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                          ROMÂNIA                                                      

                     JUDEŢUL MUREŞ                                              Nr.23488/27.XII. 2012                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                           Dosar: IV D/1      
                    
                  

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 29 noiembrie 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 fost stabilită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 268 din 22 noiembrie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale „Zi de Zi” şi 
„Nepujság”. 

Din cei 33 de membri ai consiliului judeţean, au lipsit domnii: Szasz Izolda, Tatar 
Bela, Urcan Ionaş Florin. 

Au fost invitaţi să participe:  

 dl  Corneliu Grosu,  prefectul Judeţului Mureş 
 dna Koss Gabriela, subprefectul Judeţului Mureş 
 dl Poruţiu Mihail, preşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Transilvania Tîrgu 

Mures  
 dl Peti Andras, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Transilvania 

Tîrgu Mures  
 dl Schmidt Lorand – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 dna Deak Elida – director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

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

Copilului Mureş 
 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 
 dna Codruta Sava - director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

 dna Belean Carmen, contabil-şef, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
 dna Gusatu Ileana - director Camera Agricolă Judeţeană Mureş 

 dl Cazan Vasile – director, Filarmonica Târgu Mureş 
 dna  Covaciu Cristina – director adj., Filarmonica Tîrgu Mureş  
 dl  Drăgoi Aurel – director economic, Filarmonica Tîrgu Mureş 
 dl Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş  
 dna Luduşan Leontina, contabil-şef, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL”   

 dl  Barabas Attila – director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dna Silvăşan Adrian, contabil-şef, Ansamblul Artistic Profesionist  MUREŞUL Tîrgu Mureş 
 dl Soos Zoltan, director,  Muzeul Judeţean Mureş  

 dna Mihalte Marcela, contabil-şef, Muzeul Judeţean Mureş 
 dna Avram Monica – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 

 dna Pop Daniela, contabil-şef, Biblioteca Judeţeană Mureş  
 dl  Podoabă Virgil – redactor-şef, Revista VATRA 

 dl  Kovacs Andras Ferencz – redactor-şef, REVISTA LATO 

 dl Nagy Petroniu Tiberiu Vasile – director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 
Judeţean Mureş 

 dl  Balasz Istvan – contabil-şef, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean Mureş 
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 dna Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş  

 d-na Andone Luminiţa – director economic, Centrul Şcolar pentru Educaţie Inclizivă Nr.1 

Tîrgu Mureş 
 dna Pescari Tatiana - director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş  
 dna Kalman Eva, contabil-şef, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş 
 dl  Socol Ioan, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.3 - Reghin  
 dna Pop Marcela, contabil-şef,  Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.3 – Reghin  
 dna Radiana Sorina Eremia – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos  
 dna Henteş Elena – contabil-şef,  Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 dl  Kovacs Robert – şef serviciu SALVAMONT – SALVASPEO 

 dl  Hints Zoltan – contabil-şef, Serviciul SALVAMONT-SALVASPEO 

 dna Konrad Judith - manager-director, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
 dl  Domokos Attila - director financiar-contabil, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 dl  Szasz Ioan - director medical, Spitalul Municipal Gh. Marinescu Târnăveni 
 dna Pop Violeta - director financiar-contabil, Spitalul Municipal Gh. Marinescu Târnăveni 
 dl Nagy Istvan, director SC Parc Industrial Mures S.A. 
 dna Sârb Cristina - manager finanţe SC Compania Aquaserv SA 
 dl col  Todea Ispas, şeful Structurii Teritoriale pentru Probleme Speciale Mureş  
 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, vă mulţumesc că aţi 

venit. Avem câţiva absenţi. Domnul Urcan, domnul Mora, domnul Tatár, domnul Boroş şi 
domnul Someşan. Domnul Boroş şi domnul Mora au spus că vin, probabil şi domnul 

Someşan este la o acţiune. Să sperăm că o să aibă răgazul să ne acorde şi nouă din timpul 
lor. Domnule secretar, vă rog, în legătură cu procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 

15 noiembrie.  
Domul secretar Cosma: Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, aţi primit 

procesul-verbal al şedinţei extraordinare din 15 noiembrie. Dacă sunt observaţii şi 

propuneri referitor la conţinut? Nu sunt. Vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei 
extraordinare. Vă mulţumesc.  

 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 15 noiembrie 2012 se aprobă 
cu 27 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kelemen Attila Marton), 6 absenţi (Boroş Raul Alin, 
Mora Akos Daniel, Someşan Ştefan, Szasz Izolda, Tatar Bela, Urcan Ionaş Florin). 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Cred că toată lumea a primit ordinea 

de zi, o să vă solicit să aprobaţi ordinea de zi pe care dumneavoastră aţi primit-o, joia 

trecută, cu 7 zile înainte, cu cele două proiecte de hotărâri în regim de urgenţă. Primul este 
legat de constarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean a domnului Ilyes 
Toth Alexandru, acesta fiind primul proiect în regim de urgenţă. Al doilea proiect de 

hotărâre, tot în regim de urgenţă, privind aprobarea unor măsuri în vederea asigurării 
managementului la Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. De asemenea, 
ordinea de zi vă să o aprobaţi cu aceste două hotărâri în regim de urgenţă şi retragerea 

punctului 6 de pe ordinea de zi. Vă solicit să votaţi.  
 

