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                          ROMÂNIA                                                      

                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.2026/1.II.2013                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                Dosar: IV D/1      
                            
                   

 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 20 decembrie 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. 281 din 13 decembrie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale: 

„Cuvântul liber”, „Ziarul de Mureş” şi „Nepujság”. 
 Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit: Borşan Doru Aurelian, Chirteş 
Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba,  Mora Akos Daniel. 

 
Au fost invitaţi să participe:  

 dl  Corneliu Grosu,  prefectul Judeţului Mureş 
 dl Kedei Pál Elöd, supleant UDMR 
 dl Peti András, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului 

Transilvania Tîrgu Mures  
 dna Codruţa Sava - director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

 dna Belean Carmen - contabil-şef, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş 
 dna Guşatu Ileana - director Camera Agricolă Judeţeană 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 

 dl Cazan Vasile – director, Filarmonica Târgu Mureş 
 dna Avram Monica – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 

 dna Pop Daniela, contabil-şef, Biblioteca Judeţeană Mureş 
 dl Barabás Attila – director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dna Silvăşan Adrian, contabil-şef, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL Tîrgu 
Mureş 

 dl Schmidt Loránd – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului 

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

 dna Eremia Radiana Sorina – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de 
Jos 

 dl Szász Ioan – manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni   
 dna Konrád Iudith – manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 
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 dna Moga Anişoara – director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr 1. Tîrgu 

Mureş 
 dna Pescari Tatiana – director Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr 2. Tîrgu 

Mureş 
 dl Socol Ioan – director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr 3 SAM Reghin 

 dl Liviu Timar – director, Direcţia pentru Agricultură Mureş 
 dna Daniela Ana Ilioasa, director Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Mureş 
 dl  Kovács Robert – şef serviciu SALVAMONT – SALVASPEO 

 dna Moldovan Silvia – director, ADI Aquainvest Mureş  

 dna Sîrb Cristina - manager finanţe SC Compania Aquaserv SA 
 dl Aurelian Grama – director SC Transilvania Business Group SRL 

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

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 

              Domnul preşedinte Dobre: Bună ziua! distinşi colegi, distinse colege, astăzi 
de asemenea o să avem o şedinţă solemnă a consiliului judeţean, întrucât intră în consiliu 
judeţean şi ne va fi coleg un nou membru al consiliului judeţean şi atunci o să vă rog să 

începem şedinţa cu intonarea Imnului de Stat.  
Mulţumesc. Bun, avem 7 absenţi, suntem 27 prezenţi. O să-l rog pe domnul 

secretar să dea cuvântul în vederea aprobării procesului-verbal de la şedinţa precedentă.  

      Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi 
domnilor consilieri, dacă aveţi observaţii în raport cu conţinutul procesului-verbal al 
şedinţei ordinare a consiliului judeţean din data de 29 noiembrie 2012? Nu sunt, vă solicit 

să votaţi procesului verbal al şedinţei anterioare. Vă mulţumesc. 
 

              Procesul-verbal al şedinţei din data de 29 noiembrie 2012 se aprobă cu 26 voturi 
„pentru”, 1  „nu a votat” (Kedei Pál Előd), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan 
Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba,  Kelemen Attila Márton, Mora Akos 
Daniel, Todoran Liviu Radu). 
                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnule secretar aţi obţinut  
unanimitate. O să vă solicit de asemenea ca cele 3 puncte în regim de urgenţă să 
aprobăm şi să votăm ordinea de zi a acestei şedinţe. Vă mulţumesc. 

