
1 

 

                          ROMÂNIA                                                      

                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr. 21567/27.11.2012                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                          Dosar: IV D/1      
                            
               

 
 

PROCES – VERBAL 
 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş 
din data de 25 octombrie 2012 

 
 
 Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare a Consiliului Judeţean Mureş şi au 
fost conduse de domnul preşedinte Ciprian Dobre. 

 Ordinea de zi a şedinţei a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean nr. 236 din 18 octombrie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul 
liber”, „Ziarul de Mureş” şi „Népujság”. 

 Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit: Antonie Ştefan Mihail, Borşan 
Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ştefan. 
 

Au fost invitaţi să participe:  
 dl Schmidt Loránd, director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş 
 dl Mezei Vasile, director economic, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş 
 dl. Poruţiu Mihail, preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Transilvania 

Tîrgu Mures  
 d-na Avram Monica – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 
 dl. Barabási Attila, director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dl. Podoabă Virgil, redactor-şef, Revista VATRA 

 dl. Kovács András Ferencz, redactor-şef, REVISTA LÁTÓ 
 dl. Soós Zoltán, director,  Muzeul Judeţean Mureş  

 dl. col. Oltean Dorin – inspector şef - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” 
 dl. maior Handrea Călin – adjunct al inspectorului şef - Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Horea” 
 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea 

materialelor 
 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 
             Domnul preşedinte Dobre: Bună ziua doamnelor şi domnilor, pornim 

aparatele pentru prezenţă, să vedem prezenţa exact, o să-l rog şi pe domnul secretar să 
ne comunice şi nouă prezenţa. Mai avem câţiva colegi care trebuie sa ajungă, avem şi trei 
absenţi motivaţi care au depus înştiinţare e vorba de domnul Someşan, e vorba despre  

domnul Popa  Dragoş şi de domnul Kelemen. Deci, domnul secretar, vă rog. 
     Domnul secretar Cosma: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, aţi 
primit fiecare dintre dumneavoastră procesul-verbal al şedinţei ordinare a consiliului 

judeţean din data de 27 septembrie 2012, dacă cu privire la conţinutul acestui document 
aveţi observaţii sau propuneri? Nu sunt. Vă rog să votaţi conţinutul procesului-verbal al 
şedinţei ordinare din luna septembrie. Vă mulţumesc. 
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              Procesul-verbal al şedinţei din data de 27 septembrie 2012 se aprobă cu 25 
voturi „pentru”, 10 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, 
Kelemen Attila Márton, Mora Akos Daniel, Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan, Mózes 
Levente Sándor, Szász Izolda, Todoran Liviu Radu). 
 

Domnul preşedinte Dobre: Da, mulţumesc domnul secretar. Deci prezenţi 

28, absenţi 7, mai trebuie să vină încă câţiva colegi. De aia încercăm să aşteptăm. Totuşi 
cred că putem începe cu punctul 1 şi ordinea de zi să aprobăm înainte de punctul 1. Vă 
supun,  stimaţi colegi, aprobării ordinea de zi. Nu avem materiale de urgenţă şi vă solicit 

să votaţi. Vă mulţumesc. 
 

Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 8 absenţi (Antonie 
Ştefan Mihail, Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton, Mora Akos 
Daniel, Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan, Mózes Levente Sándor). 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuţia 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 2012 
 

                Domnul preşedinte Dobre: Proiectul nr. 1, nu avem din partea comisiilor 

niciun fel de observaţii, de peste tot avem aviz favorabil, este vorba despre raportul 
privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 2012. Este o 
obligaţie legală, pe care fiecare consiliu judeţean trebuie să supună deliberativului execuţia 

bugetară cu articol unic; „se aprobă raportul privind execuţia bugetului Consiliului 
Judeţean Mureş la 30 septembrie, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre”. Domnul Tuşnea, vă rog. 

