
Daniel, Popa Marius Ciprian, Roatiş Cheţan Ana Daniela, Szabo Arpad). 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. În termen de maximum 90 de zile de la 

constituirea consiliului de administraţie, noul consiliu de administraţie va prezenta planul de 
administrare, organigrama, statul de funcţii şi numărul de personal. Cine este pentru? 

Articolul 5 se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă (Boloş Vasile, Hulpuş 
Ioan, Kardos Mihaela, Moldovan Teofil, Radu Mircea), 1 nu a votat (Chirteş Ioan Cristian), 
8 absenţi (Bândea Eugen, Ciotlăuş Ionela, Havrileţ Nicolae, Maşca Aurelia, Mora Akos 
Daniel, Popa Marius Ciprian, Roatiş Cheţan Ana Daniela, Szabo Arpad). 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc, articolul 6. Prezenta hotărâre se 
comunică instituţiilor mai înainte prezentate. Cine este pentru? 

Articolul 6 se aprobă cu 19 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă (Boloş Vasile, Hulpuş 
Ioan, Kardos Mihaela, Moldovan Teofil, Radu Mircea), 2 nu au votat (Chirteş Ioan Cristian, 
Szalkay Iosif Carol), 8 absenţi (Bândea Eugen, Ciotlăuş Ionela, Havrileţ Nicolae, Maşca 
Aurelia, Mora Akos Daniel, Popa Marius Ciprian, Roatiş Cheţan Ana Daniela, Szabo Arpad). 

Domnul secretar Cosma: Doamna preşedinte, hotărârea în întregime.  
Doamna preşedinte Lokodi: Aşa este, mă scuzaţi. Cine este pentru? 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 20 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă, 1 nu a 
votat, 8 absenţi.  

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Sunt prezenţi în sală domnul Poruţiu şi 

domnul Peti Andras. Doamna Spinei Maria nu este, domnul Dorin Ivaşcu este din Bucureşti, 
a fost aici în săptămâna aceasta, 2 zile. Eu nu m-am întâlnit să discut aşa, oficial, cu 
dumnealui dar nu a putut să vină pe astăzi, dar o să vină la o şedinţă următoare. Vă întreb 

dacă doriţi să luaţi cuvântul. Domnule Poruţiu, să veniţi vă rog la microfon.  
Domnul Poruţiu Mihail: Mulţumesc, doamna preşedinte, va trebui să mă obişnuiesc 

cu postura asta. Eu voi fi foarte scurt, aşa cum trebuie să fim şi de acum încolo, mai scurt 

la vorbă şi mult mai mult la fapte. Doamna preşedinte, domnule vicepreşedinte, stimaţi 
consilieri, stimaţi invitaţi, în primul rând eu vreau să vă mulţumesc pentru încrederea pe 

care ne-aţi acordat-o astăzi prin votul consiliului judeţean şi vreau să vă spun că, în mod 
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cert, tot cei astăzi mandataţi suntem pe deplin conştienţi de importanta datorie pe care ne-
am luat-o în acest moment. Noi va trebui să facem în aşa fel încât Regia Autonomă 
Aeroportul Transilvania să devină probabil sau posibil cel mai important pol de dezvoltare 

economică a Judeţului Mureş. Şi eu vă asigur că avem absolut toată disponibilitatea şi vom 
face absolut toate eforturile care ne stau în putinţă pentru ca să îndeplinim acest deziderat 
al consiliului judeţean. Ca şi calendar, pe scurt şi sintetic, probabil astăzi vom semna aceste 

contracte de mandat, pentru că mâine vom merge să ne luăm în primire mandatul. Luni 
vom avea o conferinţă de presă în care ne vom prezenta, împreună cu colegii din consiliul 
de administraţie, strategia pe termen scurt, mediu şi lung şi principalele direcţii de 

activitate în perioada următoare. Eu vă garantez că în maxim 30 de zile o să aveţi în 
consiliul judeţean o radiografie completă a tot ceea ce înseamnă astăzi activitatea 