Ordinea de zi se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Coman Meluş Florian), 4 
absenţi (Boroş Raul Alin, Szasz Izolda, Tatar Bela, Urcan Ionaş Florin). 

 

În regim de urgenţă: 1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Ilyes Toth Alexandru 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 1 în regim de urgenţă avem 
două articole. Prin hotărâre de consiliu judeţean se ia act de demisia domnului Ilyes Toth 
Alexandru din funcţia de consilier judeţean, constată încetarea de drept a mandatului de 

consilier judeţean în cadrul consiliului judeţean şi declară vacant locul acestuia în consiliul 
judeţean. Art. 2, prezenta hotărâre se comunică domnului Ilyes şi formaţiunii politice sub 
care acesta a candidat şi Direcţia Juridică este însărcinată cu acest lucru. Aici eterna 

discuţie dacă luăm act de ceva dacă votăm sau nu votăm. Domnule secretar, eu aş zice că 
nu se votează.  

Domnul secretar Cosma: Ne aflăm în situaţia unei încetări de drept a mandatului, 
sigur că asta nu depinde de voinţa deliberativului. Însă, votul dumneavoastră are 
consecinţe juridice din ce perspectivă? Aceea a declarării ca vacant a locului pe care 

domnul Ilyes l-a ocupat în consiliu şi în acelaşi timp produce efecte din perspectiva 
declanşării procedurii de completare a acestui loc. În opinia mea este necesar ca 
deliberativul să se pronunţe prin vot în acest sens.  

Domnul preşedinte Dobre: Atunci ne supunem opiniei juridica a secretarului 
judeţului. Dragi colegi, vă solicit să votaţi.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenţi (Szasz Izolda, 
Tatar Bela, Urcan Ionaş Florin). 

 
Domnul preşedinte Dobre: Domnul vicepreşedinte îmi supune atenţiei faptul că nu 

am zis că… eu zic că nu avem alte chestiuni legate de legalitate, asta este tot.  
 

În regim de urgenţă: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în 
vederea asigurării managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş.  

 
Domnul preşedinte Dobre: Al doilea material în regim de urgenţă, de asemenea, 

sper că l-a primit toată lumea, este legat de hotărârea noastră prin care luăm act de 

manifestarea unilaterală de voinţă a domnului Poruţiu Mihail de renunţare la mandatului de 
administrator executiv – preşedinte al Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş ,încredinţat prin contractul de mandat 9921/3P din 31 

mai 2012. Se aprobă renunţarea la beneficiul termenului de preaviz prevăzut de art. 20 alin 
(2) din contractul de mandat nr. 9921/3P din 31 mai 2012. Alin 3, mandatul domnului 
Poruţiu încetează la data prezentei hotărâri prin demisie, se aprobă iniţierea procedurii de 

selecţie prealabilă a candidaţilor în vederea numirii unui nou administrator executiv – 
preşedinte al consiliului de administraţie, ce urmează a se efectua de un expert 
independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, sens 

în care se mandatează preşedintele consiliului cu derularea procedurii de contractare a 
serviciilor expertului şi cu orice alte demersuri necesare în condiţiile legii. Art. 3 prezenta 
hotărâre se comunică Instituţiei prefectului, Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureş şi membrilor consiliului de administraţie. De fapt am înregistrat astăzi de dimineaţă 
la sediul instituţiei demisia domnului preşedinte al consiliului de administraţie prin care ne 
învedera faptul că renunţă la contractul de mandat, în primul aliniat. Aliniatul al doilea este 

un atac la persoana mea iar în al treilea aliniat ne învederează că începând cu data 
prezentei, „consideraţi că începe să curgă termenul de preaviz de 30 de zile prevăzut de 

art. 20 alin. (2) din contractul de mandat”. Având în vedere că termenul de 30 de zile din 
art. 20 din contractul de mandat este în beneficiul co-contractantului, mandantului, adică a 
consiliului judeţean, consiliul judeţean poate renunţa la acest beneficiu iar potrivit 

Regulamentului Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, vacantarea postului 
de preşedinte este preluat de celălalt administrator executiv şi anume domnul Peti Andras. 
Domnilor,  avem înscrişi la cuvânt. Domnule Filimon, vă rog.  
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Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, să înţeleg că în momentul acesta 

planul de administrare  revizuit al aeroportului este perfect, este bun, putem merge să îl 
dezbatem, să mergem mai departe. Din păcate este o ruşine. Ceea ce s-a întâmplat în 
ultimele zile vis-à-vis de acest plan de administrare, nu cred că ne onorează. Mulţi dintre 

dumneavoastră ştiţi foarte bine acest lucru, în special colegii care au făcut parte şi din 
vechiul consiliu judeţean. De ce? Pentru că acest consiliu de administraţie a fost bun până 
acum iar în momentul în care Poruţiu pleacă, totul este perfect, nu se mai întâmplă nimic. 