 

Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kedei Pál 
Előd), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, 
Gáspárik Attila Csaba,  Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
Domnul preşedinte Dobre:  Şi acum, după ce am votat ordinea de zi, 

domnul consilier Tuşnea aveţi cuvântul.  
Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc, domnule preşedinte, doamnelor şi 

domnilor. Tot un moment solemn. Vă solicit să ţinem un minut de reculegere pentru Eroii 

Revoluţiei din 1989, întrucât în aceste zile se împlinesc 23 de ani de la evenimentele 
revoluţionare din 1989. Chiar astăzi, joi, au murit în Tîrgu Mureş 6 oameni seceraţi de 
gloanţe, deşi era data de 21 decembrie. Alţi 16 morţi mureşeni au mai fost în ţară în alte 

localităţi, 27 de răniţi în urma împuşcării şi peste o sută de răniţi prin alte violenţe. Vă rog 
să ţinem un moment de reculegere pentru ei. Mulţumesc.     

        Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule consilier, într-adevăr 

cred că nu putem decât să ne aduce aminte de acele evenimente. Vă mulţumesc, domnule 
consilier. 
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        Domnul consilier Tuşnea: Tot cu această ocazie, dacă îmi permiteţi, din 

partea conducerii Asociaţiei 21 Decembrie Mureş vă invităm mâine la ora 12,00 la 
comemorările de la troiţe, depuneri de coroane şi în continuare la un mic simpozion, din 
câte am înţeles în această sală. Am înţeles că s-a aprobat, deci sunteţi invitat domnule 

preşedinte, toţi membrii consiliului şi toţi salariaţii consiliului judeţean la aceste 
comemorări. Mulţumesc mult. 

 
 1. În regim de urgenţă: Proiect de hotărâre  privind constatarea încetării 
de drept a  mandatului de consilier judeţean  al domnului Urcan Ionaş Florin 

 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim. Punctul 1. Proiectul de constatare 
a încetării de drept a mandatului domnului consilier Urcan Ionaş Florin, dumnealui şi-a dat 
demisia. Aşa cum bine ştim cu toţii,  dumnealui a dobândit o nouă calitate şi anume cea 

de parlamentar, distinşi colegi, vă solicit să votaţi.  
 

  Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1  „nu a votat” (Kedei Pál 
Előd), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, 
Gáspárik Attila Csaba,  Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
 2. În regim de urgenţă: Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2012 

 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea al doilea proiect de 

hotărâre este proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului consiliului judeţean pe 
anul 2012. Comisia tehnico-economică avizează proiectul executivului fără niciun fel de 
obiecţiuni şi vă solicit domnule director să spuneţi câteva cuvinte, mai cu seamă pentru că 

preşedintele comisiei tehnico-economice nu este astăzi.  
               Domnul director Bartha: Această rectificare vine după decizia Direcţiei 

Finanţelor Publice Mureş prin care modifică nivelul maxim al cheltuielilor de personal, 
pentru consiliul judeţean se diminuează cu 686 mii lei şi atunci eram obligaţi să  refacem 
bugetul instituţiilor subordonate şi chiar al consiliului judeţean la aceste sume. Menţionez 

că acest plafon asigură plata integrală a salariilor la toate instituţiile. 
               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnilor consilieri, dacă sunt 
întrebări, obiecţiuni sau observaţii la acest punct? Dacă nu, vă solicit să votaţi. Domnul 

Filimon, vă rog. 
              Domnul consilier Filimon: Am o rugăminte, atunci când spuneţi că o comisie 
a vizat în totalitate, să ne spuneţi şi nouă cum a fost această şedinţă de avizare la acest 

material. Eu nu-mi aduc aminte, domnul Ban nu-şi aduce aminte, vrem să ştim şi noi 
totuşi cine a semnat?  
              Domnul preşedinte Dobre: Alte întrebări dacă mai sunt? Domnul Bartha, vă 

rog să-i spuneţi colegului nostru. Eu pot să vă zic, dar cred că eu n-am fost prezent la 
şedinţă. Alţii au fost prezenţi, membrii comisiei. 
               Domnul director Barta:  Da, comisia de buget a fost marţi, noi am prezentat 

în comisia de buget, intra în regim de urgenţă. 
              Domnul preşedinte Dobre: Marţi de la ce oră domnul Bartha? 
               Domnul director Barta:  De la ora 14,00. 

