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                     ROMANIA                                                 Nr. 17.777/5.X.2012 

              JUDETUL MURES                                            Dosar:  IV D/1   
          CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

 

 

 
PROCES-VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 
din data de 30 august 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. 

192 din 23 august 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale  „Cuvântul Liber” şi 
„Nepujság”. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit domnii consilieri:  Antonie 

Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin. 
Au fost invitaţi să participe:   

 dl  Alexandru Petru Frătean,  prefectul judeţului Mureş 
 dna Codruta Sava - director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 

 dna Belean Carmen - contabil-şef, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
 dna Monica Avram – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 

 dna Pop Daniela -  contabil-şef, Biblioteca Judeţeană Mureş 
 dl Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL” Tîrgu Mureş  
 dna Luduşan Leontina, contabil-şef, Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL” Tîrgu Mureş   
 dl Cazan Vasile – director, Filarmonica Târgu Mureş 
 dl Nagy Istvan – director S.C. „Parcul Industrial Mureş” S.A. 

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

 dl Barabas Attila – director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dna Silvăşan Adrian, contabil-şef, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREŞUL Tîrgu Mureş 
 dl Podoabă Virgil – redactor-şef, Revista VATRA 

 dl Kovacs Andras Ferencz – redactor-şef, REVISTA LATO 
 dna Monica Dohotariu, director, al Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică 
 dna Maria Iosib, contabil-şef, al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică 
 dl comisar şef Pescari Valentin – şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 

 dna scms. Gabriela Stoica, coordonator Compartiment Analiza şi Prevenirea 
Criminalităţii -  Inspectoratul de Poliţie Judeţean 

 dna Nadia Raţă, inspector şcolar general adjunct - Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 
 dl mr. Pascaru Mureş, ofiţer specializat – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş 

 dl cpt. Baciu Viluc, ofiţer specializat – Gruparea Mobila de Jandarmi Mureş 

 dna Elida Deak, director general adjunct – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş 

 dna Elena Micheu, director executiv – Institutul  Este European de Sănătate a 

Reproducerii Tîrgu Mureş 
 dna Alina Schenk, psiholog – Organizaţia „Salvaţi Copiii” Mureş 
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 dl comisar şef Gliga Traian, reprezentant al Consiliului Teritorial Mureş al Corpului 

Naţional al Poliţiştilor 
 dl Orban Dezideriu, reprezentant al comunităţii – membru ATOP 

 dl Cociş Călin Orlando, reprezentant al comunităţii – membru ATOP 
 Amza Mărgărit Constantin, reprezentant al comunităţii – membru ATOP 

 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.  Domnule secretar, vă rog să validaţi procesul- 

verbal al şedinţei anterioare.  
Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Doamnelor şi domnilor consilieri, v-a fost 

comunicat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 iulie 2012, dacă sunt 

observaţii cu referire la conţinutul acestuia, dacă nu sunt, o să vă rog să votaţi. 
 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 26 iulie 2012 se aprobă cu 31 voturi 

„pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi 
Urcan Ionaş Florin).  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar, şi o să vă 
solicit să vă pronunţaţi asupra ordinii de zi pentru că am fost înştiinţat că aţi primit 
materialul în regim de urgenţă şi împreună cu acest material în regim de urgenţă, dacă 

sunteţi de acord cu ordinea de zi, vă rog să votaţi. Da, şi retragem şi punctul 8.  
Domnul consilier Vasile Filimon: Înainte de ordinea de zi, aş dori să fac o foarte 

scurtă intervenţie. Domnule preşedinte, în numele grupului de consilieri PDL o să vă 
înaintez şi scris, opoziţia noastră vis-a-vis de punctul 8 de pe ordinea de zi. În cadrul 
comisiei ni s-a spus că se retrage dar pe site, inclusiv la ora 11,30 când am verificat, era 

postat, şi acest punct, şi din această perspectivă doresc să vă înaintez poziţia noastră, în 
scris, şi sigur că, probabil, discuţii vor avea loc  în continuare. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Cine este „pentru”, „împotrivă” sau 

cine se abţine  pentru ordinea de zi? Vă rog.  
Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: Eu am înţeles că dvs., în momentul în care aţi 

supus la vot ordinea de zi aţi spus că retrageţi punctul 8. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aţi înţeles foarte bine. 
Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: Bine, atunci dacă aţi declarat acest lucru, aşa 

vom vota ordinea de zi, cu retragerea punctului 8. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Cu introducerea materialului în regim de urgenţă 
şi cu retragerea punctului 8 şi, dacă aţi observat, nici nu a fost luat în discuţie la comisii, 
dar dacă vreţi să facem o dezbatere, putem face o dezbatere chiar dacă l-am retras. Punem 

un punct separat, dezbaterea acestui punct, pe ordinea de zi ? 
 Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: D-le preşedinte, din moment ce dvs. aţi 

retras….. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Numai puţin, da? Deci, dacă vreţi dezbateri, 

facem dezbateri, facem ce vreţi dumneavoastră, dar deocamdată haideţi să votăm ordinea 

de zi. Da? Vă mulţumesc. Vă rog să votaţi. 
 
Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 

Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  
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Regim de urgenţă: Proiect de hotărâre privind cooperarea dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi asociaţia „Pro Regio” pentru organizarea finalei campionatului 
naţional de atelaje 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: V-aş solicita să consultaţi materialul şi să vedem 
dacă sunt obiecţiuni şi dacă sunt propuneri în legătură cu formulări sau alte chestiuni. Dacă 

nu sunt, vă supun la vot întreaga hotărâre. 
 
Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 

Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr. 42 din 2001 privind însuşirea inventarului domeniului 
public al Judeţului Mureş cu modificările şi completările ulterioare 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă sunt observaţii la acest material? Toate 
comisiile au dat aviz favorabil fără nici un fel de obiecţiune. Este vorba despre podurile care 
se află în registrele Harghitei şi care, la noi, se află altfel, şi încercăm să le luăm cu totul la 

noi şi cred că, până la urmă nu o să avem ce să comentăm pentru că ele figurează pe capul 
judeţului Mureş şi aveţi în anexă, respectiv pe ultima filă, podul peste pârâul Eliseni şi patru 
podeţe. Deci suntem proprietarii acestora şi vă rog să fiţi de acord cu această hotărâre. Noi 

le avem în folosinţă din 1918. Comisiile nu au avut nimic de obiectat. Dacă nu sunt 
obiecţiuni, vă rog să votaţi. 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Nu sunt împotrivă pentru că lucrurile sunt clare dar eu 

doresc să mă refer la un aspect, vă rog, urmăriţi paragraful: „În urma unei acţiuni comune a 
specialiştilor din Consiliul Judeţean Mureş şi Consiliul Judeţean Harghita s-a constatat că porţiunea 
din acest drum cuprinsă între km 26+550 - 29+600, cu lungimea de 3,050 km, din eroare, cu 
încălcarea legii, a fost cuprinsă în domeniul public al judeţului Harghita, deşi  acest sector de drum 
se află pe teritoriul administrativ al judeţului Mureş şi potrivit prevederilor legale  trebuie să fie 
cuprins în domeniul public al judeţului Mureş. În acest sens se impune modificarea poziţiilor nr.24 şi 

25 din anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001”. În această frază se folosesc 
cuvintele „din eroare” şi  „cu încălcarea legii” care nu se potrivesc. Este vorba de specialişti, 
şi” din eroare”, şi „cu încălcarea legii”? Aş vrea să ştiu care sunt acei specialişti şi care sunt 

repercusiunile asupra greşelii, dacă acest lucru s-a făcut din eroare şi cu încălcarea legii 
pentru că nu mi se pare corect să nu se lase cu nici un fel de consecinţă o chestiune de 

genul acesta. Acesta ar fi un aspect, iar al doilea aspect, vreau să întreb dacă sunt aceeași 
specialişti care au făcut  şi eroarea şi încălcarea legii şi cei care au constatat lucrul acesta? 
Pentru că, atunci, mă îndoiesc de specialiştii pe care îi avem. Dacă puteţi să ne daţi câteva 

amănunte  pe acest aspect. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Am înţeles că pe dvs. vă interesează să 

nu rămână aşa. Doriţi amănunte înainte de vot sau la sfârşitul şedinţei discutăm chestiuni 

legate de  anumite observaţii pe care dvs., în mod pertinent, ni le-aţi subliniat?  
Domnul consilier Ion Tuşnea: Cred că e firesc acum. 
Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: În fapt, ce s-a întâmplat: în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr.213/1998 şi cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr.43/1997, republicată, 
drumurile de interes judeţean aflate pe teritoriul administrativ al unui judeţ aparţin 
domeniului public al acelui judeţ şi se află în administrarea consiliului judeţean respectiv. În 

zona de nord-est a judeţului Mureş, în apropierea comunei Vînători, există un drum de 
interes judeţean care tranzitează teritoriul administrativ atât al judeţului Mureş, cât şi al 
judeţului Harghita, practic, este o buclă, geografic vorbind, probabil că nu este corect ceea 
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ce spun, dar pe hartă se poate vedea o buclă a judeţului Mureş şi un drum care întretaie, 

intră pe teritoriul judeţului Mureş, parcurge o distanţă relativ mică şi trece din nou pe 
teritoriul judeţului Harghita. Din punct de vedere juridic, porţiunea care tranzitează judeţul 
Mureş face parte din domeniul public al judeţului Mureş şi se află în administrarea 

Consiliului Judeţean Mureş, însă, la momentul în care consiliile judeţene şi-au însuşit 
inventarul bunurilor care fac parte din domeniul public, ulterior Legii nr.213/1998, întreg 
acest drum judeţean a fost inventariat ca făcând parte din domeniul public al judeţului 

Harghita. Este o problemă care, la un moment dat, a intrat în atenţia colegilor noştri, 
specialiştilor de la Direcţia Tehnică şi s-a făcut o acţiune comună cu colegii din judeţul 
Harghita pentru a identifica exact poziţiile kilometrice pe care drumul respectiv tranzitează 

judeţul Mureş şi toate elementele constructive ale drumurilor, cu zona de protecţie, de 
siguranţă, cu  amprize, şanţuri şi aşa mai departe, poduri, podeţe, şi s-a încheiat un 

document comun, un proces-verbal de constatare prin care s-au identificat acele elemente 
ale drumului care tranzitează judeţul Mureş. Sigur că a fost vorba de o eroare, la momentul 
inventarierii la domeniul public al judeţului Harghita şi sigur că s-a încălcat legea. Această 

