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                     ROMANIA                                                   Nr. 13543/30.VII.2012 

              JUDETUL MURES                                                        Dosar:  IV D/1   
          CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 6 iulie  2012 
 

 
 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul preşedinte Ciprian Dobre.   
Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 159 

din 4 iulie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale  „ Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit domnii consilieri: Borşan Doru 
Aurelian, Csép Eva Andrea, Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu. 

 

Au fost invitaţi să participe:   
 dl.   Alexandru Petru Frătean,  prefectul judeţului Mureş 
 dl. Poruţiu Mihail, preşedintele Consiliului de Administraţie – Aeroportul Transilvania Tîrgu 

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

materialelor 
 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dragi colegi şi colege, în primul rând vreau să vă 
salut şi să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat. Vă mulţumesc. Vom începe şedinţa 
prin a vă consulta, dragi colegi, în legătură cu aparatul de vot pe care fiecare dintre dvs. îl 

aveţi pus la dispoziţie şi vreau să vă întreb dacă toată lumea a înţeles procedura de vot, 
având în vedere materialul pus la dispoziţie care încearcă să ne familiarizeze cu procedura de 
vot. Da, nu vor fi probleme şi nu are nimeni nevoie de explicații în plus, consilierii noi, nu cei 

vechi? Nu, bun. Din totalul de 34 de consilieri sunt prezenţi 30 de consilieri judeţeni şi avem 
4 absenţe, drept pentru care şedinţa de azi este una în cvorum şi absentează motivat: 
Borşan Doru Aurelian, Csép Eva Andrea, Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu. 

Vom începe cu un moment solemn şi anume depunerea jurământului de către dl. 
consilier Ionaş Florin Urcan şi o să îl ivit la pupitru.  

D-l secretar Aurelian-Paul Cosma: O să dau citire jurământului şi o să îl rog pe dl 

Urcan să rostească cuvântul „JUR”. 
„ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute 

Dumnezeu”  
D-l Urcan Florin: „JUR”.  

D-l preşedinte Ciprian Dobre:  Voi da cuvântului d-lui secretar în vederea supunerii la 
vot a procesului-verbal de la şedinţa din 25 iunie 2012. 

D-l secretar Aurelian-Paul Cosma: Doamnelor şi domnilor consilieri, aţi primit sub 

formă de proiect procesul-verbal de la şedinţa de constituire. Dacă sunt observaţii cu privirel 
a materialul care v-a fost transmis, dacă nu, o să vă rog să votaţi conţinutul procesului-verbal 
pentru a avea calitatea de act administrativ. Vă rog să votaţi.    
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Procesul-verbal al şedinţei din data de 25 iunie 2012 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a 

votat (Gliga Ioan Florin), 4 au lipsit (Borşan Doru Aurelian, Csép Eva Andrea, Pop Felicia şi Todoran 
Liviu Radu). 

 
1. (Regim de urgenţă)  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean  al doamnei FELICIA POP  

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: O să vă supun aprobării ordinea de zi cu precizarea că 
vom introduce un nou punct, în regim de urgenţă, un proiect de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de  consilier judeţean a doamnei Felicia Pop. Dumneaei se 
găseşte  deja într-o stare de incompatibilitate îndeplinind acum o funcţie de funcţionar public.  
(D-l preşedinte dă citire proiectului de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier judeţean  al doamnei FELICIA POP ). 
Dacă sunt discuţii, dacă nu, supun la vot pe articole proiectul de hotărâre: 
 
Art 1 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 3 nu au votat, 4 au lipsit.  
Art.2 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit  (Borşan Doru Aurelian, Csép Eva Andrea, 

Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu). 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit. 

 
D-l preşedinte Ciprian Dobre: În continuare vă solicit să aprobaţi ordinea de zi inclusiv 

cu materialul în regim de urgenţă pe care l-am epuizat deja. 
 

Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit  (Borşan Doru Aurelian, Csép Eva 
Andrea , Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu). 

 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de operare pe  R.A.  
„Aeroportul TRANSILVANIA” Tîrgu Mureş 

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: D-l secretar vă rog să prezentaţi punctul 1 de pe ordinea 
de zi. 

D-l secretar Aurelian-Paul Cosma: Doamnelor şi domnilor consilieri aţi primit materialul 

de şedinţă înscris pe ordinea de zi pe care tocmai aţi aprobat-o. Două dintre comisiile de 
specialitate au dat aviz favorabil pentru acest material şi implicit au dezbătut conţinutul său.  