Deci am înţeles foarte clar, atacul era direct. Trebuia să dispară Poruţiu şi atunci totul este 
în regulă. Să ştiţi că eu insist să primesc în termenul legal răspuns la adresa pe care eu am 

înaintat-o la cabinet şi în acelaşi timp vreau să mi se spună foarte clar cum a fost aleasă 
acea societate de auditare, care a fost procedura pentru antamarea acelui contract de 
prestări servicii, suma care a fost folosită de către consiliul judeţean şi la ce ne ajută? La ce 

ne ajută? Războiul acesta pentru aeroport nu cred că merge într-o direcţie bună iar timpul 
va demonstra acest lucru. Din această cauză, eu m-am pregătit să vorbesc la punctul 6 dar 
văd că a fost scos pentru că domnul Poruţiu a plecat şi atunci totul este perfect. Nu ştiu 

dacă totul este perfect ceea ce se întâmplă cu această regie. Dar vă asumaţi o răspundere 
deosebită iar timpul va demonstra cine a avut dreptate şi cine nu. Dacă un om era atât de 
rău încât acest consiliu de administraţie şi acest plan de administrare nu este bun şi nu 

putea merge mai departe. A fost o discuţie şi în cadrul comisiei şi eu am pus şi această 
întrebare: cine ne spune că planul de administrare pe care consiliul de administraţie l-a 
adus la consiliul judeţean este nesustenabil? Cine? Atâta timp cât nu s-a verificat în 

practică. O să vedem dacă KPMG-ul va face ca acest aeroport să meargă mai bine şi totul 
va fi pe roze. Dar tare mă tem că în perioada următoare o să avem mult mai multe 
probleme cu această regie şi ştiţi foarte bine, sunt procese pe rol, sunt foarte multe litigii 

care există în acest domeniu şi vom vedea ce se întâmplă acolo. Din punctul meu de 
vedere, eu cred că este o greşeală, sigur, Poruţiu a cedat pentru că întotdeauna cel mai 

deştept cedează şi îl felicit pentru acest lucru. Nu putea duce un război de unul singur dar 
eu nu cred că ceea ce s-a întâmplat în acest moment, în zilele acestea, este un lucru 
normal şi ne face cinste nouă, consilierilor judeţeni. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, îl felicităm şi noi pe domnul Poruţiu. 
Doamna vicepreşedinte Lokodi: Eu cred că problema aeroportului nu este deloc 

simplă şi faptul că „capul lui Moţoc vrem” nu va rezolva problema aeroportului. Timp de 8 

ani, noi ne-am luptat ca aeroportul să rămână funcţional, să nu ne înghită Clujul, să 
rămână un serviciu care nu numai să rămână la acelaşi nivel dar care se dezvoltă. Am 
trecut împreună, domnilor consilieri care aţi trecut prin mai multe mandate, prin clipe când 

efectiv ne-a fost teamă să nu păţească ceva aeroportul din punct de vedere al siguranţei. 
Ne-am luptat să facem toate investiţiile, ca pista să poată să fie folosită în siguranţă, să 
dezvoltăm aerogara în condiţii în care acolo, din păcate, domina tot timpul un haos, un 

management neatent şi întotdeauna, luni de zile, în fiecare an ne venea alt buget, altă 
solicitare din partea aeroportului, încât niciodată nu aveam o clară situaţie în ce priveşte 
banul public folosit acolo. Nu aş dori acum să caracterizez pe nici unul dintre foştii 

manageri. Dar efectiv pentru mine a fost o reuşită când am reuşit să numim noul 
management prin specialişti. Domnul Poruţiu timp de trei ani a învăţat fiecare părticică 
funcţională la aeroport, a mers şi a făcut cursuri ca să cunoască în mod real ce trebuie să 

urmărească ca manager la aeroport şi a participat la un concurs, susţin, absolut legal făcut. 
S-a dovedit că fostul manager nu era bine pregătit nici măcar la acel concurs la care a venit 

şi a participat. După ce am pus în cârca lui Poruţiu Mihai să încerce să intre în legalitate la 
aeroport şi să se lupte cu problemele multiple, nu cu persoane, cu problemele multiple de 
acolo, după aceea, la scurt timp, la trei luni ne-am dat seama că nu este managerul 

potrivit. Domnilor, eu nu văd cu ochi buni  un astfel de amestec în viaţa instituţiilor noastre 
subordonate şi numesc ca amestec o presiune care s-a făcut asupra consiliului de 
administraţie şi în momentul în care Poruţiu Mihai şi-a dat demisia presiunea s-a evaporat. 
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Azi dimineaţă când am venit la serviciu m-am întâlnit cu domnul Poruţiu care mi-a spus că 