              Domnul preşedinte Dobre: 14,00. Bun, vă mulţumesc. Dragi colegi, dacă nu 
mai sunt alte obiecţiuni vă solicit să votaţi pe art. 1. 

 
Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kedei Pál Előd), 6 

absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila 
Csaba,  Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 
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Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kedei Pál Előd), 6 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila 
Csaba,  Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 
 

Articolul 3 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kedei Pál Előd), 6 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila 
Csaba,  Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc de asemenea şi vă rog să votaţi 

hotărârea în ansamblu. 

 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kedei Pál 
Előd), 6 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, 
Gáspárik Attila Csaba,  Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
 3. 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 treilea proiect în regim de urgenţă, de 
asemenea, este legat de aprobarea unor măsuri în vederea asigurării managementului la 
Regia Autonomă Aeroportul Transilvania. De fapt, pe scurt, este vorba de demisia din 

Consiliul de Administraţie a Aeroportului Transilvania Târgu Mureş a domnului Ivaşcu 
Dorin. Dragi colegi, vă solicit să votaţi hotărârea în ansamblu. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1  „nu a votat” (Kedei Pál 
Előd), 7 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, 
Gáspárik Attila Csaba,  Kelemen Attila Márton, Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
         4. Proiect de hotărâre  privind validarea unui mandat de consilier judeţean 
 

               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. În regim normal, primul punct 

este legat de depunerea jurământului. Deci în regimul de normalitate vă solicit să ne 
ridicăm în picioare pentru ca noul nostru coleg, domnul Kedei Pál Előd, să depună 
jurământul, dar înainte de asta unde-i domnul Socotar? Că el e cu validarea,  împreună cu 

comisia. Vă rog frumos să citiţi raportul domnul consilier.  
               Domnul consilier Socotar: Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia de 

validare a întocmit acest proces-verbal, încheiat astăzi 20 decembrie în şedinţa comisiei de 
validare a mandatului de consilier judeţean a domnului Kedei Pál Előd. Astăzi 20 
decembrie 2012 comisia de validare a Consiliului Judeţean Mureş constituită în şedinţa de 

constituire din data de 25 iunie 2012, „având în vedere dispoziţiile art. 96 alin. 9 din Legea 
nr. 67/2004 pentru Alegerea Autorităţilor Administraţiei Publice Locale, republicată cu 
modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului-cadru 
de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin OG nr. 35/2002 cu modificările 
şi completările ulterioare” a examinat legalitatea alegerii consilierilor judeţeni. În urma 
examinării dosarului Biroul Electoral Judeţean privind alegerile locale din 10 iunie 2012 şi a 

listei de supleanţi a Uniunii Democrate Maghiare din România, comisia a constatat 
legalitatea alegerii domnului Kedei Pál Előd ca supleant pe lista acesteia şi propune 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Kedei Pál Előd. Drept pentru care 

s-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de toţi membrii comisiei: subsemnatul, d-na 
Szász Izolda, Georgescu Cristian Radu, Pop Teodor Mircea şi Erős Csaba. Mulţumesc. 
                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul preşedinte al comisiei de 

validare a colegilor noştri. Domnilor colegi, înainte de depunerea jurământului am 
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solicitarea totuşi să votăm art. 1 al proiectului de hotărâre prin care validăm mandatul 

domniei-sale. Domnilor colegi vă solicit să votaţi. Văzând expunerea preşedintelui Comisiei 
de validare cred că nu putem avea nici o rezervă.  
 

Articolul 1 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kedei Pál Előd), 6 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila 
Csaba, Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 
 

               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul consilier, haideţi să 
depunem jurământul.  
               Domnul secretar Cosma dă citire jurământului.  „Jur să respect constituţia 
şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru 
binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
               Domnul consilier Kedei Pál Előd: Jur! 