Faţă de conţinutul pe care dvs. l-aţi primit, executivul şi aparatul de specialitate al Consiliului 
Judeţean împreună cu Consiliul de Administraţie al RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş au 
următoarea propunere: din conţinutul hotărârii să eliminăm dispoziţiile art.2, care sună aşa: „ 

Se aprobă tarifele de handling şi alte tarife de aeroport practicate de RA Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş, conform anexei nr.2, şi implicit, pe lângă eliminarea art.2.  va 
dispărea şi conţinutul anexei nr.2. Motivele sunt următoarele: până în data de 17 iulie 2012, 

Aeroportul Tîrgu Mureş trebuie să prezinte  Autorităţii Aeronautice Civile  conţinutul tarifelor 
în conformitate cu Ordinul nr.744/2011. Aceste tarife nu vizează activităţile cu caracter 
comercial pentru care Aeroportul are deja tarife aprobate. În consecinţă, pentru o analiză 

mai aprofundată a elementelor de tarif care alcătuiesc activităţile de handling de bază, 
handling suplimentar, degivrare şi alte activităţi specifice handlingului, să fie rediscutate în 
şedinţa următoare pe care o avem programată pentru ultima zi de joi din această lună.  

Acestea sunt amendamentele pe care am vrut să vi le fac cunoscute şi pe care să le aveţi în 
vedere la dezbaterile din cadrul şedinţei. Dacă sunt întrebări punctuale, atât executivul cât şi 
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aparatul de specialitate, cu siguranţă pot să aducă lămuriri în funcţie de chestiunile punctuale 

pe care le veţi ridica.  
D-l consilier Mora Akos: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, nu am strict pe materialul 

respectiv, dar trebuie să precizez faptul că ne lipsesc câteva elemente importante, nouă, 

consilierilor, în momentul în care luăm asemenea decizii. Şi ieri, în cadrul Comisiei tehnice, 
am cerut două lucruri pe care să le avem până la proxima şedinţă, mă rog, cu o săptămâna 
înainte de şedinţa ordinară, şi anume: un calcul foarte clar al costurilor pe operatori aerieni în 

cadrul activităţii Aeroportului, respectiv, o situaţie foarte clară comparativă cu toate 
aeroporturile din ţară. Ce înseamnă costuri şi tarife practicate de alte aeroporturi, respectiv 
Tîrgu Mureş, pentru ca să avem un element de comparaţie pentru ca în momentul în care 

începem să hotărâm şi să validăm nişte tarife să avem ceva palpabil şi să avem cu ce 
compara. Acestea sunt cele două situaţii pe care le-am cerut noului Consiliu de Administraţie 

şi avem promisiunea că într-un termen foarte rezonabil şi rapid vom primi aceste date ca să 
putem hotărî în consecinţă. Categoric, noi, astăzi, validăm sau votăm nişte tarife pentru ca să 
ne menţinem contractele existente dar pentru viitor avem nevoie de o strategie mult mai 

serioasă şi mai clară vis-a-vis de aeroport. Mulţumesc. 
D-l preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Dacă nu mai sunt alţi colegi care 

doresc să ia cuvântul, atunci, cu amendamentul că scoatem articolul 2 şi anexa 2, vă supun 

proiectul de hotărâre pe articole.  
 

Art 1 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Borşan Doru Aurelian, Csép Eva Andrea, 
Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu). 

Art.3 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit  (Borşan Doru Aurelian, Csép Eva Andrea , 
Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu). 

Art.4 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit  (Borşan Doru Aurelian, Csép Eva Andrea, 
Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu). 

Art.5 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit  (Borşan Doru Aurelian, Csép Eva Andrea, 
Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu). 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Cine este pentru eliminarea art.2 din conţinutul hotărârii? 
Se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” ( Coman Meluş Florin),  2 abţineri (Cristian 

Georgescu, Tatar Bela), 4 au lipsit (Borşan Doru Aurelian, Csep Andreea, Pop Felicia şi Todoran Liviu 
Radu). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit  (Borşan Doru Aurelian, 
Csép Eva Andrea , Pop Felicia şi Todoran Liviu Radu). 