Domnul consilier Tuşnea:  Bună ziua. Domnule preşedinte, doamnelor şi 
domnilor, fiindcă trebuie să votăm acum execuţia bugetară pe ultimele trei trimestre şi 
fiindcă sunt convins că ieri aţi auzit cu toţi afirmaţia lui Nicolae Văcăroiu cum că 40% din 

banii publici se fură, cei care n-aţi auzit, urmăriţi, aşi vrea să ştiu dacă afirmaţia are vreo 
legătură şi cu banii gestionaţi de Consiliul Judeţean Mureş şi dacă procentul este real, mai 

mare, mai mic sau alte amănunte de genul acesta. Mulţumesc mult.  
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnule consilier, răspunsul 

este „Nu”. Dragi colegi vă rog să votaţi. 

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea 

Ioan),  6 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Kelemen 
Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan). 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii Judeţului Mureş din 

Asociaţia Internaţională „Conferinţa Regiunilor Aeroportuare” (Airport 
Regions Conference) 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al 2-lea proiect de pe ordine de zi 
este  legat de aprobarea retragerii judeţului Mureş din Asociaţia Internaţională „Conferinţa 
Regiunilor Aeroportuare”, are două articole: 1. Se aprobă retragerea  judeţului Mureş din 

aceasta asociaţie; 2.  Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor de dezvoltare regionale, 
implementare şi aşa mai departe, potrivit proiectului pe care dumneavoastră îl aveţi. 

Domnul Boloş, vă rog, şi deasemenea doamna Lokodi. 
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Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, ceea ce am să  

spun acum vă rog să interpretaţi într-o cheie a unui om care s-a ocupat 10 ani de relaţiile 
internaţionale a Universităţii Petru Maior, având vreo 60 de parteneri din toată Europa şi  
dinafară. În general, în momentul în care  privim relaţiile internaţionale ele trebuie privite 

ca o investiţie pe termen lung, în sensul că se construiesc greu, se menţin cu eforturi şi 
câştigurile de obicei există şi sunt, …  cum să vă spun aşa, … nu le poţi obţine pe alte 
cale.  De altfel, există un proverb românesc care spune că „Obrazul subţire cu cheltuială 
se ţine”, presupune eforturi  şi eforturi materiale,  eu le ştiu din universitatea de unde 
provin. Deci, eu înţeleg că această măsură  este o măsură  de austeritate, deci, din aceste 
considerente, pentru că eu am citit statutul şi documentele acestei asociaţii care de fapt, şi 

nu ştiu dacă toată lumea a citit acest lucru, este o asociaţie a regiunilor care dispun de 
aeroporturi sau au aeroporturi învecinate. Aeroportul este un element de legătură între 

aceste instituţii şi de fapt reprezentanţii sunt reprezentanţii politici atestaţi ai acestuia. Şi 
foarte puţine cazuri, din cele 34 numai 2 au ca şi persoane de contact persoane din zona 
aeroportuară, restul toţi sunt liderii zonelor respective. Ceea ce mă duce cu gândul că de 

fapt, este o oportunitate de a dezvolta relaţii comunitare şi scopul este, de fapt, e declarat 
în document, este de a asigura schimbul  de informaţii al relaţiilor  între comunităţi şi 
aeroporturi, deci o chestiune mai particulară puţin şi care în  ţările..., m-am uitat şi cine 

sunt ţările care sunt  membre şi sigur, nu sunt toate dar dacă ne uităm sunt aeroporturi 
de dimensiuni foarte mari, singura menţiune despre Tîrgu Mureş în raportul pe 2012 este 
că aeroportul este un aeroport de mărfuri, deci aşa apare în act, din acest punct de vedere 

într-adevăr suntem undeva foarte departe de cei care sunt acolo. Sigur, eu am să votez 
pentru că înţeleg raţiunea  financiară dar o fac cu strângere de inimă, vă spun sincer,  în 
general la o relaţie făcută eu nu renunţ la ea foarte uşor. Sper că am fost înţeles, este o 

chestiune asupra căreia aş vrea să mai atrag atenţia că noi semnăm acuma hotărârea, dar 
trebuie un preaviz de 6 luni şi după aceea anul în care dăm preavizul intra şi acela la taxă, 
deci noi vom plăti şi pe 2013. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Exact.  Doamna Lokodi. 
Doamna vicepreşedinte Lokodi: Poate că aparent această calitate de 

membru în această asociaţie pare o activitate neprolifică, în primul rând pentru aeroportul 