Aeroportului Tîrgu Mureş şi însoţită cu o listă a tot ceea ce înseamnă problemele pe care 
astăzi le avem la nivelul regiei, pentru că problemele care sunt acolo sunt foarte mari. Sigur 
că în 90 de zile, conform hotărârii de astăzi şi conform legii, vom veni în faţa 

dumneavoastră cu planul de administrare a regiei însoţit şi de modificarea organigramei şi 
toate lucrurile pe care le-aţi prevăzut astăzi în hotărâre. Eu vreau să vă spun, şi aici vreau 
să fac o apreciere personală, pornesc la drum fără nici un fel de resentimente în această 

misiune. Aceasta este mesajul pe care vreau să îl transmit public, o să îl spun şi personal 
colegilor mei de astăzi de la Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Repet, pornesc la drum 
fără absolut nici un resentiment şi sper cu toată tăria că voi avea capacitatea ca principala 

mea caracteristică în tot ceea ce înseamnă analiza la ora actuală a activităţii regiei şi la 
drumul la care pornesc să fie obiectivitatea, lăsând la o parte, sigur, tot ce ne trebuie pe 
lângă obiectivitate ca să putem să facem, repet, din această regie un pol de dezvoltare al 

judeţului. Pe de altă parte, vreau să transmit astăzi că cei care nu vor înţelege în viitor care 
sunt priorităţile Regiei Autonome Aeroportul Transilvania şi care sunt priorităţile consiliului 
judeţean vizavi de această regie, sunt singurii care se vor exclude din echipă. Eu vă 

mulţumesc tare mult, eu vă urez succes, colegilor care candidează în alegeri, eu nu mai 
candidez şi sper să ne vedem cu bine data viitoare. Vă mulţumesc mult. 

 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului” din Miercurea Nirajului, 

în vederea susţinerii realizării proiectului „Viitor în trecut: Inventarierea şi 
valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc pe Valea Nirajului” 
 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc frumos, domnilor, dacă îmi permiteţi, 
trecem mai departe. Urmează proiectul de hotărâre privind aprobarea cooperării între 
Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia „Microregiunea Valea Nirajului” în vederea susţinerii 

proiectului „Viitor şi trecut : Inventarierea şi valorizarea patrimoniului arhitectural ţărănesc 
pe Valea Nirajului. Proiectul de hotărâre are patru articole: Se aprobă cooperarea dintre 
consiliul judeţean şi microregiune pentru acest proiect, aprobă conţinutul declaraţiei de 

parteneriat, se împuterniceşte preşedintele consiliului judeţean Mureş să semneze acest act 
de parteneriat, anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre şi prezenta 
hotărâre se comunică direcţiei economice a Consiliului Judeţean şi Asociaţiei Microregiunea 

Valea Nirajului care duce la îndeplinire această hotărâre. După ce am citit tot textul, trecem 
la vot. Cine este pentru articolul 1? 

 

Articolul 1 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu Nicolae), 2 
absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
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Articolul 2 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu Nicolae), 2 
absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  

Articolul 3 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu Nicolae), 2 
absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu 
Nicolae), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  

 
4. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unor spaţii din imobilul 

– Spitalul Municipal Dr. Gh. Marinescu, situat în Târnăveni, str. Victor 

Babeş, nr.2 
 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Proiectul următor este schimbarea 
destinaţiei unor spaţii din imobilul de la Spitalul Municipal Gheorghe Marinescu din 
Târnăveni. Domnilor, recent am fost la Târnăveni, am avut posibilitatea ca din fondurile 

alocate să inaugurăm trei spaţii la spital, trebuie să spun că felicit conducerea spitalului şi 
cadrele medicale de acolo, am reuşit în doi ani, şi acolo, să facem investiţii, avem un 
serviciu ATI absolut nou, modern, avem un laborator nou care până acum nu exista la 

spitalul din Târnăveni, avem un CT pe care l-am dat şi s-a reparat acolo şi avem spaţii noi 
pentru funcţionarea computer tomografului şi am scăpat ceva? Ergoterapia, da, ştiam că 
am scăpat ceva, aşa este. Deci vă mulţumesc frumos pentru colaborare în favoarea 

cetăţenilor din microregiunea Târnava pentru că dumneavoastră deserviţi pe lângă 
municipiu şi zonele arondate. Domnilor consilieri, dumneavoastră aţi avizat favorabil acest 
proiect de hotărâre, doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot în întregime 

hotărârea. Cine este pentru? 
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 3 voturi „pentru”, 1 vot împotrivă (Hulpuş 