încălcare de lege nu produce consecinţe în sensul că nu se pot evidenţia prejudicii sau 
lucruri de această natură, ci, pur şi simplu, este necesară o armonizare a stării de drept cu 
cea de fapt. În consecinţă, s-a făcut această determinare şi propunerea de act administrativ 

cu care aparatul de specialitate s-a documentat, vizează inventarierea acelei porţiuni de 
drum cu toate elementele  constructive, în domeniul public al judeţului Mureş. În măsura în 
care veţi însuşi apartenenţa la domeniul public al judeţului Mureş urmează o procedură 

ulterioară de atestare printr-o hotărâre de Guvern aşa cum, în 2002, prin Hotărârea de 
Guvern nr.964, domeniul public al judeţului Mureş a fost atestat. 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Eu nu doresc să intru în polemică, dar, din păcate, 

răspunsul a fost paralel cu întrebarea, toate lucrurile pe care ni le-a spus domnul secretar 
se găsesc în expunerea de motive şi eu le-am înţeles şi nu acesta era aspectul vizat, ci mă 
refeream la „specialiştii” care, probabil, au angajat şi lucrările de drumuri dintre Reghin şi 

Tîrgu Mureş şi în continuare spre Bistriţa, precum şi la cei care au determinat porţiunile de 
drumuri judeţene unde urmează să facă lucrări de aplicare a covoarelor asfaltice şi unde, 
de asemenea, am găsit o exprimare de genul acesta că „din greşeală, s-a măsurat în altă 

parte„ ceea ce, de fapt, se găsea în altă parte. Eu aş dori să daţi atenţie la aceşti specialişti, 
să îşi facă treaba pentru că presupun că lucrează în timpul programului şi nu în afara lui, 

mulţumesc mult. 
 Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule consilier. Dacă mai 

sunt şi alte chestiuni? Vă rog.  

Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: Eu aş dori să nu facem confuzii, presa este 
astăzi prezentă în sală, măcar noi, la nivelul consilierilor judeţeni, să cunoaştem că drumul 
dintre Tîrgu Mureş şi Topliţa este un drum naţional. Specialiştii care lucrează pe acest drum 

aparţin Direcţiei Generale a Drumurilor Naţionale cu sediul la Braşov şi aparţin Ministerului 
Transporturilor. Toată discuţia pe care o avem astăzi în faţă era o eroare efectivă pentru că 
este pe limită, pe linie de hotar între judeţul Mureş şi judeţul Harghita şi este vorba de o 

porţiune mică. Noi am crezut că acest drum cade în teritoriul administrativ al celor din 
Harghita, iar cei din Harghita au avut proiecte de reabilitare totală a acestor drumuri şi în 
momentul în care au făcut lucrările  de reabilitare pe acel drum, anul trecut, au constatat 

că nu pot continua lucrările pe această porţiune pentru că, practic, după măsurătorile pe 
linia de hotar, acest drum intră pe teritoriul nostru administrativ.  Este într-o zonă cum 
niciunde în judeţ nu se găseşte un drum județean pe limită de hotar şi atunci noi am luat 

măsuri pentru a trece acest drum la noi, pentru că trece printr-o localitate şi printr-o zonă 
în care porţiunea de drum este total reabilitată şi această mică porţiune a rămas acolo „de 

ruşinea lumii” cum s-ar zice, nereabilitată şi trebuie să facem ceva cu ea. Tot aşa, mai 
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avem 27 km drumuri de pământ pietruite, drumuri judeţene, în diferite părţi ale judeţului, 

în jurul hotarelor judeţului, care vor trebui să constituie un program viitor pentru consiliul 
judeţean pentru ca să dispară de pe hartă ca fiind drumuri judeţene pietruite pentru că 
sunt drumuri care leagă diferite localităţi dintre judeţele Alba - Mureş, Cluj - Mureş, Bistriţa-

Mureş-Harghita, în jurul lacul Bezid sau judeţul Mureş-Harghita pe la Veţca, județul Alba pe 
la Aţintiş, judeţul Cluj dinspre Luduş, deci iată domnilor că vom avea încă de lucru pentru 
că dacă nu ar fi lucru ar fi ineficientă activitatea noastră. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Alţi doritori la acest punct de pe ordinea de zi? Văd 
că este un punct absolut spectaculos. Haideţi să şi votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de 
cultură pentru anul 2013   

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aici avem un amendament al Comisiei economice 

care ne solicită la anexa nr.1 o modificare şi anume: pentru biletele la spectacolele în 
mediul urban al Ansamblului Mureşul pentru elevi, studenţi, pensionari şi pentru persoanele 
cu nevoi speciale, şi o să rog aparatul de specialitate să aibă în vedere această denumire şi 

în nici un caz să nu mai văd, cel puţin în actele consiliului judeţean, persoane cu handicap, 
modificarea preţului de la 8 lei la 5 lei. Cu acest amendament al Comisiei tehnico-
economice, vă supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog să votaţi. 