şi-a dat demisia. Eu vroiam în semn de protest să nu vin la această şedinţă pentru că nu 
consider normal ca după ce 4 luni o echipă formată din 5 oameni, managerii de la consiliul 
de administraţie lucrează pe un plan de management, pentru capul unui om să nu 

acceptăm acest plan. Nu mi se pare normal ca înainte ca dumneavoastră, domnilor 
consilieri, să votaţi faptul că aveţi nevoie de punctul de vedere al specialiştilor, să se 
comande un astfel de studiu şi asta să fie una dintre presiuni. Astăzi este Poruţiu Mihai, 

mâine poate voi fi eu sau oricare dintre dumneavoastră. Timp de 8 ani, eu asemenea 
momente nu am trăit în consiliu judeţean dar aş dori să nu mai trăiesc. Eu cer executivului 

consiliului judeţean şi domnului preşedinte ca înainte să dispună ceva, să cunoască foarte 
bine modul de funcţionare a instituţiilor. Astăzi, domnule preşedinte, este Poruţiu Mihai la 
rând, mâine poate vom fi noi. Asta să nu uitaţi, că roata vieţii se învârteşte. Vă mulţumesc 

mult.  
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu că v-aţi încadrat în timp. Distinşi 

colegi, vă solicit să votaţi.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 3 voturi împotrivă 

(Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Balogh Iosif, 
Lokodi Edita Emoke), 3 absenţi (Szasz Izolda, Tatar Bela, Urcan Ionaş Florin). 

 
1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind administrarea 

unui imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Trecem la punctul 1 în regim normal, 
unde comisiile au avizat fără obiecţiuni hotărârea. Proiectul de hotărâre, este vorba de 

împărţirea spaţiilor de la hotelul Parc. Hotărârea noastră are 7 articole şi nu au fost nici un 
fel de obiecţiuni în cadrul dezbaterilor de la comisie. Spaţiile se repartizează în felul 
următor: Direcţia Judeţeană de Evidenţa Persoanelor: 347,36 mp, 711 mp pentru Biblioteca 

Judeţeană, 75 de mp pentru asociaţia ECOLECT şi 54 mp pentru Zona Metropolitană. 
Distinşi colegi, acest proiect de hotărâre are nevoie de majoritate calificată, vă solicit să 
votaţi.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Borşan 
Doru Aurelian, Kelemen Attila Marton), 3 absenţi (Szasz Izolda, Tatar Bela, Urcan Ionaş 
Florin). 

 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pentru anul 2012  
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul al doilea, comisia tehnico-
economică are o obiecţie şi o să rog unul dintre membrii comisiei tehnico-economice să ia 

cuvântul pe obiecţiunea pe care au adus-o la proiectul numărul 2. Se propune introducerea 
a două detalieri pentru acţiunile aprobate prin HCJ nr. 124/2012 şi HCJ nr. 125/2012. 
Domnule Bartha, vă rog. 

Domnul director Bartha: Legat de rectificarea de buget propusă pentru această 
dată, este în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 61 privind rectificarea bugetului 

de stat. Conform acestei ordonanţe, se suplimentează bugetul consiliului judeţean cu 
2.124.000 lei, respectiv cu 7.600.000 lei pentru spitale. Suplimentările sunt prevăzute 
pentru calamităţi 250.000 lei, 1.605.000 lei pentru persoanele cu handicap, 285.000 lei 

pentru produse lactate şi panificaţie, 50.000 lei pentru camera agricolă. Cu aceeaşi 
ordonanţă se diminuează 66.000 lei de la şcolile speciale şi de asistenţă şi educaţie, privind 
drepturile de salarii câştigate în instanţă. Prin decizia direcţiei finanţelor publice, se 
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suplimentează plafonul de cheltuieli de personal cu suma de 3.377.000 lei. În baza acestor 

date s-a propus rectificarea bugetului de stat la obiectivele pentru care au fost dirijate 
aceste sume precum şi redistribuirea de sume în cadrul bugetului în urma economiilor 
realizate la obiectivele de investiţii şi în urma efectuării şi semnării contractelor în baza 

licitaţiilor efectuate. Ceea ce s-a introdus în aviz la direcţia tehnico-economică este vorba 
de cele două hotărâri care au fost aprobare în luna octombrie, respectiv pentru Târgul de 
Carte şi pentru aniversarea a 50 de ani pentru secţia română la Teatrul Naţional pentru 

care nu erau detaliaţi. De aceea s-a propus introducerea acestor detalieri care nu erau 
prevăzute iniţial în proiectul de buget care a fost postat pe site-ul consiliului.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, dacă este mulţumită şi comisia, 
respectiv membrii acesteia? Vă mulţumim domnule Bartha.  Domnilor colegi, dacă nu sunt 
alte luări de cuvânt, o să vă rog să votaţi, pe articole, de data aceasta, fiind vorba de 

buget.  
Art. I se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman 

Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş 
Florin). 

Art. II  se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman 
Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş 
Florin). 

Art. III se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman 
Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş 
Florin) 

Hotărârea în întregime aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, 
Urcan Ionaş Florin). 