Judeţului Mureş. Eu am avut însă posibilitatea să particip la mai multe întâlniri tocmai în 
calitate de preşedinte al consiliului judeţean. Prima întâlnire am avut în Irlanda cu ocazia 

vizitei la partenerii noştri din Fingal, după aceea  am organizat noi aici un eveniment. Rolul 
acestei asociaţii este în primul rând de a apăra interesele în aceasta luptă mare la nivel 
european  între aeroporturile internaţionale şi aeroporturile regionale. Ei au şi un rol de a 

spune punctul de vedere asupra strategiei europene, de a desfiinţa sau nu anumite 
aeroporturi regionale. Doamnelor, domnilor consilieri, ştiţi foarte bine că noi, aici, cu 
aeroportul Tîrgu Mureş am fost de multe ori pe pragul de a intra într-o moară care ne-ar fi 

măcinat. Tocmai ARC-ul a fost care de mai multe ori a dat o părere pozitivă despre 
aeroport. Faptul că fostul manager al aeroportului s-a dus de fiecare dată la aceste 
întâlniri la care a aflat politicile europene faţă de aeroporturile regionale. A aflat care este 

legislaţia, care sunt criteriile care trebuiesc îndeplinite pentru a deveni un aeroport 
funcţional la nivel regional.  Domnilor este o sumă faţă de bugetul nostru mic, este doar, 
mi se pare anual de 5000 sau 7000 de euro, dar gândiţi că faţă de bugetul nostru acest 

efort este atât de important ? Nu, dar faptul că pierdem calitatea de membru în această 
organizaţie în cazul în care din 2013, 2014 putem să atragem fonduri europene pentru 
aeroport şi eventual ne-ar trebui sau ne-ar veni bine un fel de aviz de susţinere, care este 

mai costisitor?  Eu, să nu vă supăraţi, n-o să votez acest proiect de hotărâre pentru că 
cred că nu este pentru avantajul judeţului Mureş, în primul rând al aeroportului, pe lângă 

asta sunt multe proiecte turistice care, deasemenea, prin aceste relaţii între ţările membre 
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ale aeroporturilor regionale pot eventual să devină la un moment dat un parteneriat prin 

care aducem bani sau  o relaţie cu care să fim promovaţi în proiecte europene. Mă scuzaţi 
n-am fost consultată, acum trebuie să-mi spun punctul de vedere, după mine nu e o 
cheltuială  atât de mare încât să nu reziste Consiliul Judeţean Mureş. Trebuie să vă atrag 

atenţia, nu în timpul mandatului meu a fost semnat acest parteneriat ci înainte, dar eu l-
am respectat pentru că l-am considerat că este în beneficiul judeţului. 

Domnul consilier Filimon: Domnul preşedinte, pentru că văd că este un 

material destul de delicat am o rugăminte, întrucât este prezent  preşedintele  consiliului 
de administraţie, daţi-i posibilitatea domnului Poruţiu să ne spună punctul de vedere al 
consiliului de administraţie al aeroportului, pentru că eu cred că este foarte important 

acest punct de vedere. 
Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. Vă mărturisesc că este foarte 

interesantă dezbaterea pe această temă. Am înţeles că materialul de la dosar a fost  
dezbătut şi în comisii. Dau citire adresei aeroportului: Preşedintele Consiliului de 
Administraţie  - analizând cheltuielile generate de aderare a Consiliului Judeţean Mureş la 
Asociaţia Regiunilor Aeroportuare în intervalul 2004-2012, raportat la eficienţa şi 
rezultatele acesteia, considerăm că participarea în continuare la activităţile acestui 
organism nu se justifică.  Asta a spus Aeroportul în scris la toată această chestiune legată 

de o participare a noastră care ne costă între 6000-7000 de euro anual. Atenţie! nu e o 
dorinţă a cuiva. Putem să amânăm votarea acestui proiect de hotărâre de consiliu, pentru 
că aici chiar nu cred că cineva se situează pe o poziţie şi altcineva se situează pe altă 