Amendamentul se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Dacă nu mai sunt şi alte chestiuni la punctul 2, 

o să vă rog să votăm hotărârea în ansamblul ei. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 9/1 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 8 din 31 ianuarie 2012 

                                            

  Domnul preşedinte Ciprian Dobre: La acest punct avem cealaltă chestiune despre 
care am început să discutăm şi despre care şi d-l Tuşnea făcuse referire, e vorba de 
schimbarea poziţiilor în aceeaşi suprafaţă şi aceeaşi sumă de bani a covoarelor asfaltice în 

programul nostru. Dacă sunt obiecţiuni ? Dacă nu, vă rog să votaţi. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  

   

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea programului de interes public judeţean 

de informare privind spiritul civic şi conduita preventivă şi a protocolului de 
parteneriat în vederea implementării acestuia 
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Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba de un proiect prin care încercăm să 

discutăm despre un aspect interesant al vieţii noastre şi anume: cum să ne comportăm 
atunci când izbucneşte un scandal sau ce facem atunci când doi cunoscuţi încep să se bată 
şi unii dintre ei scot chiar şi armele. Din păcate, la Reghin, anul acesta, Sergiu Ardelean a 

încercat să se erijeze într-un pacificator al situaţiei şi din păcate a fost singurul pe care l-a 
costat viaţa. O să vă supun votului şi modificarea denumirii acestui proiect care să se 
numească simplu „Sergiu Ardelean” şi acest program să fie de spirit civic şi conduită 

preventivă. Am elaborat acest program împreună cu cei din societatea civilă care ne-au 
ajutat  foarte mult şi aici vorbesc despre : Institutul Est European, despre Fundaţia „Salvaţi 
Copiii”, despre Inspectoratul Judeţean de Poliție, vorbesc despre Inspectoratul Şcolar, 

despre Direcţia de Sport şi Tineret, despre instituţiile noastre şi aşa mai departe.  Încercăm 
să vedem dacă reuşim să educăm alţi tineri să încerce ca, în primul rând, să apeleze la 

specialişti, la cei care sunt antrenaţi să intervină în conflicte fizice şi nu copiii noştri să intre 
să-i despartă pe doi, trei sau patru care se iau la harţă. Am avut ieri o întâlnire cu unul 
dintre părinţii celui care a fost Sergiu Ardelean, doi oameni simpli. Din păcate, cu mama lui 

nu am reuşit să mă văd, ci un delegat al Consiliului Judeţean. Cu tatăl lui, ieri, am reuşit să 
mă văd şi a fost de acord ca acest proiect să se numească „Sergiu Ardelean” şi vreau să 
spun foarte clar, Consiliul Județean este deschis pentru a veghea, măcar printr-un program 

de educare, la viaţa copiilor noştri atunci când ei nu sunt acasă şi mulţi dintre noi nu prea 
ştim exact ce fac ei când au ieşit din casă.  

O să vă rog să fiţi de acord, în primul rând, cu modificarea denumirii proiectului şi o să 

supun votului la momentul potrivit. Noi am încercat să ne respectăm cuvântul dat şi anume, 
cu şapte zile înainte să punem pe site şi dvs. să fiţi anunţaţi prin SMS despre postarea 
materialelor de şedinţă dar nu aveam încă autorizarea scrisă a părinţilor lui Sergiu Ardelean 

şi de aceea nu am dat materialului această denumire. Acum însă vreau să vă solicit să fiţi 
de acord ca acest program al Consiliului Județean să se numească „Sergiu Ardelean" şi o să 
vă rog să votaţi acest lucru.   

Domnul consilier Pokorny Vasile: Vă mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, onorat 
consiliu, stimaţi oaspeţi. În legătură cu conduita preventivă am şi discutat într-o oarecare 
măsură prolema pe care o am cu doamna subcomisar Gabriela Stoica, în cadrul şedinţei de 

comisie. Este vorba de apelurile la numărul 112. După cum se ştie, în orele de audienţă mă 
ocup şi cu probleme de mediu şi din când în când sunt sesizat cu diferite aspecte. Cam cu o 

lună în urmă am primit o sesizare că în Tîrgu Mureş, între digul de deasupra barajului al 
doilea şi albia Mureşului, se află o turmă de oi. M-am convins că este acolo şi tocmai în 
perioada aceea erau pline posturile naţionale cu ştiri despre pericolul infestărilor cu căpuşe. 

Eu am sesizat şi la numărul 112 şi la Agenţia de mediu şi cu o decepţie mare am constatat, 
cu 2-3 săptămâni în urmă, că turma se află încă în acea zonă şi se încalcă şi legea apelor 
pentru că între dig şi albie nu se păşunează şi în oraşe şi, mai mult decât atât, şi cel mai 

important aspect este că lumea din cartierul Unirii, şi mai ales copiii, pe căldura aceasta s-a 
dus şi a făcut plajă şi baie în acea zonă şi  nu ştiu, pentru că nu am date, dar sper să nu se 
fi întâmplat vreo nenorocire. Sunt oarecum decepţionat de reacţia aceasta şi de aceea am 

şi întrebat-o pe doamna subcomisar cum se prelucrează aceste apeluri. Eu m-am prezentat 
atunci când am făcut apelul şi consider că a fost o problemă de mare interes public şi după 
cum am observat au mai trecut alte două săptămâni şi nu s-a întâmplat nimic, aşa că am 

dorit să mă folosesc de această ocazie pentru că sunt prezente cele mai importante 
persoane din cadrul Poliţiei pentru a atrage atenţia asupra acestui aspect. 