Ioan), 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu Nicolae), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
 

5. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei unui imobil ce aparţine 
domeniului public al judeţului Mureş  
 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre tot pentru 
schimbarea destinaţiei unui imobil din domeniul public al Judeţului Mureş din Târgu Mureş, 
strada Primăriei Hotel Parc, fostul Hotel Parc, şi acest proiect de hotărâre a fost avizat 

favorabil. Avem aici trei articole. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu trecem la votarea 
proiectul de hotărâre în întregime. Cine este pentru? 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu 
Nicolae), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite, a unor spaţii 
din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, 
str. Mărăşeşti, nr.13/A  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Trecem mai departe la proiectul de 

hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite a unor spaţii din imobilul ce aparţine 

domeniului public al judeţului din Piaţa Mărăşti, 13/A unde funcţionează şi Aquainvest şi 
Camera Agricolă a judeţului Mureş. Şi acest proiect de hotărâre a fost avizat în mod 
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favorabil. Avem două articole, supun la vot în întregime acest proiect de hotărâre. Cine 
este pentru?  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 abţineri (Moldovan Teofil, 
Tatar Bela), 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  

 
7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare 

încredinţat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin HCJM 
nr.83/22.06.2011 asupra sectoarelor de drum din DJ 136 şi DJ 136A 

Sîngeorgiu de Pădure-Bezidu Nou-limită jud.Harghita şi a terenurilor 
aferente acestora  

 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează retragerea dreptului de 

administrare încredinţat Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului pentru drumul din 

jurul lacului Bezid, Sângeorgiu de Pădure-Bezidu Nou, DJ 136 şi DJ 136 A după 2 încercări 
nu s-a reuşit să fie licitat  pe programul PNDI deci urmează să încercăm soluţionarea 
problemelor în viitorul apropiat, din fondurile pe care le avem alocate şi mă gândesc că 

după alegeri vom avea cu toţii, pentru că chiar dacă nu o să fiu preşedinte, consilier 
judeţean tot rămân, deci vom avea cu toţii proiecte de anvergură pentru acest drum şi 
pentru drumul de pe valea Gurghiului. Aţi avizat în mod favorabil şi acest proiect de 

hotărâre, avem trei articole, supun la vot în întregime, cine este pentru? 
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ferenţ Tiberiu 

Nicolae), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.143 din 29 octombrie 

2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi 
echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu 

Mureş,” cu modificările ulterioare  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre pentru 

modificarea unei hotărâri anterioare cu numărul 43/2009 privind reabilitarea şi 
modernizarea echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă, modificăm 
această hotărâre, dumneavoastră aţi avizat proiectul de hotărâre, avem aici 2 articole mari 

şi se modifică în cadrul celor două articole mari alte articole din cadrul hotărârii 143. Dacă 
nu doreşte nimeni să ia cuvântul, supun la vot proiectul de hotărâre în întregime. Cine este 
pentru? 

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Ferenţ 

Tiberiu Nicolae, Ilyes Toth Alexandru), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri de 
parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean Mureş  

 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Mai departe trecem la proiectul de 

hotărâre privind încheierea unor acorduri de parteneriat cu Spitalul Clinic Judeţean de 

Urgenţă Mureş pentru spaţiile pe care le avem acolo în folosinţă. Şi acest proiect de 
hotărâre a fost avizat în mod favorabil de fiecare comisie, avem 5 articole, supun la vot 

proiectul de hotărâre în întregime. Cine este pentru? 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Ferenţ 

Tiberiu Nicolae, Ilyes Toth Alexandru), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri în vederea asigurării 
condiţiilor de operare pe R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş  

 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează un proiect de hotărâre pentru 

aprobarea măsurii în vederea asigurării condiţiilor de operare la Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş. Şi acest proiect de hotărâre a fost avizat în mod favorabil, are 4 articole, 
supun la vot proiectul de hotărâre în întregime. 