 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea finanţării de la bugetul judeţean a 

lucrărilor de reparaţii acoperiş la Biserica de lemn „Sfinţii Apostoli Petru 
şi Pavel” din Mădărăşeni, comuna Iclănzel 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, distinşii mei colegi şi colege. 

Următorul proiect de hotărâre are ca obiect finanţarea unor lucrări la o biserică de lemn 

„Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Mădărăşeni, comuna Iclănzel. Aici, în afara ordinii de zi, 
va trebui să reglementăm această chestiune a plecării şi intrării în timpul şedinţei a unor 
persoane care intră şi pe urmă devin brusc neinteresate de lucrările consiliului. Este vorba 

despre lucrări la o bisericuţă de lemn din Mădărăşeni şi am avut această iniţiativă de a 
ajuta comunitatea şi parohia de la Mădărăşeni, comuna Iclănzel cu 24.538 pentru refacerea 
acoperişului. Fac precizarea că este monument istoric această biserică.  

Domnul consilier Boloş: Intervenţia mea nu se referă strict la această chestiune, 
ci la cu totul altceva şi permiteţi-mi să vă prezint ceea ce doresc să vă spun. Dezbaterea şi 
aprobarea acestei hotărâri privitoare la susţinerea acţiunii de reparare a monumentului 

istoric, Biserica de lemn „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Mădărăşeni, îmi dă prilejul să 
aduc în atenţia dumneavoastră o problemă din aceeaşi arie de preocupări la care eu, 
împreună cu grupul de colegi consilieri aparţinând Partidului Social Democrat, mă gândesc 

de ceva vreme. Este vorba despre Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureş, locul unde s-
au jertfit şi îşi dorm somnul de veci 11.000 de eroi din cel de-al doilea război mondial. Nu 

cu mult timp în urmă, am aflat din presă că la Consiliul Judeţean Vrancea se 
implementează în intervalul 2009-2013 un proiect intitulat „Drumul de glorie al armatei 
române” care îşi propune restaurarea, consolidarea precum şi introducerea într-un circuit 

turistic al mausoleelor de la Focşani, Mărăşeşti, Mărăşti, Soveja împreună cu alte 
monumente istorice şi religioase din zonă. Valoarea proiectului se ridică la suma de 
7.000.000 de euro şi este co-finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional 
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Regional 2007-2013. Proiectul colegilor din Vrancea mă duce cu gândul la faptul că şi în 

cadrul Consiliului Judeţean Mureş s-ar putea genera un proiect similar, evident la o scară 
mai mică, care să aibă ca obiectiv realizarea unui complex memorial la Oarba de Mureş prin 
care să se reamenajeze şi să se îmbogăţească actualul monument aflat în lista 

monumentelor istorice aprobată de Ministerul Culturii, jertfa celor 11.000 de eroi ne obligă 
moral la o lucrare demnă de sacrificiul acestora. Din materialele existente pe internet, am 
aflat că există şi alte propuneri asemănătoare. Astfel, Societatea cultural-patriotică Avram 

Iancu, filiala Mureş, a propus înălţarea unui mausoleu după modelul celui de la Mărăşeşti 
pentru cei 11.000 de eroi. De asemenea, se menţionează că există un proiect intitulat 

„Mausoleu 2000” prin care complexul memorial ar trebui să sufere îmbunătăţiri 
semnificative. Personal, nu cunosc ca aceste propuneri şi intenţii să fie în curs de 
materializare. Proiectul la care m-am referit a fi promovat, va putea avea ca susţinere atât 

fonduri atrase prin programele europene specifice, care sunt sau vor fi funcţionale, 
contribuţii ale Consiliului Judeţean Mureş precum şi donaţii ale cetăţenilor şi ale agenţilor 
economici din judeţ şi din ţară. Este evident faptul că nu aştept un răspuns imediat la o 

asemenea propunere dar cred că ea merită, prin caracterul ei care o include în elementele 
specifice ale culturii recunoştinţei, o analiză serioasă în compartimentele funcţionale de 
specialitate ale Consiliului Judeţean Mureş şi apoi o decizie responsabilă. În încheiere, îmi 

permit o sugestie colegială. Până la luarea deciziei asupra acestei propuneri cred că ar fi  
foarte necesar să citim sau să recitim o lucrare care se intitulează Epopeea de pe Mureş 
care îi are ca autori pe Grigore Ploieşteanu, Vasile T. Suciu şi Lazăr Lădariu. Sunt convins 

că acest lucru ne va ajuta să nu greşim. Vă mulţumesc.  
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule profesor.  
Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc, domnule preşedinte, doamnelor şi 

domnilor, două aspecte aş vrea să punctez vizavi de acest proiect de hotărâre: suma mi se 
pare mult prea mică pentru o lucrare de felul acesta şi nu ştiu cine a evaluat lucrarea. Se 