Domnul consilier Akos Mora: Domnule președinte, stimaţi colegi, vreau să menţionez 

un lucru important şi să se consemneze la acest punct de pe ordinea de zi faptul că, la 
nivelul ATOP-ului, de vreo câţiva ani de zile avem pe proiectul nostru o zonă pe care nu am 

putut-o atinge încă, cea de la nivelul şcolilor. Şi cu domnul Someşan am avut discuţii pe 
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tema aceasta şi aş vrea ca la acest punct, în mod concret, să introducem şi să consemnăm 

că şi Comisia ATOP se va implica. De ce consider foarte important acest lucru?  Pentru că la 
nivelul ATOP-ului suntem 6 consilieri judeţeni care nu suntem din executiv, ci din legislativ, 
iar dacă avem implicarea celor şase consilieri judeţeni în acest proiect atunci se va da o 

greutate în plus acestui proiect de prevenţie şi în primul rând de atitudine civică la nivelul 
şcolilor. Este acea discuţie pe care am avut-o şi cu  reprezentantul din Elveţia, care vor 
veni, ne-am înţeles, în luna februarie şi vor porni acest program la nivelul şcolilor, deci 

vreau neapărat să se înţeleagă că şi noi dorim să fim implicaţi din punct de vedere al 
derulării şi supravegherii programului.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Domnule Mora o să vă rog, totuşi, să spuneţi unde 

să introducem acest lucru pentru că am văzut menţiunea pe care dvs. aţi dispus-o la 
comisie, ca proiectul să se deruleze sub autoritatea ATOP, dar sub această autoritate nu se 

poate pentru că nu aveţi personalitate juridică. Până ce ia cuvântul şi doamna Lokodi şi 
domnul Tatar Bela, o să îl rog pe domnul secretar, şi dacă sunteţi şi dvs. de acord, să 
încerce să facă o adăugire pe care să o comunice şi apoi să o supunem la vot.  

Domnul consilier Mora: Nu eu am făcut acea menţiune în cadrul comisiei deoarece eu 
nu am fost prezent la şedinţa de comisie şi acum mi-am dat seama că de fapt este exact 
acelaşi proiect ca şi cel pe care dorim să îl facem la nivelul ATOP-ului în luna februarie. 

Doamna vicepreședinte Lokodi Emöke: Vă mulțumesc frumos, domnule președinte. Şi 
eu am urmărit prin presă această tragedie prin care viaţa acestui tânăr din Reghin, la 
vârsta aceasta fragedă s-a stins, însă această propunere făcută azi, ca acest program de 

interes public judeţean să poarte numele lui, mă surprinde, pentru că pe de o parte, noi, 
aici, suntem cei care vrem să luăm o decizie, practic o formă de legiferare a modului de 
prevenire la nivelul județului şi eu v-aş ruga frumos să mai analizăm. Putem da la un 

program de interes public judeţean numele unui tânăr, chiar dacă acesta a devenit victima 
acestor  fapte? Aici am eu semne de întrebare. 

Domnul consilier Tatar Bela: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, la Comisia juridică s-a 

menţionat acest lucru, adică noi nu am înţeles ceva de genul acesta pentru că, automat, 
noi am creat acest ATOP. Şi eu am făcut parte din acesta, vreo două mandate, şi ATOP-ul 
s-a ocupat exact de această problemă. Nu are personalitate juridică, are personalitate 

juridică, dacă ATOP-ul, prin acţiunile lui, dacă a făcut această promovare şi aşa ştiu, în 
ultimii 7 sau 8 ani am încercat să mergem în faţa cetăţenilor pentru ca să îi informăm cât 

mai bine şi sunt şi acele pârghii prin care ATOP-ul a funcţionat: prin mass-media, prin ziarul 
propriu, acea fiţuică… eu cred că această hotărâre cu care noi suntem de acord ca să 
ajutăm, să finanţăm, să se desfăşoare sub egida ATOP şi nu ca personalitate juridică fiindcă 

ei sunt acei consilieri şi acele persoane plătite de noi ca să ducă mai departe … Noi, ca 
consiliu, eu zic că trebuie să asigurăm fonduri şi spaţiu legal ca să se desfăşoare această 
activitate şi nu noi, ca consiliu, ci ei, ca şi comisie existentă, o subcomisie a noastră care 

are această atribuţie şi de aceea Comisia juridică a scris acest amendament, vă mulţumesc. 
Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: La articolul referitor la finanţarea activităţilor 

din cadrul programului, propunem să avem următoarea formulare: „Finanţarea activităţilor 

din cadrul programului se va asigura din Capitolul bugetar 870250, art. 20.30.30, derularea 
acestora având loc cu implicarea membrilor ATOP”. Dacă sunteţi de acord. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sunteţi de acord, domnule Mora? Vă mulţumesc 

foarte mult. 
Domnul consilier Dragoş Popa: Mulţumesc. Domnule preşedinte, dragi colegi, eu aş 

dori doar să întăresc propunerea făcută de dvs. de a acorda un nume acestui proiect pentru 

că este, până la urmă, un simbol, un simbol trist şi este cea mai recentă acţiune de violenţă 
publică care a adus o mulţime de repercusiuni negative asupra întregii societăţi mureşene. 

Eu cred că este bine ca acest proiect să aibă un nume pentru că în concepţia media, în 
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concepţia publică, până la urmă se va întipări ca o persoană care a suferit şi este bine să 

ne reamintim de acest caz negativ şi să ne implicăm toţi, atât cât putem şi până la urmă, 
întreaga populaţie, astfel încât să nu se mai repete o asemenea situaţie. Mulţumesc. 