poziţie. Era vorba de o optimizare a costurilor pe care le avem din anul 2004 cu această 
participare  prin care,  în  fiecare an,  plătim aceea taxă intre  5000-7000 de euro şi chiar 
nu se întâmplă nimic!  Dacă noi, consiliul judeţean credem că mai trebuie să ne gândim la 

acest lucru sunt absolut de acord, deci încă o dată vă repet acest lucru, aici nu-i o dorinţă 
a cuiva, atât executivul, respectiv Direcţia de Integrare Europeană şi-a exprimat acest 
punct de vedere. Aeroportul şi-a exprimat acelaşi punct de vedere şi noi am supus-o  

comisiei şi dezbaterii dumneavoastră. Dacă noi dorim să mergem pe o asociere care  n-a 
dat rezultate timp de 7 ani de zile, putem merge în continuare şi să cheltuim exact aceeaşi 
sumă de bani, chiar, eu n-am să mă opun dorinţei deliberativului, pe de altă parte, dacă 

dorim să amânăm, chiar nu cred că e o problemă să amânăm, acest punct de vedere să-l 
mai judecaţi, dar eu cred că atunci când vorbim de 7000 de euro anual, cred că putem să 

ne gândim şi la  alte asociaţii şi la alte proiecte pentru comunitatea judeţului Mureş şi nu 
neapărat să plătim în afara ţării 7000 de euro. Asta-i părerea mea, măcar o plătesc unei 
asociaţii care plăteşte taxe şi impozite în România. Măcar atâta. Dar eu cred că, anual, de 

pe acuma putem să gândim o destinaţie, chiar şi pentru aeroport. Pentru că în fiecare an 
cu 7000 de euro putem face ceva şi vreau de asemenea să vă spun că, până acum, în 
total am cheltuit aproape 35.000 de euro fără să existe măcar o chestiune concretă sau 

punctuală. Da, sunt absolut de acord cu punctul de vedere exprimat de  domnul Boloş 
care spune foarte clar,  o asociere de acest tip n-ai cum să cuantifici într-o zi şi nici într-un 
an şi nici în 3, dar suntem deja de 7-8 ani. 

  Eu cred că, putem să ne alegem şi alte asocieri în care şi cu bani puţini sau cu 
bani mai mulţi să aducem ceva pentru judeţul Mureş. Am tras linie şi am văzut că 7 ani de 
zile chiar n-am avut, şi m-am consultat cu toată lumea, m-am consultat cu consiliul 

judeţean, m-am consultat cu aeroportul. Asta-i părerea mea. Da, domnul Pokornyi, vă rog:  
Domnul consilier Pokornyi: Vă mulţumesc, aş dori ca să întrebăm 

managerul general al aeroportului, celelalte din regiune cu care suntem în concurenţă, 

celelalte aeroporturi, dacă fac parte din această organizaţie sau nu, ca să ne clarificăm 
punctul de vedere.  Vă mulţumesc. 



5 

 

Domnul preşedinte Dobre:  Deci singurul aeroport din România care este 

membru al acestei asociaţii este Tîrgu Mureşul. Acesta este răspunsul. Nici Clujul, nici 
Sibiu, nici Băneasa, nici Iaşiul nici Oradea; acesta este răspunsul, aveţi sau  există lista şi 
domnul Boloş care a verificat acest lucru. Deci eu chiar cred că nu merită să stăm la 

această asociere unde suntem singurii din România.  Eu cred că ar  trebui să votăm. Da? 
Vă rog să votaţi.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, o abţinere (Pokorny 
Vasile Ştefan), 5 voturi „împotrivă” (Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Lokodi Edita 
Emoke, Szasz Izolda, Urcan Ioan Florin),  6 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Boroş Raul Alin, 
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan). 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea celei de-a  XVIII-a ediţii a Târgului Internaţional de 
Carte 

 
                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, proiectul nr. 3 privind participarea 
Consiliului Judeţean la organizarea celei de-a XVIII-a ediţii a Târgului Internaţional de 

Carte, hotărârea are 3 articole, avem şi convenţia de colaborare, dacă sunt puncte de 
vedere? Dacă nu, vă solicit să votaţi.     

