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                            ROMANIA                                                 Nr. 15.262/3.IX.2012 

              JUDETUL MURES                                                        Dosar:  IV D/1   
          CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

 
 

PROCES-VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 26 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. 

172 din 17 iulie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale  „ Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului judeţean au lipsit domnii consilieri: Georgescu 
Radu Cristian şi Tuşnea Ion. 

 

Au fost invitaţi să participe:   
 

 dl.   Alexandru Petru Frătean,  prefectul judeţului Mureş 
 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la 

elaborarea materialelor 
 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sărut mâna şi bună ziua, o să vă rog să porniţi 
aparatele ca să putem afişa şi prezenţa. Suntem 28 prezenţi, plus d-l Borşan şi d-na 
Iacob care vor depune jurământul. Dacă toată lumea este pregătită şi a văzut ordinea de 

zi, avem 13 puncte pe odinea de zi şi două puncte în regim de urgenţă, cu solicitarea ca 
de această dată să nu începem cu materialele în regim de urgenţă ci cu primul punct de 
pe ordinea de zi şi este vorba de un punct cu încărcătură festivă. Dacă sunteţi de acord 

cu ordinea de zi, vă rog să votaţi. 
 
Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mozes Levente), 5 au lipsit 

(Borşan Doru Aurelian, Georgescu Radu Cristian, Iacob Letiţia, Socotar Gheorghe Dinu, 
Tuşnea Ion) 

 

 
Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Doamnelor şi domnilor consilieri, v-a fost 

comunicat procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 6 iulie 2012, dacă sunt 

observaţii cu referire la conţinutul acestuia, dacă nu sunt, o să vă rog să votaţi. 
 

Se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mozes Levente), 5 au lipsit 
(Borşan Doru Aurelian, Georgescu Radu Cristian, Iacob Letiţia, Socotar Gheorghe Dinu, 
Tuşnea Ion) 
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1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean    
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Să trecem la primul punct de pe 
ordinea de zi şi anume validarea mandatului de consilier judeţean a d-nei Letiţia Iacob. 

Trebuie întrunită comisia de validare, d-l Socotar nu este prezent, vicepreşedintele 
comisiei atunci, d-na Szasz şi restul comisiei de validare? Da, sunteţi trei. (Comisia de 
validare se retrage pentru studierea dosarului). 

D-l consilier Dinu Socotar:  Proces-verbal încheiat astăzi, 26 iulie 2012, în şedinţa 
Comisiei de validare a mandatului de consilier judeţean al doamnei Letiţia Iacob. Astăzi, 
26 iulie 2012, Comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Mureş în şedinţa de 

constituire din data de 25 iunie 2012, având în vedere dispoziţiile art.  96, alin. (1) din 
Legea nr.67/2004, pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului-

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului 
României nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, a examinat legalitatea 

alegerii consilierilor judeţeni. În urma examinării dosarului Biroului Electoral de 
Circumscripție Judeţeană privind alegerile locale din iunie 2012 şi a listei de supleanţi ai 
USL, comisia a constatat legalitatea alegerii d-nei Letiţia Iacob ca supleant pe lista 

acesteia şi propune validarea mandatului de consilier judeţean, drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces-verbal. Este semnat de preşedinte, secretar şi membri comisiei. 
Vă mulţumesc. 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu, d-le preşedinte, şi înainte de a 
supune la vot, o să o invit pe d-na Letiţia Iacob să depună jurământul. 

 

D-l secretar Aurelian-Paul Cosma: O să dau citire jurământului de credinţă şi o să 
o rog pe dna consilier Iacob Letiţia şi apoi pe d-l consilier Doru Borşan care, de 
asemenea, nu a depus jurământul, să se apropie de prezidiu şi cu mâna stângă pe Biblie 

şi pe Constituţie 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-na consilier Letiţia Iacob: „JUR”. 

D-l consilier Doru Borşan: „JUR”.  
 
D-l preşedinte Ciprian Dobre: Observaţi că în cuprinsul proiectului de hotărâre, la 

art.2, hotărâm şi intrarea d-nei Letiţia Iacob, noul consilier județean, în Comisia tehnico-
economică şi ştiu că au fost câteva discuţii legate de această chestiune. Discutând astăzi 
cu liderii formaţiunilor politice, am convenit să lăsăm această situaţie privind modificarea 

componenţei unor comisii pentru toamnă şi să vedem dacă nu vor mai fi şi alte 
modificări.  