    După citirea jurământului, se semnează jurământul, conform procedurii 
prezentate.  
               Domnul preşedinte Dobre: Domnule consilier, vă felicit, Dumnezeu să vă 

ajute! Să-i dorim succes tânărului nostru coleg şi să nu uităm să aducem la cunoştinţă şi 
colegilor dar şi publicului că la art.2 al  hotărârii pe care urmează să o adoptăm astăzi, 
domnul consilier Kedei Pál Előd va face parte din Comisia pentru mediu şi agricultură dacă 

dumneavoastră, doamnelor şi domnilor consilieri, veţi fi de acord. De asemenea, vom 
comunica această hotărâre Direcţiei juridice şi administraţie publică şi de asemenea să 
aducem la cunoştinţă publicului că această hotărâre a noastră poate fi atacată în termen 

de 5 zile la instanţele competente. Pe cale de consecinţă, dragi colegi, vă invit să votăm în 
ansamblu această hotărâre.                

         Hotărârea în intregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kedei Pál 
Előd), 6 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, 
Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
            5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2012 
 

                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul doi, avem un proiect 
pentru aprobarea raportului privind execuţia preliminară a bugetului Consiliului judeţean pe 

ultimul trimestru al acestui an. Dacă nu sunt obiecţiuni vă informez că, din punctul de 
vedere al comisiei tehnico-economice, al comisiei de urbanism şi a celei de servicii publice 
nu au existat obiecţiuni şi proiectul nostru de hotărâre a fost avizat fără niciun fel de 

obiecţiune. Pe cale de consecinţă, vă rog să votaţi. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru” 6 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
            6. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele 
agricole  

 

                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al treilea proiect de pe ordinea de 

zi este stabilirea preţurilor medii la produsele agricole. De asemenea toate comisiile 
avizatoare, în număr de trei, au avizat proiectul nostru fără obiecţiuni. Pe cale de 
consecinţă, vă solicit dragi colegi să votăm. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru” 6 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel, Todoran Liviu Radu). 
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  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 

datorate în anul 2013 bugetului propriu al Judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş  
 

                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru acest vot. La punctul patru 
avem proiectul de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în anul 

2013 la  bugetul propriu al Consiliului Judeţean Mureş de către instituţiile subordonate. Şi 
acest proiect al nostru a întrunit avizul tuturor comisiilor fără niciun fel de obiecţiuni şi pe 
cale de consecinţă, dacă nu sunt alte observaţii, vă solicit să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru” 6 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 

Cheltuieli actualizat pe anul 2012 al Regiei Autonome Aeroportul „Transilvania” 
Tîrgu Mureş 

 

               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul cinci avem proiectul 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi cel actualizat pe anul 2012 al Regiei 
Autonome Aeroportul „Transilvania”. Dacă nu sunt obiecţiuni vă solicit să votaţi. De 
asemenea toate comisiile ne dau aviz favorabil fără obiecţiuni. Vă invit să votaţi, dragi 

colegi. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru” 6 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel, Todoran Liviu Radu). 

 
  9. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă  şi de canalizare nr. 
22/202.662/05.03.2010 

 

              Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul şase avem proiectul de 
hotărâre privind modificarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice, 

serviciile de alimentare cu apă şi canalizare. E vorba despre contractul  nr. 
22/202.662/05.03.2010. Comisiile, şi cea tehnico-economică şi cea juridică şi cea de servicii 
publice ne dau aviz favorabil, fără niciun fel de obiecţiune, pe cale de consecinţă vă rog să 

votaţi. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Tuşnea 
Ioan) 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik 
Attila Csaba, Mora Akos Daniel). 