întâmplă, văd că, şi cu lucrări de felul acesta ca alocarea banilor să se facă mult prea târziu 
ca lucrarea să se poată executa în termen, să se facă plata. Nu ştiu când s-a depus 
proiectul, nu ştiu de ce s-a amânat până acum şi nu ştiu dacă până la sfârşitul anului e 

posibil să se execute această lucrare, să se plătească, să nu ne trezim ca şi în alte situaţii în 
care lucrările se plătesc înainte de a fi executate şi pe urmă întră în probleme de legalitate. 
Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule profesor,  sigur că da, 
probabil că judeţul Vrancea are în proprietate acel… însă, evident, ideea dumneavoastră 
este bună şi mai ales în ceea ce priveşte fondurile europene. Domnul secretar o să prezinte 

luarea dumneavoastră de poziţie domnului director Băţaga. Domnule Tuşnea, acesta a fost 
un proiect respins pentru că nu îndeplinea condiţiile la începutul anului, au revenit în luna 
octombrie cu această cerere şi suntem în luna noiembrie şi aprobăm acest ajutor de 

urgenţă. Mai repede de 30 de zile nu putem nici noi. Vă solicit, dragi colegi, să votaţi.  
Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 abţinere (Mozes 

Levente Sandor), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, 
Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 
 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi 

majorarea contribuţiei Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea 
investiţiei „Miercurea Nirajului – Captare şi staţie de tratare a apei”, 

componentă a proiectului "Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de 
apă şi apă uzată în judeţul Mureş" 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de hotărâre următor, de la 
punctul 4 este legat de actualizarea indicatorilor tehnico-economici şi majorarea contribuţiei 
Consiliului Judeţean Mureş la co-finanţarea investiţiei Miercurea Nirajului captare şi staţie 
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de tratare a apei. Componenta proiectului de extindere şi reabilitare a infrastructurii de apă 

şi apă uzată în judeţul Mureş. Hotărârea are trei articole şi nu ridică probleme deosebite 
nici din partea comisiilor de specialitate. Distinşi colegi, vă solicit să votaţi.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, 
Urcan Ionaş Florin). 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Judeţul Mureş şi 

Guvernoratul  Missan din Republica Irak  
 
Domnul preşedinte Dobre: Al cincilea proiect este legat de aprobarea colaborării 

între Judeţul Mureş şi Guvernoratul Missan din republica Irak. Probabil aţi observat şi în 
expunerea de motive, după diligenţele depuse, ambasadorul nostru în Irak a găsit un 
guvernorat format din 6 provincii cu o populaţie de aproximativ 780.000 de locuitori care să 

aibă ceva în comun şi cu Judeţul Mureş sau cu necesităţile lor, pot avea în ceea ce priveşte 
judeţul Mureş, o cale de rezolvare a problemelor lor. O aveţi pe larg în expunerea de 
motive, noi sperăm ca firmele Judeţului Mureş să poată găsi oportunitatea de a investi în 

acest guvernorat cu sprijinul autorităţilor locale din Irak şi dacă vom şi reuşi să vină firmele 
de acolo cu contracte, cred că putem fi un real sprijin pentru oamenii de afaceri din Judeţul 
Mureş.  

Domnul consilier Boloş: Îmi cer scuze, am două chestiuni legate de acest punct 
de pe ordinea de zi, eu am citit cu mare atenţie cablograma trimisă de ambasador în care 
dânsul spune că este vorba de un acord gen twining. Acest lucru are un anumit specific. 

Asta înseamnă că noi luăm să îi învăţăm pe cei de acolo, să le transferăm nişte elemente 
specifice unei ţări din Uniunea Europeană unei ţări din afara Uniunii Europene, fie 

candidată, fie apropiată.   De aceea, nu ştiu în ce măsură înţelegerea noastră are în vedere 
o astfel de chestiune, adică, nu am nuanţele unei asemenea chestiuni. O a doua problemă, 
m-am uitat pe internet şi de asemenea în cablogramă, numele provinciei se scrie cu un 

singur S. Chiar dacă corespondenţa este cu 2, m-am uitat şi în Wikipedia, m-am uitat peste 
tot, este cu un singur S deci trebuie să respectăm acest lucru.  

Domnul preşedinte Dobre: Chestiunea aceasta cu s-ul l-am observat şi eu dar 

aşa ne-a fost transmis de către ambasada.  
Domnul consilier Boloş: Ambasadorul foloseşte când cu un s, când cu doi s.  
Domul preşedinte Dobre: Eu vorbesc de ministerul nostru de externe.  

Domnul consilier Boloş: Au greşit, dar în cablogramă, scrie cu un singur s. Dar 
m-am uitat şi pe Wikipedia.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă rog, domnule secretar. 

Domnul secretar Cosma: Proiectul de hotărâre are 2 avize conforme, unul de la 
Ministerul Afacerilor Externe şi unul de la Ministerul Administraţiei şi Internelor. Aceste 
instituţii nu au sesizat această problemă însă, la rândul nostru, am putut constata acelaşi 

lucru şi avem obligaţia să respectăm avizul conform fiind vorba despre relaţii internaţionale 
şi în consecinţă am redactat textul acordului cu 2 s.  