La art.3, de asemenea, veţi observa trimiterile la hotărârile consiliului judeţean şi 

faptul că această hotărâre se va comunica prin grija Direcţiei juridice a consiliului 
judeţean şi, de asemenea, prevederea de la art.5 cu privire la faptul că această hotărâre 
poate fi atacată în termen de 5 zile de la adoptare şi vă supun votului, hotărârea în 

întregime.  Vă rog să votaţi. 
  
Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, d-na consilier Letiţia Iacob nu a avut 

aparatul deschis şi nu a votat, 2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 
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D-l preşedinte Ciprian Dobre: Vă propun să începem cu materialele în regim de 

urgenţă. 
 
 

1. (Regim de urgenţă) Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul 
Ministerului Administraţiei şi Internelor, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect 
furnizarea de date din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, în scopul 
exercitării atribuţiilor legale prin identificarea persoanelor adulte cu handicap 

înregistrate în evidenţa proprie 

 
D-l preşedinte Ciprian Dobre: Această colaborare, respectiv, acest parteneriat, are 

ca obiect corelarea practic a datelor ce ţin de persoană şi plata sumelor ce se cuvin unor 

persoane, respectiv încetarea acestor drepturi, naşterea acestor drepturi, în anumite 

situaţii, dar în special, această comunicare. Dacă sunt observaţii sau doreşte cineva 

explicaţii suplimentare, dacă nu, vă supun la vot hotărârea în întregime.  

D-l consilier Vasile Filimon: Aş avea două întrebări retorice pentru că am primit 

acest material acum cinci minute. Unu, de ce regim de urgenţă ? şi doi, dacă are cumva 

legătură cu urna mobilă de la referendum? Mulţumesc. 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Cu care să încep, cu referendumul sau cu urna 
mobilă? O să încep cu urna mobilă dacă doriţi. Chiar nu are nici un fel de legătură, nici 

măcar cu persoanele, are legătură cu o chestiune asupra căreia nu am dorit să insist, 
dar, ... unele persoane decedează. Evidenţa Persoanelor nu comunică Direcţiei de 
Asistenţă Socială  acest lucru şi încasează nişte sume pe care, pe urmă, Direcţia nu are 

de unde să le recupereze sau trebuie să facem demersuri pentru a le recupera pentru că 
se încasează necuvenit.  

Cea de a doua întrebare a dvs., de ce în regim de urgenţă? Pentru că am 

considerat că o metodă de comunicare interinstituţională este o chestiune de urgenţă. 
Dacă altcineva mai doreşte? Sau dacă pe d-l Filimon l-a mulţumit sau nu răspunsul? 
Consider că da, atunci vă mulţumesc şi vă supun la vot proiectul de hotărâre în 

întregime. 
 
Hotărârea se aprobă cu 27 voturi „pentru”,  2 voturi „împotrivă” ( Coman Meluş 

Florian, Filimon Vasile), 3 „abţineri” ( Borşan Doru, Todoran Liviu Radu, Urcan Ionaş 
Florin), 1 nu a votat ( Szasz Izolda), 2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

 

2. (Regim de urgenţă) Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri judeţeni 
care să facă parte din  Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureş 

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Al doilea punct în regim de urgenţă se referă la 
desemnarea unor consilieri judeţeni care să facă parte din ATOP Mureş şi aici dau 
cuvântul d-lui consilier Akos Mora, vă rog. 

D-l consilier Akos Mora: Mulţumesc, d-le preşedinte, stimaţi colegi, foarte pe 

scurt, în urma consultării cu liderii fracţiunilor politice din consiliul judeţean, respectiv, în 

baza unui principiu foarte important şi anume că toate formaţiunile politice care au 
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primari, să fie reprezentaţi la nivelul ATOP-ului, pentru că colaborările la nivel de ATOP 

se referă şi la nivelul primăriilor, respectiv, a consiliilor locale, şi din aceste consultări cu 

partidele vă prezint lista cu propunerile pentru astăzi: Szabo Arpad, Csep Andrea Eva, 

Mircea Pop, Vasile Filimon, Eugen Bândea şi subsemnatul, Akos Mora. Mulţumesc. 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Dacă mai sunt alte propuneri, vă rog. Dacă nu mai 

sunt, închidem atunci lista de propuneri şi o să îi rog pe colegii mei de la tehnic să se 

pregătească pentru votul secret, fiind vorba de persoane. Vă rog să votaţi. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă”, 2 abţineri, 2 
absenţi. 