 
  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi S.C. Trans  Grup  Bussines S.R.L., în vederea editării revistei 
„Eroii rezistenţei anticomuniste” 
 

            Domnul preşedinte Dobre:  Punctul şapte este un proiect care de asemenea 
a fost avizat de toate comisiile fără obiecţiuni şi se leagă şi de punctul 1. De fapt, înainte 
de punctul 1, de după aprobarea ordinii de zi şi anume momentul de aducere aminte a 

Revoluţiei Anticomuniste din 1989. Este vorba despre o colaborare cu Transilvania Grup 
Bussines SRL în vederea editării revistei „Eroii rezistenţei anticomuniste” din judeţul Mureş. 
Un proiect care cred că lipseşte judeţului Mureş, ca să zic aşa. Domnule profesor Boloş v-

aţi înscris la cuvânt. 
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                 Domnul consilier Boloş:  Domnule preşedinte, stimaţi colegi, iau cuvântul în 

calitate de preşedinte al Comisiei social-culturale, în cadrul căreia noi am dezbătut acest 
punct destul de mult, în sensul de a-l analiza cu toată atenţia. În ce sens? Am avut câteva 
sugestii privitoare la completarea convenţiei, în sensul să fie nişte elemente mai explicite 

în ceea ce priveşte obligativitatea, ca să fie menţionat că se distribuie gratuit. În primul 
rând aş vrea să încep cu o altă chestiune. De fapt, am apreciat faptul că este un proiect 
care încearcă să restituie nişte elemente care sunt necesare cunoaşterii de către tânăra 

generaţie în mod deosebit. Felul în care este el construit este considerat a fi acceptabil şi 
intră în competenţa noastră. Este pentru prima dată.  Eu nu-mi aduc aminte consiliul 
judeţean să fi avut un astfel de proiect. Ni s-a prezentat la momentul respectiv că există o 

astfel de acţiune similară, dacă bine reţin, şi după aceea m-am documentat. În judeţul 
Maramureş există, Consiliul Judeţean Maramureş are un astfel de proiect. Mi-am şi 

descărcat câteva numere, l-am examinat cu multă atenţie şi într-adevăr conţine elemente 
care sunt de interes pentru toată lumea, dar în special pentru tânăra generaţie în mod 
deosebit. Am remarcat şi formula, eu aş sugera cu titlu personal ca toate articolele care 

apar în aceasta să fie asumate de către un autor, deci să existe neapărat menţionat 
autorul articolului respectiv, pentru că în publicaţia din Maramureş nu există acest lucru. 
Deci, nu poate să existe un material publicat  şi să nu aibă un autor sau un colectiv de 

autori. O a două chestiune: în convenţie este menţionat faptul că instituţia noastră, 
consiliul judeţean, are dreptul să avizeze textul care urmează să fie publicat. Poate nu 
chiar formularea aceasta, dar aceasta este ideea. După părerea mea este important şi 

cred că este necesar să emiteţi o decizie ca acest grup care va verifica acest text, pentru 
că trebuie să fim foarte atenţi, problemele de istorie întotdeauna pot să genereze anumite 
interpretări şi, atunci, această chestiune să fie făcute de către un grup de persoane cu un 

grad de competenţă recunoscut faţă de aceste probleme.  
                Domnul preşedinte Dobre:  Pot să vă întreb, dacă îmi permiteţi, comisia de 
cultură cred că e datoare să vină cu aceste nume. 

                Domnul consilier Boloş:  Sigur, dar trebuie să se nască o astfel de decizie. 
                Domnul preşedinte Dobre:  Exact ca să nu punem, nu ştiu… jurişti să 
vorbească despre istorie. 

                Domnul consilier Boloş:  Fără discuţie. Eu zic că nu este o avizare birocratică 
deci este o avizare de natură… aș putea spune chiar ştiinţifică. Noi am susţinut necesitatea 

acestui proiect, sigur, celelalte elemente le-am acceptat. Vă mulţumesc. 
                 Domnul preşedinte Dobre:  Staţi să vedem cum sună hotărârea. Bine, noi 
zicem la art.2 în felul următor că „Se împuterniceşte preşedintele cu semnarea convenţiei 