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  5 absenţi (Antonie 

Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  
Someşan Ştefan). 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea evenimentului aniversar „Teatru Românesc la Tîrgu 

Mureş: 50 de ani de interculturalitate” 
 
                Domnul preşedinte Dobre: Proiectul 4, este vorba, aşa după cum ştiţi deja  

cu toţii, stimaţi colegi, va avea loc aniversarea a 50 de ani de interculturalitate  la Teatrul 
Naţional şi am luat decizia să vă supun votului dumneavoastră participarea Consiliului 

Judeţean alături de teatru la acest moment în  care se doreşte aniversarea a 50 de ani de  
Teatru Românesc la Tîrgu Mureş şi cred că şi dumneavoastră ne veţi acorda un vot dar nu 
înainte să ia cuvântul domnul Tatár Béla. 

               Domnul consilier Tatár Béla: Domnul preşedinte, stimaţi colegi, în comisia 
noastră acest punct a fost discutat şi aprobat, noi susţinem acest lucru. Există o problemă.  
Avem două sau mai multe comisii formate pe proiecte culturale, proiecte de sport al 

Consiliului Judeţean Mureş. În fiecare an este alocat o sumă, sumă x care se cheltuie.  
Automat această comisie (şi eu am fost membru din ei  şi  ştiu) lucrează, se formează în 
aprilie-martie, până atunci aceste proiecte care sunt nu poate să participe la acest proiect. 

Automat aceşti bani care sunt împărţiţi de comisii după o luptă acerbă cu tone de dosare, 
se termină banii până la sfârşitul anului. Iarăşi nu sunt, dar nu mi se pare corect că unul 
care face proiect şi participă la o licitaţie de proiecte, şi alţii care nu fac un proiect şi 

primesc iarăşi această subvenţie. De aceea am propus  în cadrul comisiei  să facem un  
proiect de hotărâre prin  care să alocăm o sumă din banii alocaţi pentru comisii, adică 20-
30%, nu ştiu, se poate stabili de comun acord,  care să fie rezervate pentru aceste 

proiecte care intervin fără a fi luate în seamă şi, respectiv, nu noi solicităm ci comisia 
respectivă, de cultură sau sport pentru aceste urgenţe care sunt. Fiindcă dacă banii sunt 

alocaţi şi proiectele sunt depuse, păi mâine poate să apară oricine pentru o sută de mii 
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sau cincizeci de mii de lei comparativ cu ăştia care au participat. Mie nu mi se pare corect 

că  oricine poate să vină cu orice proiect la orice oră  şi noi plenul să aprobăm şi o comisie 
să punem să bată joc de 100 sau 200 de proiecte care ajung la ei şi nu ajung banii şi ei 
fac un concurs şi selectează. Vă mulţumesc. 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul consilier. Sigur că da, 
acum explicaţiile pot fi pe două paliere: instituţională, legală şi a doua ar putea fi una 
civică. Sigur că da, în opinia mea este foarte important ca instituţia noastră să fie 

partenerul acestui  eveniment. Faptul că noi sărbătorim 50 de ani de teatru românesc e un 
prilej în primul rând de bilanţ şi în al doilea rând un prilej de a vorbi despre teatru într-o 
perioadă în care tot mai puţină lume vorbeşte  despre teatru. Iar parteneriatul consiliului 

judeţean cred că în primul rând ne onorează pe noi. Într-o altă ordine de idei, ceea ce 
spuneţi dumneavoastră este foarte bine, însă un astfel de proiect de parteneriat nu putea 

face obiectul până la urmă procedurii despre care dumneavoastră ne vorbiţi. Dar evident o 
să lămurim aceste aspecte, poate într-o discuţie cu executivul, poate între noi doi, dacă 
exista această posibilitate o făceam, dar nu este eligibil pe 300! Vă mulţumesc, domnul 

consilier. Domnilor, vă solicit să votaţi. A!  şi domnului Gásparik o să-i solicit cu respect să 
nu voteze. Mulţumesc. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o abţinere (Gásparik 
Attila) 5 absenţi (Antonie Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  
Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan). 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a managementului 
aplicat instituţiilor de cultură subordonate 