 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş 
 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Avem de la Comisia tehnico-economică un 

amendament în legătură cu art.67, alin. (8) şi anume: „Votul se exprimă pe proiectul de 

hotărâre în întregime”.  Ştiţi că exista cutuma potrivit căreia, aşa cum şi noi ne-am 

desfăşurat primele două şedinţe şi votam pe articole fiecare hotărâre. Acest aspect a fost 

discutat şi toată lumea a fost de acord că e foarte anevoioasă derularea acestei chestiuni 

formale sau de procedură şi colegii noştri fac acest amendament şi vă consult în legătură 

cu acest amendament, dacă mai sunt amendamente sau nu? 

D-na vicepreşedinte Lokodi Edita Emoke: Eu cred că nu trebuie absolut totul 

reglementa pentru că sunt situaţii când nu se poate supune proiectul de hotărâre în 

întregime la vot şi este nevoie să fie votat pe articole. De exemplu, astăzi, aţi supus la 

vot tocmai componenţa ATOP-ului, art.1 şi trebuia, după aceea, să supuneţi în întregime. 

Deci eu cred că nu e nevoie de o astfel de reglementare amănunţită şi se poate vota în 

cazul în care plenul consideră că hotărârea a fost discutată în întregime, dar legea ne 

obligă, în anumite situaţii, şi la votul pe articole. 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Şi la prima hotărâre, dacă aţi văzut, i-am 

spus şi d-lui secretar, aveam nevoie de un vot pe articole ca să trecem pe urmă de la 

validare la jurământ. Observaţia este corectă. Să vedem ce vrea şi d-l Filimon să ne 

spună şi pe urmă o să fac şi eu o propunere, dacă va fi cazul.  

D-l consilier Vasile Filimon: Există varianta în care să rămână amendamentul, cu 

completarea: „ cu excepţia celor care necesită vot pe articole”. E foarte simplu. 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. În esenţă, vroiam şi eu să fac această 

propunere şi chiar după prima hotărâre ne-am dat seama că aşa trebuie făcut şi o să rog 

juridicul ca aici să fie puţin atent şi să ne sprijine pentru ca să sune în felul următor 

„Votul se exprimă pe proiectul de hotărâre în întregime şi pe articole atunci când este 

cazul ”.  E cazul şi când legea ne obligă, la buget, de exemplu. Atunci vă supun votului, 
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prima dată amendamentul şi pe urmă hotărârea în întregime.  Mă scuzaţi, d-le consilier, 

să nu aveţi o reţinere să faceţi şi cu mâna dacă eu nu observ că v-aţi înscris la cuvânt. 

D-l consilier Vasile Boloş: D-le preşedinte, stimaţi colegi, la Comisia social-culturală, 

proiectul de hotărâre a trecut fără modificări, în schimb a apărut o discuţie care, 

considerăm noi, că are substanță şi este importantă, şi anume, colegii au considerat 

necesar şi nicăieri nu se interzice, comisiile să aibă şi regulamente proprii. Şi această 

chestiune a apărut  datorită faptului că noi am vrea să definim în Regulamentul propriu al 

Comisiei social-culturale care sunt domeniile şi care sunt competenţele comisiei, în ce 

anume ne exprimăm noi în această comisie pentru ca să fie foarte bine delimitate zonele 

în care ne vom exprima punctele de vedere, sigur, ne putem exprima în orice domeniu, 

dar care sunt responsabilităţile. A apărut această chestiune pentru că denumirea de 

„social” este  foarte largă şi chiar şi domeniul cultural este destul de larg, de exemplu, 

zona de învăţământ trebuie să o luăm în considerare şi numai partea de asistenţă socială. 