Domnul consilier Vasile Filimon: Domnule preşedinte, eu sunt stupefiat. Vin la şedinţă 

şi văd că se fac propuneri şi contrapropuneri. Întrebarea mea este: nu aţi discutat cu 
executivul şi cu toţi ceilalţi care fac parte din coaliţia cu care conduceţi consiliul judeţean, 
până la această oră? Iertaţi-mă, se putea discuta înainte şi nu mai ajungeam la aceste 

probleme. Chiar şi o întâlnire cu liderii de grup probabil că reglementa aceste chestiuni, dar 
nu aţi făcut-o. 

Domnul consilier Mora Akos: Vreau doar să subliniez faptul că nu am vrut neapărat să 

intrăm, aici, în aceste discuţii, dar dacă vrem să avem succes cu acest proiect care este clar 
că este un proiect foarte bun, dar succesul lui poate fi asigurat cu o singură condiţie: 

implicarea cât mai multor jucători sau participanţi şi instituţii, bineînţeles, în cadrul acestui 
proiect. Dar trebuie să trecem dincolo de instituţii şi dacă eu rămân la un nume generic 
care este destul de general: „Salvaţi copiii” sau ştiu eu, un nume foarte generic, un proiect 

care nu are o personalizare clară, nu va avea impactul necesar. Şi aici trebuie să îi dau 
dreptate domnului preşedinte, doamna Lokodi, că este mult mai sănătos  să mergi pe un 
proiect şi pe o denumire clar ţintită pentru că interesul meu este ca până la urmă  foarte 

mulţi oameni să fie implicaţi în acest proiect şi să se creeze acea masă critică necesară 
pentru ca, într-adevăr, să existe o atitudine civică. Dacă eu nu îi dau greutate printr-un 
nume de genul acesta, printr-un asemenea sacrificiu, s-ar putea să nu reuşesc să îmi ating 

scopul pentru care l-am pus pe ordinea de zi. Vreau să subliniez că este foarte bună 
această idee şi indiferent care este numele: că este „Sergiu Ardelean”, că este alt nume, 
trebuia dat şi personalizat acest proiect. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc, domnule Mora. Mi-am însuşit şi critica 
domnului consilier Filimon numai că spuneam că nu am avut acceptul părinţilor acestui 
copil şi îmi era greu să discut despre nişte lucruri pe un tărâm cu care eu, de regulă, nu mă 

joc şi îmi pare rău că nu pot spune exact ce aş dori să spun. Cred că sunt lucruri cu care 
trebuie să fim discreţi, cred că sunt lucruri despre care nu trebuie să vorbim neapărat în 
acest fel sau în acest mod. Dar mi-am însuşit ceea ce aţi spus dvs. Dacă alţi colegi mai 

doresc să spună ceva sau au anumite obiecţiuni? Dacă nu, rugămintea mea este să fiţi de 
acord cu denumirea acestui proiect „Sergiu Ardelean” şi vă rog să votaţi denumirea acestui 

proiect.  
 

Denumirea proiectului „Sergiu Ardelean” se aprobă cu 27 voturi „pentru”,  2 
abţineri( Lokodi Edita Emoke, Mozes Levente Sandor), 2 nu au votat (Eros Csaba, Ilyes 
Toth Alexandru), 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila 
Marton şi Urcan Ionaş Florin).  

 
Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ilyes Toth Alexandru), 4 

au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş 
Florin).  

  

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
Consiliului Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Asociaţiilor la S.C. „Parc 
Industrial Mureş” S.A 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba de acordarea mandatului d-nei Maria 
Şerban, reprezentanta Consiliului Judeţean, pentru ca în conformitate cu propunerea  
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Consiliului de Administraţie, şi este şi o Decizie nr.2 din 31 iulie, să voteze în şedinţa AGA 

pentru reactualizarea plafonului de operaţiuni financiare, să voteze la următoarea şedinţă 
AGA aprobarea vânzării, prin procedura negocierii directe, a terenurilor proprietatea SC 
„Parc Industrial” SA la preţul de pornire stabilit prin raportul de evaluare şi acesta aprobat 

de Adunarea Generală. 
Domnul consilier Ion Tuşnea: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor colegi: „să 

voteze la următoarea şedinţă AGA aprobarea vânzării prin procedura negocierii directe a 

terenurilor proprietatea SC Parc Industrial SA”  ş.a.m.d.  Vreau să vă reamintesc că suntem 
în instanţă, foştii consilieri din legislatura anterioară, am trecut prin cercetarea DNA în urma 
unor acte de genul acesta cu două terenuri din Reghin şi ni se impută  evaluarea făcută de 

firmele în cauză care nu au fost corecte şi că înstrăinările de felul acesta se pot face numai 
prin licitaţie. Eu nu vreau să intru în amănunte de natură juridică şi la proiectele de 

hotărâre respective tot juriştii s-au exprimat, după care valoarea acestor exprimări nu a fost 
luată în nici un fel în calcul de către procurorii de la DNA. În consecinţă, atenţie mare 
pentru că putem ajunge într-o situaţie asemănătoare. Eu nu voi vota acest proiect de 

hotărâre în această formulare. Mulţumesc. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Alte luări de poziţie ? Alţi consilier care nu votează? 

Domnule Tuşnea, cu tot respectul, vă spun că sunt 4 milioane de oameni, de cetăţeni 

români, cercetaţi de DNA, potrivit ultimului raport al procurorului general. Cu alte cuvinte, 
tot al patrulea cetăţean român este cercetat de DNA. Credeţi că mai reprezintă pentru 
cineva o surpriză ? Vă respect, însă consiliul judeţean merge înainte chiar dacă nu votaţi. 