  
Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 abţineri (Bândea Eugen, 

Moldovan Teofil), 2 nu au votat (Ferenţ Tiberiu, Ilyes Toth Alexandru), 2 absenţi (Havrileţ 
Nicolae, Szabo Arpad). 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „Reactualizarea 

Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean, judeţul Mureş” 
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează reactualizarea planului de 

amenajare a teritoriului judeţean Mureş. Vedeţi aici hărţile pe care le-a pregătit Direcţia de 
Urbanism. Este o reactualizare, este necesar ca proiectele europene pe viitor să poată fi 
atrase şi dezvoltarea judeţului să fie asigurată. Doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, 

trece la vot. Cine este pentru? 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 abţinere (Moldovan 
Teofil), 2 nu au votat (Ferenţ Tiberiu, Ilyes Toth Alexandru), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, 
Szabo Arpad). 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării structurii 
organizatorice, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale DGASPC Mureş, în urma închiderii Centrului de Plasament 
Zau de Cîmpie  
 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Următorul proiect priveşte aprobarea 
modificării structurii organizatorice a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare de la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, în ceea ce 

priveşte Centrul de Plasament Zau de Câmpie de unde copiii au trecut în case de tip familial 
şi urmează ca această activitate a Direcţiei de Protecţia Copilului să înceteze. Aţi avizat 
dumneavoastră acest proiect de hotărâre în mod favorabil, avem trei articole, supun la vot 

hotărârea în întregime.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Ferenţ 

Tiberiu Nicolae, Ilyes Toth Alexandru), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Urmează ca această clădire să aibă în 

continuare destinaţia păstrată în cadrul direcţiei şi să găsim acea metodă optimă cu care 
putem să asigurăm locuri de muncă pentru cetăţenii de la Zau de Câmpie şi funcţionarea 

instituţiei. Ne gândim în parte pentru bolnavi neuropsihici un etaj şi un etaj pentru 
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persoanele vârstnice de pe câmpie, normal că va trebui să asigurăm fonduri pentru 
amenajarea spaţiilor.  

 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Trecem mai departe, următorul proiect de hotărâre 

priveşte atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale. Aţi avizat şi acest material în mod 
favorabil, materialul conţine două articole, supun la vot, în întregime hotărârea.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 abţinere (Tatar Bela), 1 nu 

a votat (Ferenţ Tiberiu Nicolae), 2 absenţi (Havrileţ Nicolae, Szabo Arpad).  
 
Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Domnilor consilier, probabil că nu o să 

fie ultima noastră şedinţă, până la constituirea noului consiliu pentru că avem câteva 

probleme pe care, probabil şi după 10 iunie, tot împreună va trebui să le rezolvăm. Eu am 
pregătit să ciocnim un pahar de adio dar nu sunt 100% convinsă că vom lua deja definitiv 
la revedere de la cei care nu candidează ca şi consilieri dar cred că tot în această formulă 

ne vom revedea şi după 10 iunie. Eu, în orice caz, vă mulţumesc frumos pentru aceşti 4 ani 
minunaţi, pline de succese. Chiar daca câteodată noi am avut puncte de vedere diferite,  
nu a periclitat funcţionarea judeţului. Şi sunt convinsă că şi decizia de astăzi este una bună. 

Mulţumesc celor 2 vicepreşedinţi că m-au ajutat în munca noastră. Domnul Szabo, nu îl pot 
suna acum la telefon dar se simte bine, a depus prea mult efort în ultima perioadă, suntem 
oameni, fiecare dintre dumneavoastră  aveţi grijă de sănătate pentru că, cred că noi, 

fiecare, suportăm un stres deosebit de mare faţă de capacitatea organismului nostru. 
Mintal îmi dau seama dar practica mă omoară şi pe mine. Eu vă mulţumesc frumos şi 

având în vedere că foarte mulţi doriţi să luaţi cuvântul, o să vă dau această ocazie după 
care o să mergem afară şi o să ciocnim un pahar, simbolic.  