Cuvântul „social” are o exprimare mult mai largă.  Regulamentul nu ne interzice aşa încât 

am luat hotărârea ca în proxima şedinţă să ne adoptăm un regulament al comisiei.  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc, d-le profesor, cred că evident nimic nu 

opreşte consilierii, nimic nu opreşte plenurile comisiilor să îşi adopte propriul regulament 

de organizare, chiar şi de funcţionare şi chiar vă rog, sunteţi suverani din acest punct de 

vedere, să faceţi acest lucru. În ceea ce privesc avizele pe care le dau comisiile, oricât de 

mult vom căuta sau încerca să tăiem foarte bine, chirurgical, competenţele comisiilor, 

oricum, ele, undeva, se întrepătrund. Aşa e şi în Parlament şi e foarte greu să faci o 

diferenţiere între Comisia de muncă, spre exemplu, şi o altă comisie. În primul rând 

cutuma unui organism colegial ne arată cam către ce comisie se trimite şi cred că 

executivul consiliului are această aplecare ca întotdeauna să respecte cutuma obiectelor 

de activitate ale comisiilor. Voi supune votului dvs. amendamentul aşa cum l-am expus.  

 Amendamentul se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abţinere (Popa Dragoş 
Codrin),  2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

 
D-l preşedinte Ciprian Dobre: Acum voi supune votului hotărârea în întregime, 

întregul Regulament de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean. 

   Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”,  1 abţinere ( Popa Dragoş Codrin),  2 

au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare încredinţat 

Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.82/22.06.2011 asupra unui sector de drum din DJ153C 
Reghin-Lăpuşna şi a terenului aferent acestuia. 

  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Probabil că aţi citit cu toţii expunerea de motive. 

PNDI-ul s-a desființat şi nu mai este nici un fel de raţiune să menţinem acest drum în 

administrarea ministerului iar dacă va exista această raţiune, de urgenţă o să  îl dăm din 



6 

 

nou ministerului. Deocamdată, nu mai este nici un fel de raţiune. Dacă există luări de 

cuvânt la acest punct? Dacă nu, vă rog să votaţi. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi 

Tuşnea Ion). 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.8/31 ianuarie 2012 privind 

aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2012  
 

D-l preşedinte Ciprian Dobre:  Acest punct a făcut de câteva zile obiectul unei 

ample dezbateri mai ales în presă, d-le preşedinte de la Comisia tehnico-economică dacă 

doriţi să luaţi cuvântul. 

D-l consilier Akos Mora: D-le preşedinte, stimaţi colegi, astăzi, la nivelul bugetului, 

rectificăm Capitolul de venituri la suma de 389.355.000 lei, respectiv la cheltuieli - la 

suma de  443.850.000 lei. În principal, la nivelul bugetului sunt câteva chestiuni care se 

reglează dar probabil că cea mai importantă temă care trebuie menţionată este cea vis-a- 

vis de anumite corelări care se fac cu această ocazie între plafonul impus prin Decizia nr. 

50/27.01.2012 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice prin care se stabilesc nişte 

plafoane la nivelul cheltuielilor de personal, respectiv cu sarcinile financiare pe care le 

primim sau pe care le-am primit în ultima vreme vis-a-vis de includerea anumitor 

cheltuieli de personal şi practic se fac niște corelări în cadrul bugetului existent, dintr-un 

capitol în celălalt, în aşa fel încât să ne încadrăm în acest plafon, urmând ca în viitorul 

foarte apropiat acest plafon să fie refăcut sau reanalizat din partea Ministerului de 

Finanţe, respectiv Direcția Finanţelor Publice Mureş în aşa fel încât să putem face 

următoarea rectificare care să acopere întregul an financiar 2012. De asemenea, la 

nivelul unor proiecte pe sistemul informaţional al cadastrului la nivelul localităților, se 

alocă suma de 221.000  lei care merg, în principal, la Tîrgu Mureş, Sovata, Miercurea 

Nirajului, Eremitu, Vărgata, practic fiind o continuare a proiectului pe ceea ce înseamnă 

sistem informaţional. Se alocă 1.165.800 lei la Spitalul Clinic Judeţean Mureş pentru plata 

medicamentelor - în principal, Respectiv se reglează nişte sume care au fost prefinanţate 

de către Consiliul Județean Mureş  pentru proiectele pe fonduri europene în urma cărora 

s-au primit banii pe partea nerambursabilă şi se suplimentează suma de 1.922.000 în 

principal pe capitolele de plombări de drumuri. Se alocă suma de 341.000 lei pentru 

centralele termice ale spitalelor aparţinând Consiliului Judeţean, respectiv, Oncologie, 