Domnul preşedinte Dobre: Fiind o relaţie oarecum specială, totul se face prin 

Ministerul Administraţiei şi Internelor şi respectiv Ministerul Afacerilor Externe şi atunci şi 
actul propriu-zis a fost supus avizării acestor două instituţii şi aşa a fost luat de acolo. 

Distinşi colegi, în sfârşit, vă rog să votaţi.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 vot împotrivă (Lokodi 

Edita Emoke),  7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz 
Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea monografiei economico-militare a 

Judeţului Mureş pentru perioada 2012-2015 
 
Domnul preşedinte Dobre: Punctul 7 de pe ordinea de zi are în primul rând, 

avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate şi priveşte aprobarea monografiei 
economico-militare a Judeţului Mureş pe următorii trei ani, respectiv 2012-2015.  Hotărârea 
are două articole. Dacă sunt luări de cuvânt pe acest proiect? Nu sunt, stimaţi colegi, o să 

vă solicit să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, 
Urcan Ionaş Florin). 

 
7.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu  de Jos 

 
Domnul preşedinte Dobre: Al optulea proiect de hotărâre este o chestiune 

administrativă legată de Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. Comisiile 

avizează favorabil proiectul nostru. Dragi colegi, vă rog să votaţi.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kelemen 

Attila Marton, Mozes Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, 
Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 

 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului 

Consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

 
Domnul preşedinte Dobre: O altă chestiune administrativă se află şi la proiectul 

nr. 9, la care toate comisiile au dat aviz favorabil şi fără obiecţiuni şi acest proiect prevede 

modificarea componenţei consiliului consultativ din cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos, respectiv reprezentantul consiliului local care să intre în consiliul de 
administraţie. Dragi colegi, vă solicit să votaţi. 

  
Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kelemen 

Attila Marton, Mozes Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, 
Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 

 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al zecelea proiect, avem schimbarea 

componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş şi anume, a intervenit o 
modificare de persoane în cadrul Instituţiei Prefectului, respectiv membrul subprefect. 
Hotărârea noastră are 5 articole şi prevede validarea desemnării ca membru al acestei 

autorităţi a doamnei Koss Gabriela în calitatea dumneaei de subprefect al Judeţului Mureş. 
Dragi colegi, vă solicit să votaţi.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kelemen 

Attila Marton, Mozes Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, 
Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 
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10.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului reprezentantului 

Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Direcţiei Judeţene 
pentru Sport şi Tineret Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Comisiile avizează toate, fără nici un fel de obiecţie, 
încetarea mandatului reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al 
Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret Mureş. O chestiune amplu dezbătută la cea de-a 

doua şedinţă a mandatului meu, iată că se tranşează într-un mod foarte sever. Distinşi 
colegi, vă solicit să votaţi.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kelemen 

Attila Marton, Mozes Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, 
Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 

 
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea caietelor de obiective întocmite în 

vederea depunerii noilor proiecte de management de către managerii 
instituţiilor de cultură care au susţinut evaluarea finală 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul proiect de hotărâre are în 

vedere aprobarea caietelor de obiective întocmite în vederea depunerii noilor proiecte de 
management de către managerii instituţiilor de cultură care au susţinut evaluarea finală. 

Schimbăm placa, să zic aşa.  
Domnul consilier Boloş: Luarea mea de cuvânt o fac acum în calitatea de 

preşedinte al comisiei de cultură în care am dezbătut această chestiune. Noi am analizat 

aceste elemente, nu s-au dat explicaţiile necesare privitoare la felul în care s-au construit, 
le-am avizat, sigur. Aş avea totuşi o completare de făcut pe care nu am putut să o fac la 

momentul respectiv, neavând documentarea necesară dar între timp am făcut acest lucru. 
Este vorba despre revista Vatra, să adăugăm încă un criteriu, 1.2.4.,  în sensul ca la 
vizibilitate să îi solicităm acestei publicaţii să se înscrie în mai multe baze de date 

internaţionale. Şi acum este, dar îi cerem să îi crească acest număr de baze de date cu încă 
una sau două baze de date internaţionale. Acest lucru face ca publicaţiile respective să fie 
citate. Nu îi cerem să intre în competiţia de clasificare de publicaţie ştiinţifică, încă există 

anumite dispute pe tema aceasta dar, în schimb, prezenţa în bazele de date internaţionale 
îi permite accesul, pentru cei interesaţi, accesul la informaţiile şi la materialele publicate. 
Colegii din comisie care au fost la vremea respectivă nu ştiam acest lucru şi de aceea am 

intervenit acum.  
Domnul preşedinte Dobre: Domnule profesor, nu am înţeles până la capăt. Este 

amendament? 

Domnul consilier Boloş: Completare la Revista vatra cu criteriul 1.2.4. care să 
figureze aşa: înscrierea în mai multe baze de date internaţionale, nu în una singură. În 
momentul de faţă este în baza EOL, deci trebuie să facă acest lucru şi pentru alte baze.  