Domnul consilier Boloş: Stimată doamnă preşedinte, stimaţi colegi, plecând de la 

momentul de astăzi adică încheierea unui ciclu din activitatea fiecăruia dintre noi, o să vă 
cer îngăduinţa pentru 2 minute şi jumătate să vă expun câteva din reflecţiile mele 
privitoare la acest moment. Şi ca să fiu foarte riguros am să le citesc. Le-aş intitula „Despre 

implicare”. Implicarea unui cetăţean în viaţa comunităţii în care trăieşte se poate face în 
multe feluri şi cu grade diferite. De la indiferenţă faţă de problemele comunităţii până la 
găsirea şi propunerea de soluţii alternative, de interes general şi depunerea de eforturi 

pentru materializarea acestora, scara gradului de implicare este sensibil diferită. Care este 
motivaţia acestei atitudini? Ce îl determină pe om să îşi consume energia nervoasă şi 
bugetul de timp personal pentru ca societatea să progreseze? Răspunsurile sunt multiple 

dar cred că numitorul comun al acestora nu poate fi, în opinia mea, decât o conştiinţă 
civică ajunsă la un anumit nivel, rezultată din educaţia asimilată în familie, şcoală, biserică 
precum şi contactul cu alte societăţi mai evoluate la care se adaugă grija nativă pentru 

descendenţii săi care în mersul firesc al vieţii, vor urma în succesiunea naturală a 
generaţiilor. La rândul lor, modalităţile şi căile de implicare sunt diferite, ele putând fi 
practicate conform opţiunilor personale şi adecvate capacităţii şi personalităţii fiecăruia 

dintre noi. În ce ne priveşte, şi când afirm acest lucru am în vedere faptul că sunt alături de 
dumneavoastră membru al Consiliului Judeţean Mureş, este evident că am ales ca şi cale 

de implicare în viaţa comunităţii mureşene, o cale predominant politio-administrativă, în 
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calitate de reprezentanţi ai cetăţenilor din acest judeţ. Consider că este o formă de 
implicare cu o mare responsabilitate individuală plecând de la premisa că am fost delegat 
să exprimăm şi să protejăm interesele a sute de mii de oameni din acest judeţ. Fiind o 

perioadă de campanie electorală, nu îmi propun acum să pun în discuţie mecanismul 
complex prin care am primit această calitate şi care ne-a permis, evident, exprimându-mă 
în mod figurat, să ocupăm fotoliile din această frumoasă sală. M-am gândit şi mă gândesc 

doar la faptul că ceea ce decidem în acest spaţiu prin votul nostru, se transferă în viaţa 
materială şi spirituală a conjudeţenilor noştri în crearea de noi locuri de muncă într-un 
mediu mai curat, în condiţii de călătorie rutieră şi aeriană mai curate, în condiţii de îngrijire 

a sănătăţii la standarde mai ridicate, ridicarea nivelului de pregătire în şcoli şi universităţi, 
condiţii de viaţă mai bune pentru copii şi persoane vârstnice aflate în dificultate, în şansa 

unei vieţi spirituale care o să ne îmbogăţească sufletele, toate acestea având ca unică 
rezultantă o calitate a vieţii mai apropiată de nivelul celei din ţările europene avansate pe 
care ne-o dorim cu toţii indiferent de limba maternă. Viaţa a demonstrat valabilitatea unui 

principiu bine cunoscut şi recunoscut: oamenii sfinţesc locurile în care trăiesc şi muncesc. 
Îmi pun întrebarea, desigur, retorică: oare noi am sfinţit, cu ghilimele de rigoare, aceste 
locuri? Răspunsul pe care pot să vi-l dau este că atât eu cât şi dumneavoastră, stimaţi 

colegi, indiferent de afilierea politică, am încercat, fiecare în felul său, deşi nu a fost 
întotdeauna simplu să facem acest lucru. Măsura în care am reuşit o vor aprecia 
concetăţenii noştri acum şi mai ales în viitor când multe dintre proiectele puse în operă de 

către noi se vor materializa şi apoi vor fi la îndemâna lor. În spiritul asigurării unei 
continuităţi pozitive, în numele grupului de consilier PSD doresc celor car după alegerile din 
10 iunie vor constitui noul Consiliu Judeţean Mureş pentru mandatul 2010-2016 să poată să 

facă mai mult şi mai bine faţă de ce am reuşit să facem noi în actualul mandat. Închei 
mărturisind, cu titlu personal de data aceasta, trecând peste momentele de dispută politică 
inerente avute în timp, că m-am simţit onorat să fiu colegul dumneavoastră în acest for şi 

îmi exprim speranţa că şi dumneavoastră aveţi acelaşi sentiment reciproc. Vă mulţumesc 
foarte mult.  