Neonatologie, Preventoriul TBC. De asemenea, se alocă 410.000 lei pentru programul de 

împădurire din comuna Rîciu, pornit de Ministerului Mediului şi unde există un program 

cu o execuţie de peste 90% pe teren, respectiv cu sume foarte mari rămase în urmă, 

neplătite, şi deci practic se alocă această sumă pentru a mai compensa acele datorii; Se 

alocă 508.000 lei pentru Teatrul ARIEL pentru continuarea şi finalizarea lucrărilor de la 

viitorul sediu şi clădirea teatrului; respectiv, se alocă suma de 340.000 lei pentru 

completarea cheltuielilor la alegerile locale din iunie 2012. În principal acestea sunt 

cheltuielile care se reglează şi comisia a dat acordurile pentru acest proiect. Mulţumesc.  
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D-l preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, d-le preşedinte, dacă alţi colegi 

doresc să ia cuvântul? Aici trebuie să ştim şi o să facem această observaţie că avem 

nevoie de aceste centrale termice la cele patru unităţi sanitare pentru că ele erau 

racordate la sistemul centralizat de încălzire şi de o lună de zile municipiul nu mai asigură 

încălzirea şi nu pot să mai aştept ca să vedem ce facem. O să dăm evident un termen în 

care să primim un răspuns pentru că nu am primit un răspuns. Se rezolvă problema apei 

calde? se rezolvă problema căldurii?   Neonatologie – cum să lăsăm copiii aceia. Vine 1 

septembrie, 1 octombrie, şi am preferat să facem acum rectificarea, să încercăm rapid 

împreună cu executivul să facem formele prevăzute de lege, să achiziţionăm ce ne 

trebuie acolo pentru a putea da căldură şi apă caldă la Neonatologie, la Preventoriul TBC 

la Oncologie, etc. dintr-un buget atât de mic pe care îl avem. O să vă rog şi la acest 

proiect de hotărâre să votăm pe articole şi vă supun votului. Mulţumesc tuturor colegilor 

pentru avizele favorabile date de comisii.    

Articolul I se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi 

Tuşnea Ion). 

Articolul II se aprobă cu 31 voturi „pentru”,  2 nu au votat  (Stoica Ion şi Todoran 

Liviu Radu), 2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

Articolul III se aprobă cu 31 voturi „pentru”,  1 nu a votat  (Gasparik Attila Csaba), 1 

abţinere (Todoran Liviu Radu),  2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  2 au lipsit (Georgescu Radu 

Cristian şi Tuşnea Ion). 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pe trim.II. 2012  

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Comisia tehnico-economică ne dă aviz favorabil 

şi mulţumesc şi celorlalte comisii pentru avizul dumnealor. Dacă doreşte cineva să ia 

cuvântul ? Dacă nu, vă supun aprobării articolul unic al acestei hotărâri.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian Dobre),  

2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi 
Asociaţia Microregiunea Valea Mureşului Mijlociu 

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Asociaţia care va organiza în acest an, în colaborare 

cu primăriile de la Valea Mureşului, Festivalul Văi Mureşului şi aveţi şi convenţia de 

cooperare şi este vorba de o sumă de bani, şi, de asemenea, prestaţia din cadrul 

festivalului la care se obligă prin acest acord Ansamblul Mureşul. Dacă sunt luări de 

cuvânt?  Dacă nu, vă supun la vot întreaga hotărâre. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Borşan Doru 

Aurelian),  2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

7. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentanţilor Judeţului 
Mureş/Consiliul Judeţean Mureş în asociaţiile la care acesta este parte 

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Trebuie să nominalizăm reprezentanţii Consiliului 

Judeţean în asociaţiile în care Consiliul Judeţean este parte. Practic, nu s-a înlocuit decât 

preşedintele Consiliului Judeţean în acest asociaţii şi cei care nu mai sunt consilieri 

judeţeni. La ADI Aquainvest s-a înlocuit preşedintele; la ADI Târnava Mare a intrat d-l 

Eugen Bândea care este de pe acea vale; la Zona Metropolitană s-a înlocuit preşedintele; 

D-l Szabo Arpad a rămas la Valea Nirajului; d-l director Bartha la Târnava Mică – 

Bălăuşeri – Sovata; la Gurghiu s-a înlocuit preşedintele; la Asociaţia Mureşul 2005 – 

vicepreşedintele Ovidiu Dancu şi la Asociaţia de dezvoltare montană a intrat d-l Cristian 

Chirteş.  