 
D-l preşedinte Ciprian Dobre: Dragi colegi, avem următoarele chestiuni administrative 

pe care să le convenim în afara procedurii de vot, şi anume: am discutat şi am consultat mai 
mulţi lideri de grup astăzi şi PDL-ul sau ApMS şi-a desemnat liderul de grup, ocazie cu care îl 
felicit pe d-l consilier Filimon Vasile, în calitatea de lider de grup al ApMS. Partidul Poporului 

dacă ne-ar informa cine este liderul de grup o să mulţumim. Vreau să convenim următorul 
lucru şi să vă consult dacă ultima joi din lună este convenabilă pentru toată lumea pentru 
ţinerea şedinţei de consiliu judeţean. Aceasta a fost cutuma şi eu zic că putem merge mai 

departe. Da? Bun. De asemenea cred că va trebui să stabilim şi o oră de la care să înceapă 
şedinţa şi cutuma era de la ora 13. Dacă sunteţi de acord să continuăm cu ora 13. Da? Bun. 
Fiind convenite şi aceste lucruri de natură, să îi zicem, colegială, am stabilit astăzi, împreună 

cu d-l secretar, ca, cu o joi sau cu o săptămână, în ziua de joi dinaintea ţinerii şedinţei de 
consiliu, dvs. să aveţi pe email materialele şedinţei care urmează. Văd că unii colegi deja 
zâmbesc. Este ceea ce am convenit cu executivul iar dacă nu se va reuşi acest lucru le vom 

retrage de pe ordinea de zi fără nicio problemă. Ceea ce, însă, vreau să fiu foarte bine 
înţeles, este că dacă am convenit acest lucru, se va şi întâmpla, iar dacă  nu se întâmplă vom 
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lua măsurile ce se impun. Sunt dator, de asemenea, potrivit regulamentului, să vă anunţ că 

voi pleca în concediu în această lună, săptămâna viitoare, şi voi delega atribuţiile mele unuia 
dintre vicepreşedinţi şi de asemenea având în vedere şi unele chestiuni ce ţin de viaţa 
tumultoasă de la Bucureşti  s-ar putea şi să nu mai plec, dar îmi fac această datorie 

regulamentară în faţa colegilor de a vă anunţa acest lucru. 
Fac, de asemenea, menţiunea că din grupul ApMS, d-l consilier Todoran nu şi-a 

motivat absenţa şi o să vă rog ca din punct de vedere formal să îl informaţi să ne transmită o 

hârtie la instituţie. Dacă mai aveţi alte chestiuni de discutat. 
D-l consilier Someşan Stefan: Dacă s-ar putea, pentru colegii noi, d-l secretar să ne 

pună la dispoziţie un regulament . 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: D-le Someşan trebuie să vă informez că lucrăm la un 
proiect pe regulamentul nostru interior şi deja pot spune că 65% este gata, şi aş dori să 

avem câteva discuţii spre sfârşitul lunii sau la începutul lunii august, în care chiar să discutăm 
câteva aspecte legate de regulamentul de organizare şi funcţionare pentru că există oarecare 
caducitate a multora dintre prevederile acestuia şi să încercăm să îl aducem oarecum la zi şi 

sper să fiu în măsură să vă prezint, cu acea săptămână înainte de şedinţa ordinară, să vă 
prezint un proiect. 

D-l consilier Vasile Filimon:  D-le preşedinte, exact acesta era subiectul pe care voiam 

să îl ridic. De patru ani de zile am solicitat să se întocmească un nou regulament de 
organizare şi funcţionare al consiliului judeţean pentru că cel care este în acest moment pe 
site este perimat, este în afara legilor care există şi, în acest sens, eu am lucrat la un 

asemenea proiect, a trecut prin toate comisiile iar în plen a fost respins. Deci, eu am acest 
proiect şi o să îl pun la dispoziţie şi electronic şi se poate lucra pe el pentru că oamenii deja 
au văzut despre ce este vorba. Vă mulţumesc.  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, d-le Filimon, şi chiar o să vă rog să ne 
transmiteţi proiectul dumneavoastră ca să lucrăm pe el şi o să vă consultăm acolo unde vom 
avea nevoie şi avem nevoie de opinia fiecărui consilier la redactarea unui regulament cu care 

vom lucra, de fapt, toţi.  
Nu s-a mai înscris nimeni la cuvânt, aşa că vă mulţumesc pentru faptul că aţi dat curs 

invitaţiei noastre la şedinţa extraordinară şi să ştiţi că aveam nevoie de această hotărâre şi 

nu am încercat să vă aduc pe căldura asta altminteri, dar realmente Aeroportul avea nevoie 
şi vreau să vă mulţumesc şi să vă doresc „vacanţă plăcută” celor care mergeţi în vacanţă.  

 
 
                                                            Întocmit: consilier Monica Curticăpean 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

  

      Ciprian Dobre                                                Aurelian-Paul Cosma 

 

 

 

 
 

Văzut: şef serviciu: Delia Belean 

             Director : Viorel Iosib 