Domnul preşedinte Dobre: Este cineva de la Vatra aici? 
Domnul consilier Boloş: Eu am vorbit cu colegul, profesorul Boldea, care se 

ocupă de acest lucru şi vă garantez că această chestiune este posibilă. Deci nu este nici o 

problemă.  
Domnul secretar Cosma: Cu permisiunea dumneavoastră, obiectivul ar trebui să 

aibă nişte rezultate măsurabile şi în consecinţă, din punctul de vedere al tehnicii de 
redactare a unui posibil punct 1.2.4. ar trebui să precizăm: înscrierea în 3, 5, 6 baze de 
date ca apoi, în funcţie de gradul de îndeplinire, să se stabilească şi calculele. Deci 3.  

Domnul preşedinte Dobre: Da, cred că s-au lămurit lucrurile. Dacă nu mai sunt 
alte observaţii, atunci vă solicit să votaţi şi să aprobaţi şi proiectul nostru aflat pe nr. 12 la 
ordinea de zi. Distinşi colegi, vă solicit să votaţi.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kelemen 
Attila Marton, Mozes Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, 
Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 

 
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice din aparatul de specialitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Sociala 

şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al 13-lea proiect are în vedere 
aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice în cadrul aparatului de specialitate al 
Direcţiei  Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. Comisiile au avizat 

favorabil acest proiect şi nu există nici un fel de obiecţie. Distinşi colegi, vă solicit să votaţi.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kelemen 

Attila Marton, Mozes Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, 
Filimon Vasile, Szasz Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 

 

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  

 
Domnul preşedinte Dobre: Punctul 14, aprobăm încă două trasee pentru 

efectuarea serviciului public judeţean de persoane prin curse regulate speciale, conform 

anexei, care face parte integrantă din acest proiect. Dragi colegi, neexistând dezbateri pe 
acest punct, vă solicit să votaţi.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mozes 

Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz 
Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 

 
14.Proiect de hotărâre privind actualizarea programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 
2008-2013 

 

Domnul preşedinte Dobre: Penultimul proiect de hotărâre are în vedere 
actualizarea programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 
regulate pe perioada 2008-2013. Colegii noştri de la comisie au analizat acest program, l-

au avizat favorabil neexistând nici un fel de obiecţiuni. Nici dezbateri nu există pe acest 
punct. Dragi colegi, vă solicit să votaţi.  

 
 Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Mozes 

Levente), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz 
Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin) 
 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019 
 
Domnul preşedinte Dobre: La ultimul punct de pe ordinea de zi care are în 

vedere aprobarea programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 
regulate pentru perioada 2013-2019, avem avize favorabile, însă Comisia juridică şi de 
ordine publică face următoarea menţiune. Nu este un amendament, nu este legat neapărat 
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de proiect ci, ne cere nouă, executivului să facem demersuri pentru modificarea Ordinului 

Ministrului Administraţiei şi Internelor 240 din 2012 şi ordinul Ministrului Transporturilor 
1614 tot din 2012 în sensul unei… mă rog, reabilitări pentru modificarea termenului pentru 
care noi să aprobăm acest proiect. Adică să nu mai fie până în 2019, să fie pentru maxim 3 

ani. Am să solicit şi eu, la rândul meu, secretarului judeţului să începem aceste demersuri 
şi să vedem dacă acest termen se va modifica. Eu cred că merită să ne încercăm şansele.  

Domnul consilier Tuşnea: Domnule preşedinte, în general nu este corect să luăm 

o hotărâre care să depăşească mandatul nostru de 4 ani pentru că următorul consiliu va 
trebui să reanalizeze aspectele vizate şi să se poată pronunţa, deci eu aş fi de acord cu 

termenul până în 2016, când ne încheiem mandatul. Vă mulţumesc mult.  
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule profesor, sigur că da, e 

o cerinţă a legii, nu este o cerinţă a noastră, tocmai de aceea ne cer de la Ministerul 

Administraţiei şi de la Ministerul Transporturilor care nici ei nu cred că vor mai fi miniştri în 
2019. Vă mulţumesc oricum, distinşi colegi, vă solicit să votaţi.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kelemen 
Attila Marton), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Szasz 
Izolda, Tatar Bela, Todora Liviu Radu, Urcan Ionaş Florin). 

 
Domnul preşedinte Dobre: Am epuizat ordinea de zi şi vreau să fac tuturor 

consilierilor judeţeni, de asemenea şi executivului care este prezent, invitaţia de 1 

Decembrie. Vă aduc la cunoştinţă că am achiziţionat 1000 de steguleţe de pus în piept cu 
drapelul României. La doamna Anca Mătieş avem câteva astfel de steguleţe de prins la 
reverul pardesiului sau paltonului, vă solicit să treceţi pe la domnişoara Mătieş să le luaţi, 

cine doreşte, bineînţeles. De asemenea, vreau să ne întâlnim cu bine de Ziua Naţională, vă 
spun tuturor La mulţi ani de Ziua Naţională şi toate cele bune. Vă mulţumesc.  

Lucrările şedinţei se încheie la ora 14.00 
  
 

                                                                           Întocmit: Andreea Claudia Iepan 
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