Apoi, reprezentanții Consiliului Județean Mureş în consiliile directoare şi consiliile 

de administraţie: la ADI ECOLECT s-a schimbat preşedintele; la ADI Târnava Mare a 

rămas Adriana Farkas; la ADI Centrul Transilvaniei rămâne Buruş Adriana, care a fost în 

acest consiliu, la care se adaugă cei doi vicepreşedinţi; iar la Asociaţia Iernuţeana 

rămâne în consiliu Genica Nemeş şi tot aici intră ca cenzor Alin Mărginean.  

D-l consilier Vasile Filimon: D-le preşedinte am  o singură rugăminte, şi sigur că nu 

o să putem influenţa votul, dar avem şi noi o rugăminte, aprobaţi-ne şi nouă, ca unul 

dintre colegii noştri, respectiv, d-l Urcan Florin, care este din zonă, să facă parte din 

Consiliul director la Asociaţia Microregională Iernuţeana.  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Dacă doriţi, luăm o pauză pentru consultări. Cred că vă 
este clar că nu am o problemă de genul acesta. Dacă vreţi, luăm o pauză şi ne 
consultăm. Da?  

D-na vicepreşedinte Lokodi: De altfel, dacă doreşte cineva dintre noi, consilierii 
judeţeni, să participe la lucrările uneia dintre aceste asociaţii, fără doar şi poate, poate să 

ia parte la şedinţe, fără nicio problemă. 
  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Şi cu ocazia aceasta putem să îi rugăm pe colegii din 

executiv, în primul rând, dar şi pe colegii din deliberativ, să trimită e-mail ori de câte ori 

există o întâlnire sau o şedinţă de asociaţie, iar dvs. să cunoașteți acest lucru, şi cei 

cărora vă permite programul sau vă interesează, evident, până la urmă sunteţi parte a 

deliberativului judeţului Mureş. Plenul este suveran, este stăpân şi lucrul acesta cred că l-

am înţeles toţi şi chiar de aceea nu am nici un fel de problemă cu oamenii din aceste 

asociaţii.  

Vă supun aprobării proiectul de hotărâre. Cine este „pentru”? 
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  Hotărârea se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kelemen Attila Marton), 3 

abţineri (Coman Meluş Florian, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu),  2 au lipsit (Georgescu 

Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru Protecţia 

Copilului  
 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba despre propunerea făcută de Inspectoratul 

Şcolar prin care d-na Ilyes Ildiko, cea care este inspector general adjunct, să facă parte 
din această comisie. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, vă supun la vot 
proiectul. Vă rog să luaţi măsuri pentru ca votul să fie secret fiind vorba de persoane. 

 
Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat,  2 au lipsit. 

 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiilor de evaluare a 

managementului aplicat instituţiilor de cultură subordonate 
 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Aici o să ne mai aplecăm noi asupra aceste probleme, 
nu ştiu dacă în cursul acestui an sau nu, dar cu privire la managementul aplicat 
instituțiilor subordonate şi nu numai la cele de cultură, cu siguranţă o să vă propun o 

analiză mult mai atentă şi dacă Dumnezeu ne ajută, chiar în cursul acestui an. Dacă aţi 
văzut nominalizările… Este amendament? Da, îmi cer scuze, avem un amendament de la 
Comisia social-culturală în Comisia de evaluare pentru redacţiile revistelor Vatra şi Lato se 

propune înlocuirea d-nei Letiţia Iacob care de astăzi este consilier judeţean şi este o 
incompatibilitate, iar d-na Letiţia Iacob o propune pe d-na Mioara Kozac, profesor la 
Colegiul Naţional Unirea. …(Cineva din sală întreabă dacă d-na Kozac ştie despre acest 

lucru şi dacă a acceptat).  Da, bună întrebare. Da, dacă mai sunt alte propuneri? 
D-na vicepreşedinte Lokodi: Este o eroare. Este greşit scris numele  d-lui Lazok Janos 

la pct. 2 la Redacţiile revistelor Vatra şi Lato unde apare scris „ Layok”.  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Da, asta este de la tastatură, din engleză în română, 
atunci litera „y” se transformă în „z”. Da, cu această menţiune a d-nei preşedinte o să vă 
rog să vă exprimaţi votul pe marginea acestui proiect. 