de la punctul 1”, şi atunci dacă secretariatul a fost atent la ceea ce a zis domnul profesor, 
noi putem să introducem la articolul respectiv, un grup de lucru sau …., păi nu, domnul 
profesor, încă odată, chiar nu pot, dar nici nu vreau să mă bag în lucruri pe care nu sunt 

neapărat stăpân, însă eu am…. şi mă rog…. şi să ştiţi că, dacă cel care va conduce această 
revistă nu era de profesie istoric, nu aveam niciun fel de încredere într-o propunere de 
genul acesta, dar putem introduce un grup de lucru pe care comisia de cultură să-l 

recomande. Nici nu ştiu, avizare e un pic cam dur…, atunci aşa mergem, avizarea 
conţinutului revistelor va avea în vedere sau va ţine seama de punctul de vedere exprimat 
de grupul de lucru desemnat de comisia de cultură a consiliului judeţean. E corect?, dar 

spuneţi domnul profesor.  
       Domnul consilier Boloş: La articolul 4 alineatul 3 există următorul text: 

„Consiliul judeţean va aviza conţinutul materialelor ce va apare în  revista „Eroii rezistenţei 
anticomuniste”” aici eventual dacă consideraţi să faceţi o precizare mai explicită. 

        Domnul preşedinte Dobre:   În baza punctului de vedere exprimat, grupul 

de lucru va fi desemnat de comisia de cultură a consiliului judeţean. 
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        Domnul consilier Boloş:  Corect, n-am nimic împotrivă. 

        Domnul preşedinte Dobre: A reţinut secretariatul? Da? Bun. Atunci să 
votaţi dragi colegi acest proiect, dar nu înainte să ne vorbească doamna Csép Andrea.  

        Doamna consilier Csép:  Stimate domnule preşedinte stimaţi colegi, făcând 

parte tot din comisia de cultură, doresc să mai precizez nişte lucruri care s-au discutat. Nu 
în ultimul rând, dacă aceste materiale deservesc în primul şi în primul rând elevii din 
judeţul Mureş şi profesorii, am discutat şi despre faptul că ar fi bine să purtăm discuţii, 

adică revista să poarte discuţii şi cu Inspectoratul Şcolar General deoarece foarte mulţi 
profesori sunt care vor să beneficieze de aceste materiale. Poate n-o să intrăm cu 75% din 
cheltuieli ci ne pot eventual ajuta şi ei. Pe de altă parte am mai avut o propunere……    

        Domnul preşedinte Dobre: Numai un pic că n-am înţeles.  
        Doamna consilier Csép: Deci să scadă cheltuielile pe care trebuie să le 

plătim. 
        Domnul preşedinte Dobre:  Şi să ne dea domnul Someşan? 
        Doamna consilier Csép:  Da, poate domnul Someşan e aici şi ne ajută.  

        Domnul preşedinte Dobre:  Să vă înscrieţi la cuvânt atunci, domnule 
profesor Someşan, eu sunt de acord  să scădem la 10 la % cheltuielile consiliului…, pe 
cuvânt. 

        Doamna consilier Csép: S-a făcut propunerea să încercăm să mai purtăm 
discuţii. Pe de altă parte, am mai discutat şi despre faptul ca elevii şi copiii care au limba 
maternă în maghiară ar citi mai bine şi în limba lor maternă aceste materiale şi am ajunge 

la rezultate mult mai bune dacă le facem bilingve, … acelaşi material scris şi pentru copiii, 
elevii, profesorii şi oamenii, locuitorii judeţului Mureş care sunt interesaţi de această 
revistă. Vă mulţumesc.     

         Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc doamna Csép Andrea, este 
pertinentă observaţia dumneavoastră. L-am întrebat pe secretarul judeţului dacă avem 
astfel de prevedere, nu avem, aş ruga secretariatul şi cu acordul consiliului…. mi se pare 

elementar să avem această revistă scoasă şi în limba maghiară, elementar, şi cred că 
domnul inspector general de fapt vrea să ne spună acuma că 50%  vine de la dumnealui. 