Vă mulţumesc.  
Doamna vicepreşedinte Lokodi Edita: Eu aş dori ca domnul secretar să facă o scurtă 

prezentare cu privire la activitatea Parcului Industrial. Domnule Tuşnea, noi avem un statut 

la Parcul Industrial. Acolo terenul poate fi închiriat şi deci sunt mai multe modalităţi prin 
care vine un investitor şi face o investiţie. Sau închiriază, sau concesionează terenul sau, 
dacă doreşte, avem noi o hotărâre luată în Consiliul Judeţean, poate cumpăra terenul din 

Parcul Industrial şi dacă doreşte să cumpere, nu mai vine la noi la Consiliul Judeţean pentru 
a vota vânzarea suprafeţei de teren, ci în Adunarea Generală de la Parcul industrial se 
votează acest lucru. Normal, în cadrul unor reguli stabilite de noi, Consiliul Judeţean. Nu 

trebuie să vă temeţi că dna Şerban primeşte acum un mandat pentru că, în cazul în care se 
pune problema că vine un investitor în judeţul Mureş şi face investiţii de zeci de milioane de 

euro să înstrăineze o suprafaţă de teren pe care investiția respectivă să fie construită. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Şi d-nei vicepreşedinte îi mulţumesc pentru 

alocuţiune, dacă mai doreşte cineva? Dacă nu, vă rog să votăm.  

 
Hotărârea se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Tuşnea Ion), 3 

abţineri (Georgescu Radu Cristian, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu), 4 au lipsit (Antonie 
Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  

 

6. Proiect de hotărâre de modificare a anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 44/2007 privind actualizarea regulamentului de organizare 
si funcţionare al Teatrului Pentru Copii si Tineret „ARIEL” Tîrgu Mureş  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba, în primul rând, despre modificarea 
sediului. Dacă sunt discuţii pe marginea materialului? Dacă nu, vă rog să votăm. 
Mulţumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  

 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea domnului Cazan Vasile, director-

manager al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu efectuarea demersurilor 
procedurale necesare pentru înscrierea acestei instituţii în Registrul artelor 
spectacolului 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă sunt luări de poziţie? Dacă nu, vă rog să 
votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).   

 
 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru 
Educaţie Incluzivă  
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Avem şi avizul Inspectoratului Şcolar Judeţean, 
comisiile nu ne fac alte propuneri şi avizează favorabil proiectul. Vă rog să votaţi. 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 abţinere, 4 au lipsit. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a învăţământului special din 
judeţ pentru anul şcolar 2012-2013 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: De asemenea, şi aici, avem avizul Inspectoratului 

Şcolar. Vă rog să votaţi.  

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat ( Todoran Liviu Radu), 4 
au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş 
Florin).  

   

 11.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice 

al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2013  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Dacă nu sunt luări de poziţie, vă rog să votaţi. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 au lipsit (Antonie Ştefan Mihail, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton şi Urcan Ionaş Florin).  

   

12. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorităţii 
Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: La ultimul punct, de fapt cel mai important punct 
de pe ordinea de zi, avem validarea desemnării membrilor ATOP.  Îi avem ca invitaţi azi şi 
pe cei mai de seamă conducători ai Poliţiei din judeţul nostru şi pe care îi salutăm şi cu care 
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colaborează ATOP-ul. Dacă sunt chestiuni de discutat, obiecţii sau propuneri? Vă rog să 

votaţi. 
 
Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  1 nu a votat, 4 au lipsit. 
  
Domnul preşedinte Ciprian  Dobre: La Diverse, vreau să îi consult pe d-nii consilieri 

dacă aţi primit joi seara, pe e-mail şi SMS faptul că materialele de şedinţă au fost postate 

pe site şi se pot consulta, pentru a vedea dacă funcţionează?  
Domnul consilier Vasile Filimon: Am primit mesajul că sunt postate dar nu era decât 

ordinea de zi. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: De aceea ne consultăm, pentru a încerca să 
îmbunătăţim în primul rând comunicarea şi în al doilea rând colaborarea. Aţi primit e-mailul 

că aveţi postate materialele pe site şi atunci să facem un document în Word cu întreaga 
ordinea de zi şi cu proiectele şi să le trimitem fiecărui consilier judeţean? Credeţi că este 
mai bine aşa? Într-adevăr SMS-ul s-a trimis mai repede din chestiuni tehnice, dar 

informaticienii, la ora 23, ne-au asigurat, şi eu am verificat, materialele erau pe site. Deci 
cu o oră înainte de a se împlini cele 7 zile, deci, chiar încercăm şi credeţi-mă că încerc să 
monitorizez acest lucru pentru ca să îmi respect cuvântul dat. 

Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: Domnule preşedinte, în numele grupului 
UDMR aş dori să îmi daţi un răspuns. Înainte de alegeri, înainte ca dvs. să depuneţi 
jurământul, am avut un material care a ajuns pe pagina de internet a Autorităţii Naţionale 

de Achiziţii Publice pentru avizare. Este vorba de drumul judeţean, zis din jurul lacului 
Bezid, cred că are nr.136, la care documentaţia este gata, este la zi, toate condiţiile 
prevăzute pentru a începe licitaţia sunt îndeplinite, avem bani în buget, 800.000 lei şi am 

propus să avem pe cele două drumuri judeţene, cel din jurul lacului Bezid şi cel spre 
Lăpuşna, contracte-cadru şi în fiecare an să asigurăm bani pentru a continua lucrările de 
modernizare pe aceste drumuri judeţene şi, totuşi, cu toate că demersurile se fac şi pentru 

drumul Reghin-Lăpuşna,  acest drum, cu bani în buget, nu este început  pentru a parcurge 
procedura de licitaţie, în primul rând şi în al doilea rând, în programul judeţului mai avem 
un alt drum judeţean care trece prin localitatea Voivodeni şi unde, cu ani în urmă, nu s-a 

prevăzut o lăţime de drum suficientă pentru că avem aici un carosabil greu de parcurs 
pentru că are nişte buzunare făcute pe drumul respectiv dar unde, mai nou, circulaţia a 

început să se mărească şi am fi dorit ca măcar în localitate să lăţim carosabilul. Avem şi 
pentru acest drum bani prevăzuţi în buget dar nici la această lucrare nu s-a dat drumul. 
Deci, întrebarea mea este: de ce sunt oprite aceste lucrări? 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă mai doreşte altcineva? Domnul Tuşnea, vă 
rog. 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor colegi, 

pot să spun că v-am văzut aseară la un post de televiziune referindu-vă la lucrările de pe 
DN 15, care cred că este Tîrgu Mureş - Bistriţa şi am înţeles că aceste lucrări, momentan, s-
au oprit şi că acele borduri vor fi înlăturate. Vă rugăm foarte mult să ne daţi nişte detalii. Aş 

vrea să ştiu cine a făcut caietul de sarcini, cine a acceptat acest proiect, cine va suporta 
consecinţele pagubelor care vor apărea datorită acestor modificări? Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Alte chestiuni dacă mai sunt? Aşa cum aţi spus 

dvs., domnule Tuşnea, este drum naţional şi licitaţia e ţinută de Compania Naţională de 
Drumuri şi Autostrăzi. Toate relaţiile sunt pe site-ul companiei naţionale şi cred că ceea ce 
ne interesează pe noi, mureşenii, este încercarea noastră de a-i determina pe proiectanţi, 

respectiv pe constructori să renunţe la soluţia tehnică de borduri, lucru pe care l-am făcut. 
Am primit toate asigurările că pentru bordurile acestea se va găsi o altă soluţie tehnică aşa 

cum s-a găsit şi pe drumul Reghin-Topliţa şi anume, acel acostament de un metru pe unde 
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să poţi să circuli în condiţii de siguranţă. Ce ne interesează pe noi? Să poată o ambulanţă 

să treacă pe acest drum, o autospecială de pompieri şi să poţi depăşi un biciclist sau o 
căruţă, deşi pe drumurile naţionale nu prea ar avea voie să circule. Şi apoi mai avem iarna 
zăpada şi apa care se poate aduna.  

Domnul consilier Ion Tuşnea: Dacă sunteţi drăguţ, la aspectele pecuniare nu vreţi 
să vă referiţi? 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aceasta este o întrebare retorică. Eu nu răspund 

la o asemenea întrebare pentru că nu am o astfel de responsabilitate. Ştiţi cum e? Pe bani 
publici ... e bine să vezi cu ceea ce te ocupi tu. Când voi fi plătit să spun cine e 
răspunzător, voi face acea treabă, acum, deocamdată sunt foarte multe de făcut în judeţul 

Mureş iar eu chiar nu vreau să îmi depăşesc atribuţiile. Vă mulţumesc tare mult. 
Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: Eu nu am primit răspuns. „Doamna 

preşedinte, staţi liniştită” nu este un răspuns. Vă rog un răspuns pertinent. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Staţi liniştită că vă dau un răspuns pertinent dar 

nu în şedinţa de consiliu judeţean. Dumneavoastră sunteţi salariata Consiliului Judeţean şi 

staţi liniştită că primiţi un răspuns. 
Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke : Eu sunt demnitar, eu sunt consilier 

judeţean, dat fiind faptul că sunt vicepreşedinte care nu am în activitate acest resort eu 

trebuie să vă întreb şi v-am întrebat în numele grupului UDMR şi în calitatea de 
vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. În numele grupului UDMR, vă rog să ne daţi un 
răspuns, de ce sunt oprite demersurile pentru licitaţie deşi toată documentaţia este gata şi 

ar trebui doar să o semnaţi şi să-i daţi drumul? 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Doamna preşedinte, eu observ că din nou 

sunteţi neinformată, asta e prima chestiune, a doua este că observ că v-aţi început deja 

campania electorală, iar a treia este că vreau să vă spun foarte clar că eu cu viceliderul 
grupului UDMR am discutat şi despre drumul de la Bezid şi despre drumul de la Voivodeni. 

Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: Cine este viceliderul grupului UDMR? 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Păi aflaţi asta la UDMR.  
Doamna vicepreşedinte Lokodi Emöke: Deci, mă scuzaţi, acest grup UDMR, suntem 

cu toţii aici şi noi nu cunoaştem nici un alt vicelider decât noi care suntem azi toţi aici şi nu 

am primit nici un răspuns. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi declar şedinţa închisă. 

  Lucrările şedinţei se încheie la orele 14, 07. 
 

                                                                       Întocmit: consilier Monica Curticăpean 
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