 
               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al 5-lea proiect este legat de 
aprobarea evaluării finale a managementului aplicat unor instituţii de cultură subordonate, 

unde am înţeles că pe acest material  nu există discuţii, sunt chestiuni absolut birocratice, 
vă solicit să votaţi. Îmi cer scuze, domnul Boloş, vă rog. 
                Domnul consilier Boloş: Mă scuzaţi, în calitate de preşedinte al comisiei 

social-culturale aş vrea să vă spun că în contextul acestui punct nu am observaţii la 
această chestiune şi   aş vrea să vă fac cunoscut  dumneavoastră şi colegilor că în cadrul 

comisiei social-culturale s-a decis următorul lucru, tocmai în spiritul de a cunoaşte cât mai 
bine ceea ce se întâmplă în instituţiile subordonate Consiliului Judeţean Mureş, instituţiile 
culturale: comisia social-culturală îşi propune să aibă întâlniri lunare la fiecare din aceste 

instituţii, cu managementul acestor instituţii pentru a cunoaşte problemele, pentru a 
cunoaşte, cum să spun,  la faţa locului nişte chestiuni  care ajung mai greu şi filtrate până 
la noi. Deci ne-am propus acest lucru şi membrii comisiei au fost de acord, urmează ca în 

continuare să procedăm în acest fel.    
                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Nu, mă gândeam şi asta îi 
spuneam domnului secretar că poate, pentru la anul, să punem chiar în regulament 

această chestiune, a  instituţiilor subordonate, dar rămâne, a dumneavoastră să decideţi în 
cadrul comisiei metoda.  
                Domnul consilier Tuşnea:  Domnule preşedinte, un pic, un pic în 

completarea la domnul preşedinte al comisiei noastre, domnul profesor Boloş, o 
nemulţumire faţă de instituţiile de cultură  la care facem astăzi evaluarea 
managementului. În judeţul Mureş există multe obiective care ar putea fi, pe de o parte, 

de interes educativ-cultural dar în acelaşi timp şi turistic şi de care văd că nu se ocupă 
nimeni, am rămas, pot să  spun aşa un cuvânt mai dur,  în paragină şi aş vrea să vă dau 

trei exemple. Este vorba de casa de la Răstoliţa a lui Romulus Guga, poate o parte dintre 
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dumneavoastră o cunoaşteţi, este vorba de casa de la Deda-Bistra   a lui Ion Vlasiu  şi 

este vorba de casa în care am aflat că a poposit Eminescu la un moment dat în Deda. 
Aceste obiective şi sigur cu altele, văd că au rămas neglijate şi aş dori să atragem atenţia 
instituţiilor de cultură care ar trebui să se ocupe direct şi de acestea, să vină cu proiecte 

pentru reabilitarea acestor construcţii în vederea transformării lor în case memoriale. 
Mulţumesc mult. 
               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier, o s-o rog pe 

doamna Lokodi să dea un răspuns pertinent. Mulţumesc. 
              Doamna vicepreşedinte Lokodi: În ceea ce priveşte imobilele care sunt în 
proprietatea Consiliului Judeţean, sunt în atenţia noastră ca, anual, să alocăm fonduri ca 

aceste imobile care constituie şi monumente istorice să nu se degradeze ba, mai mult, să 
rămână pentru nepoţii noştri. Imobilele de care vorbiţi dumneavoastră sunt proprietatea 

administraţiilor publice locale, deci ceea ce este al nostru este de la Gurghiu, Castelul 
Bornemissza, care a intrat în administrarea noastră, dar cum ştiu eu, restul imobilelor nu 
sunt în administrarea noastră. Dacă sunt, şi vom verifica ceea ce dumneavoastră aţi spus, 

vom lua măsuri ca să le renovăm dar dacă nu, trebuie să ne adresăm administraţiilor 
locale.      
              Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc doamna vicepreşedinte. Vă rog să 

votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  5 absenţi (Antonie 
Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  
Someşan Ştefan). 
 