 
Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 au lipsit (Georgescu Radu Cristian şi 

Tuşnea Ion). 

 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc comisiilor care au dat aviz acestui proiect 

fără nici un fel de obiecţiuni şi de această dată am eu un amendament, la componenţă, 

la anexa nr.1, avem o funcţie de director de cabinet, două funcţii de consilier şi una de 
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expert. Vă solicit să aprobaţi următoarea componenţă: un director de cabinet şi trei 

consilieri şi vă supun la vot acest amendament. Vă rog să votaţi. 

Amendamentul se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mozes Levente), 3 

abţineri (Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Todoran Liviu Radu),  2 au lipsit 

(Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, cu alte cuvinte este vorba de 

înlocuirea unui expert cu un consilier. Vă rog să votaţi hotărârea în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Coman Meluş Florian), 

1 nu a votat (Mozes Levente), 2 abţineri (Filimon Vasile, Todoran Liviu Radu),  2 au lipsit 

(Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş 
în Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş 

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Cel mai dezbătut proiect de hotărâre de consiliu de 

astăzi şi trebuie să fim de acord cu acest lucru, este înlocuirea, din păcate, a d-lui 

Szalkay la Consiliul consultativ al Direcţiei pentru Sport şi Tineret. Propunerea care am 

convenit-o cu liderii partidelor politice este ca din partea Consiliului Judeţean să facă 

parte un tânăr. La acel moment, când am început discuţiile, am zis „cel mai tânăr 

consilier care are ceva cu sportul” şi l-am propus pe Raul Boroş. Doriţi să luaţi cuvântul? 

Vă rog. 

D-l consilier Vasile Filimon: D-le preşedinte, dacă tot e vorba de sport, avem şi noi o 

propunere în persoana colegului Doru Borşan care a şi fost directorul Direcţiei Județene 

de Sport şi cred că are competenţele necesare în acest Consiliu consultativ. Vă 

mulţumesc.  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. O să avem două propuneri atunci. Dacă mai 

există alte propuneri?  Atunci propun votului dvs. hotărârea şi apoi amendamentul. Am 

făcut prima propunere iar dvs. aţi făcut cea de a doua propunere. Să-mi spuneţi dacă nu 

sunteţi de acord cu ceea ce zic. Nu avem cum altfel. Nu? Am făcut prima propunere pe 

d-l Raul Boroş şi d-l Filimon a făcut cea de a doua propunere pe d-l Doru Borşan.  

Acum votăm prima propunere cu d-l Raul Boroş. Vă rog să votaţi. 

Propunerea se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă”, 2 abţineri, 3 au 

lipsit. 

Cel mai strâns scor de astăzi. Vă mulţumesc pentru votul dvs. şi permiteţi-mi să 

supun la vot şi cea de a doua propunere cu d-l Doru Borşan. Vă rog să votaţi. 

Propunerea se respinge cu 5 voturi „pentru”, 22 voturi „împotrivă”, 4 abţineri, 3 au 

lipsit. 
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Acesta este de fapt cel mai strâns scor de astăzi. Vă mulţumesc tare mult şi vă 

supun în ansamblu votul dvs. pe hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Coman Meluş 

Florian şi Urcan Ionaş Florin), 3 au lipsit (Borşan Doru Aurelian, Georgescu Radu Cristian 

şi Tuşnea Ion). 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
Pod de beton armat peste DJ 106 lim. judeţ Sibiu, Apold - Sighişoara, km.93+756, 
jud. Mureş 

 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Cred că aţi văzut cu toţii parametri tehnico-economici. 