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumim frumos domnule profesor Boloş. Eu atunci 
o să dau în continuare cuvântul domnului Radu Mircea, poftiţi. 

Domnul consilier Radu: Mulţumesc. După frumosul discurs prezentat de domnul 

profesor Boloş eu am să fiu mai scurt. La încheierea celor trei mandate de consilier 
judeţean, ţin să felicit celor care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul consiliului judeţean 
pentru buna coordonare şi conducere a activităţilor curente ale consiliului judeţean, pentru 

proiectele pe care le-au realizat şi unele s-au încheiat şi nu au fost puţine, chiar multe, 
pentru proiectele care se află în lucru şi aş menţiona managementul deşeurilor integrate, 
52 de milioane de euro, aproximativ, vă spun, extinderea alimentării cu apă în judeţul 

nostru care este foarte necesară în zona de câmpie, tot cam la 110 milioane, mari investiţii 
care s-au făcut la aeroport, totuşi, trebuie să recunoaştem că s-au făcut în aceşti ani nişte 
investiţii cu un efort al Consiliului Judeţean Mureş, Parcul Industrial şi alte proiecte pe care 

le-am aprobat  şi cu aportul executivului şi al doamnei preşedinte pe care ţin s-o felicit în 
plen, am reuşit aceste mari proiecte să le punem, unele în aplicare, altele în derulare. Eu aş 
dori ca noul consiliu judeţean să îşi continue efortul privind marile proiecte ale judeţului 

Mureş, probabil că va trebui să le diversifice, nu numai în anumite domenii, să fim puţin 
mai… în toate problemele economice ale judeţului şi să doresc tuturor spor în activitatea 
profesională, pentru că asta o avem în primul rând, eu pe asta m-am bazat toată viaţa şi, 

nu în ultimul rând, să vă doresc spor la muncă, sănătate şi să ne întâlnim cu bine chiar la 
un spriţ de vin. Vă mulţumesc, sănătate la toţi.  

Doamna preşedinte Lokodi: Mulţumim frumos, domnule Radu Mircea. 
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Domnul consilier Filimon: Doamna preşedinte, vreau să destind puţin atmosfera, 
abia astăzi după 4 ani de mandat am înţeles de ce nu mi-a fost aprobat proiectul de 
hotărâre de modificare a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean. 

Pentru că e în vigoare cel vechi iar preşedintele pe regulamentul vechi este ales cu votul 
majorităţii consilierilor judeţeni. Vă mulţumesc.  

Domnul vicepreşedinte Chirteş: Mulţumesc doamna preşedinte, stimaţi colegi şi eu 

ţin să vă mulţumesc pentru colaborare, am avut o colaborare bună în cadrul consiliului 
judeţean, consilierii judeţeni, sunt foarte multe probleme însă vreau să remarc faptul că 
postul de vicepreşedinte e bine ca fiecare dintre dumneavoastră, domnilor consilieri, să 

veniţi aici lângă preşedintele consiliului judeţean, este o experienţă utilă, în primul rând, 
este o provocare şi sunt sigur că în activitatea viitoare, în activitatea profesională cu 

siguranţă o să-mi prindă bine, chiar şi în activitatea politică pentru că am învăţat foarte 
multe despre problemele reale ale judeţului. Încă o dată vă mulţumesc tuturor şi succes 
noului consiliu care se va constitui într-o lună! Vă mulţumesc. 

Doamna preşedinte Lokodi: Vă mulţumesc frumos, şi acum eu am o rugăminte la 
colegii mei din executiv, domnul Băţaga a plecat, câţiva directori au plecat, vă rog să îi 
chemaţi înapoi ca să ciocnim cu toţii un pahar de şampanie pentru că dânşii şi-au terminat 

proiectele de hotărâre şi au plecat. Domnule subprefect, vă rog frumos onoraţi-ne şi 
dumneavoastră în faţa holului cu prezenţa dumneavoastră. Vă mulţumesc.  

Lucrările şedinţei se încheie la ora 14:02 
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