 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru 
anul 2013 
 

                 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul nr. 6 are legătură cu 
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate, 

deasemenea este o formalitate, are două articole:  Se aprobă planul  de ocupare a 
funcţiilor publice din aparatul de specialitate pentru anul 2013, conform anexei care face 
parte integrantă din această hotărâre; Dacă nu există solicitări de luare de cuvânt vă 

solicit domnilor şi doamnelor colegi să votăm.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  5 absenţi (Antonie 
Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  
Someşan Ştefan). 
 

 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Ansamblului 

Artistic Profesionist „Mureşul” Tîrgu Mureş 
 

            Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. La al 7-lea proiect avem o 
modificare a statului de funcţii, foarte simplu, se trece de pe o funcţie pe alta într-un caz, 

iar în al doilea caz este vorba despre o avansare din contabil în economist, două articole. 
Dacă nu sunt luări de cuvânt, vă solicit dragi colegi  să votăm. Mulţumesc. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  5 absenţi (Antonie 
Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  
Someşan Ştefan). 

                                                     
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a Statului 

de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 
Biblioteca Judeţeană Mureş 

    
                  Domnul preşedinte Dobre:   La al 8-lea proiect al nostru de azi, avem un 
amendament, dacă nu mă înşel din partea comisiei juridice, care avizează favorabil, şi 

deasemenea cred că şi tehnicul-economic are o solicitare, am să-i dau cuvântul domnului 
secretar. Vă rog. 

              Domnul secretar Cosma: Comisia tehnico-economică practic propune 
îndreptarea unor erori materiale  în conţinutul Regulamentului de organizare şi 
funcţionare,  în sensul că la articolul 23 care reglementează competenţele managerului, la 

litera „s”  în loc de competenţa de a aproba organigrama să se treacă de a întocmi 
organigrama pe care urmează să o supun aprobării consiliului judeţean. Observaţia este 
corectă şi vă mulţumim, noi am şi trecut deja la îndreptarea acestei erori materiale. Avizul 

comisiei juridice din păcate nu-l am în faţă şi o să-l rog pe domnul preşedinte. 
              Domnul preşedinte Dobre:   Este în sensul următor: elaborează şi supune 

spre aprobare Consiliului Judeţean organigrama şi statul de funcţii. Deci cele două 

amendamente sunt identice, până la urmă. Cu acest amendament, dacă nu sunt, … dar 
sunt luări de cuvânt, domnul consilier Boloş.  

               Domnul consilier Boloş: Îmi cer scuze, astăzi sunt, datorită ordinei de zi 

sunt pus în situaţia să repet luările de cuvânt pentru că sunt multe probleme de zona 
noastră de competenţă.  

          Domnul preşedinte Dobre:   O ordine de zi generoasă.  

          Domnul consilier Boloş: Da. În regulamentul consiliului bibliotecii este o 
menţiune care ne-a permis să purtăm o discuţie în comisia social-culturală de următorul 
gen şi anume. Biblioteca judeţeană joacă şi rolul de bibliotecă municipală în acelaşi timp, 

ceea ce ar presupune o contribuţie în ceea ce priveşte partea financiară şi partea de 
susţinere a bunului mers al bibliotecii şi din partea consiliului local. Ar fi un gest firesc, cel 

puţin aşa am considerat noi. Am întrebat pe reprezentanţii bibliotecii dacă până acum 
acest lucru s-a petrecut? Dânşii ne-au spus că  acest lucru nu s-a petrecut şi cred că este 
un moment potrivit să atragem atenţia asupra acestui aspect. Vă mulţumesc. 

         Domnul preşedinte Dobre:   Vă mulţumesc domnul consilier mă rog să nu 
zic  pentru tragerea semnalului de alarmă dar pentru clopoţelul care l-aţi sunat şi sperăm 
că a fost auzit şi chiar  putem începe demersurile cu consiliul local în acest sens. Dacă nu 

mai sunt alte  luări de cuvânt vă solicit să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  5 absenţi (Antonie 
Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  
Someşan Ştefan). 