Sunt chestiuni pur tehnice şi vă solicit votul dvs. pe proiect. Vă rog să votaţi. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 au lipsit (Borşan Doru Aurelian, 

Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

13. 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-l preşedinte Ciprian Dobre: Aici au fost câteva chestiuni pe care le-am discutat 

şi împreună cu  Eugen Bândea care se pricepe la această materie. Proiectul de hotărâre, 

aşa cum îl vedeţi, are un alin. (2) la art.1 care prevede că licenţele de traseu vor fi 
eliberate numai după prezentarea unor avize şi cred, şi din câte am înţeles şi vă consult 
şi pe dvs. în legătură cu acest lucru şi vă rog să votaţi hotărârea în ansamblu dacă 

sunteţi de acord cu ea. 
 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 abţineri ( Eugen Bândea şi Coman 

Meluş Florian), 3 au lipsit (Borşan Doru Aurelian, Georgescu Radu Cristian şi Tuşnea Ion). 

D-l preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Dragi colegi, aşa cum v-am 
informat că voi pleca în concediu, nu am mai plecat în concediu, nu ştiu dacă voi mai 

pleca şi în mare măsură cred că nu vom reuşi, unii dintre noi, să ne facem concediile din 
acest an. Eu eram un optimist luna aceasta când am avut şedinţa extraordinară. Vreau să 
vă consult şi să vă rog să luaţi cuvântul dacă sunt lucruri pe care ar trebui să le 

dezbatem sau dacă sunt lucruri pe care doriţi să le exprimaţi. 
D-l consilier Filimon: D-le preşedinte, aşa cum a fost cutuma, haideţi ca la final 

să introducem un punct cu „Diverse” unde ne putem exprima anumite puncte de vedere. 

Rugămintea mea mare de astăzi este că pentru că suferim cu toţii în sala aceasta să 
încercăm să găsim o variantă pentru a achiziţiona două sau trei aparate de aer 
condiţionat portabile care să ne scoată din atmosfera asta. Din celelalte nu se pot pune 

pentru este monument istoric dar nu cred că nu putem achiziţiona două sau trei aparate 
mobile care se pot retrage la un moment dat.  

D-l consilier Pokorny: Vă mulţumesc, stimate d-le preşedinte, onorat consiliu, nu 

am intervenit la dezbatere şi am o rugăminte. Aş dori ca la şedinţele Asociaţiei pentru 
Zona montană, d-l coleg Chirteş să mă invite şi pe mine în special când va fi vorba de 

ecosisteme, atât în ceea ce priveşte flora, cât şi, în special, fauna acvatică pe care, după 
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cum se ştie, o urmăresc de mulţi ani de zile şi aş dori şi eu să contribui la rezolvarea 

problemelor.  Vă mulţumesc.  

D-l preşedinte Ciprian Dobre: O să îi facem un e-mail d-lui consilier Chirteş şi o să 

rog executivul să se ocupe de acest lucru şi să ţinem cont de rugămintea dlui consilier. 
Dacă mai sunt alţi colegi? Să îi răspund d–lui coleg. În legătură cu instalaţia de 
climatizare a clădiri am avut deja cred că trei discuţii pe marginea acestei chestiuni şi am 

comandat deja studiul de fezabilitate pentru realizarea unui sistem de răcire/încălzire a 
aerului din Palatul administrativ şi voi face cunoscut acest studiu şi respectiv concluziile 
lui după ce este gata. Eu cred că a şi început zilele acestea şi ştiu că toţi colegii noştri din 

executiv, noi, în plen sau în conferinţele de presă avem exact acelaşi tratament, adică 
lucrul la 34, 36, 38 de grade în birouri. Îmi exprim speranţa ca la următoarea şedinţă de 
Consiliu Judeţean, d-l director Bartha şi oamenii lui să găsească sursa de finanţare şi să 

plătim proiectul să îl facem şi în această iarnă „să ne facem căruţă pentru la vară”, 
respectiv să dotăm cu sistem de climatizare toate birourile şi inclusiv sala de şedinţă. 

Puteam aduce 1, 2 sau 3 aparate de aer condiţionat portabile însă din ceea ce mi-a spus 
şi secretarul judeţului care are în birou un asemenea aparat, mai ales la dimensiunile sau 
volumul pe care îl are această sală, nu ar fi avut nici un fel de randament şi nu am fi 

simţit acest lucru. Noi facem un studiu şi încercăm să ne mişcăm repede. Vă mulţumesc 
domnilor consilieri. 

Lucrările şedinţei se încheie la orele 14, 02. 

 

 
 

                                                            Întocmit: consilier Monica Curticăpean 
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