 

 
9. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea echipei intersectoriale în vederea 

prevenirii şi combaterii violenţei în familie 
 

                Domnul preşedinte Dobre:   Vă mulţumesc. Al 9-lea proiect este legat de 

aprobarea  înfiinţării echipei intersectoriale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în 
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familie şi a regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia. Avem un amendament 

al comisiei tehnico-economice în sensul de a coopta alături de instituţiile care sunt 
enumerate şi Autoritatea Teritorială de  Ordine Publică ca comisie a noastră, a consiliului 
judeţean şi dacă sunteţi de acord cu acest amendament pe care l-a formulat comisia 

tehnico-economică, dacă sunteţi de acord cu el am să-i dau cuvântul domnului consilier 
Mora.    
                 Domnul consilier Mora: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, logica acestei 

adăugiri era că, la nivelul comisiei ATOP. ATOP a derulat  deja programe împreună cu 
Institutul Est European de Combatere a Violenţei în Familie şi avem deja programe la care  
lucrăm în teritoriu pe ceea ce înseamnă violenţă în familie şi atunci ar fi chiar absurd ca 

aceste forturi să nu se regăsească şi  în această comisie intersectorială. Deci, cu alte 
cuvinte, propunem completarea acestei echipe cu al nouălea punct şi anume ATOP. Vă 

mulţumesc. 
               Domnul preşedinte Dobre:  Şi eu  vă mulţumesc domnul consilier, dacă nu 
sunt alte luări de cuvânt vă solicit să votaţi. Cu amendamentul comisiei, cred că asta n-am 

repetat decât înainte să dau cuvântul domnului consilier. Vă mulţumesc.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 vot împotrivă (Ban 
Moise), 2 abţineri (Eros Csaba, Georgescu Cristian Radu) 5 absenţi (Antonie Ştefan Mihail,  
Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan). 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 
de apărare împotriva incendiilor în Judeţul Mureş pe anul 2011 şi 
stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia  

 
                Domnul preşedinte Dobre: Al 10-lea proiect este legat de aprobarea  
Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Judeţul Mureş pe 

anul 2011 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia. Aveţi întreg materialul, dacă nu 
sunt luări de poziţii sau de cuvânt, vă solicit să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”,  1 nu a votat (Ciprian 
Dobre), 5 absenţi (Antonie Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila Márton,  
Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan). 

 
 

11.  Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui 
număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 
judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

 
Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. Ultimul  proiect de pe ordinea 

noastră de zi este în legătură cu atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 

trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate dar speciale. Aici avem o situaţie la comisia de specialitate, avem 2 voturi pentru 
şi 2 abţineri, îl considerăm cum doriţi dumneavoastră, însă are o valoare doar de 

recomandare şi cu rol consultativ, votul dumneavoastră, respectiv al plenului, are 
conotaţie sau valenţă normativă. Şi o să vă rog să votaţi.     

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2  „abţineri” (Bândea 
Eugen, tatar Bela), 5 absenţi (Antonie Ştefan Mihail,  Borşan Doru Aurelian, Kelemen Attila 
Márton,  Popa Dragoş Codrin,  Someşan Ştefan). 
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Domnul preşedinte Dobre:  Eu vă mulţumesc, dragi colegi şi colege, am fost 
foarte operativi astăzi. Vreau să reţineţi dragi colegi, oricum o să vă trimitem un sms să nu 
uitaţi, mă consultam acuma cu doamna preşedinte, pentru unul din proiectele măricele ale 

Consiliului Judeţean din ultimii 4 ani de zile a fost Teatrul Ariel.  În 2 noiembrie, vineri, are 
loc inaugurarea noului sediu, aşa cum a fost el renovat  şi sunteţi invitaţi cu toţii, cei care 
puteţi participa vineri, ora 12,00. Oricum o să vă scriem şi aveţi şi invitaţie. Vă mulţumesc 

mult, dragi colegi.  
Lucrările şedinţei se încheie la ora 13:47. 
 

 
 

                                                                                       Întocmit: Ercsei Matild 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 
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