        Domnul consilier Someşan: Mulţumesc domnule preşedinte, am reţinut 

propunerea doamnei consilier, în schimb nu o pot aplica pentru că în bugetul 
inspectoratului şcolar nu avem un asemenea articol, o asemenea posibilitatea de finanţare, 

în schimb, toate celelalte propuneri făcute de doamna consilier le agreez. Va fi un 
document, un material de lucru extrem de util în şcoli şi evident pentru copiii din rândul 
minorităţii maghiare, care de asemenea este bine venită propunerea doamnei consilier. 

Mulţumesc. 
         Domnul preşedinte Dobre:  Mulţumesc şi eu domnul consilier, inspector. 

Eu, spre exemplu, cred că stăteam de vorbă cu careva dintre colegii noştri consilieri, dacă 

nu chiar cu domnul Boloş pe tema asta, în fine, n-are importanţă şi eu am zis prima dată 
de ce nu facem o carte despre lucrurile astea? Şi am zis hai să facem o carte, dar tocmai 
aici am înţeles, de fapt, că o carte se poate împrumuta de la bibliotecă, dar o carte este 

greu de citit iar revista este un material mai accesibil şi mai dinamic şi să încercăm metoda 
asta şi pe urmă o să vedem. M-am consultat şi cu domnul secretar şi atunci în prima 
şedinţă din ianuarie vom veni cu un material de completare a acestui  proiect pe limba 

maghiară şi pe restul lucrurilor, dacă nu mai sunt…. Vă rog. 
         Doamna vicepreşedinte Lokodi:  Şi atunci cu un alt buget?  
         Domnul preşedinte Dobre:  Asta nu ştiu. 

         Doamna vicepreşedinte Lokodi:  Deci eu cred că în cadrul acestui buget 
ar fi posibil. Poate să apară o revistă bilingvă şi nu mai e un efort deosebit o traducere.  

Cheltuielile de traducere intră în cadrul revistei. Odată materialul fiind făcut, deja se poate 
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traduce cu o cheltuială mică. Deci eu cred că ar trebui să hotărâm în aşa fel ca această 

revistă să fie bilingvă. Jumătate din revistă să fie în limba română, jumătate în limba 
maghiară.  Şi cheltuielile de editare sunt mai puţine, scopul nostru este atins şi materialul 
ajunge la elevii care sunt ţinta noastră.   

         Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Bun, eu sunt obişnuit să fac 
lucrurile foarte limpede, proiectul e aşa, e avizat aşa de comisie, asta intră aşa şi că facem 
bilingvă o revistă e una, atunci trebuie dublat numărul de pagini. Nu ştiu, e comisia de 

cultură care se întruneşte, discută, că am înţeles că au discutat exact cum trebuie să se 
dezbată un proiect, se discută, şi la fel discută şi pe partea cealaltă, nu apare înainte în 
română şi pe urmă în maghiară, împreună, nu ştiu, iau ei hotărârea asta, nu noi. Noi luăm 

hotărârea politică să dăm drumul la o formă de…. în primul rând de a rezista tentaţiilor de 
a uita de comunism şi cât rău a făcut acestei ţări cel puţin, sau acestui oraş.  Domnule 

profesor, vă rog.   
         Domnul consilier Boloş: Mă simt obligat să revin, într-adevăr a fost o 

discuţie de acest gen, noi am avizat textul aşa cum este, am aplicat şi această discuţie. A 

fost de faţă şi domnul Aurelian Grama care este redactorul şef şi discuţia a avut 
următoarea nuanţă: nu este vorba de o simplă traducere, deci e vorba de o versiune în 
limba maghiară pentru că nu se face o traducere, cum să spun, ar fi bine ca dumnealui să 

facă această precizare, deci cei care redactează, şi trebuie făcută de nişte oameni care 
cunosc problemele respective, dar bineînţeles este un lucru posibil şi aşa cum aţi spus 
dumneavoastră „se impune”. Versiunea din Maramureş este o versiune monolingvă în 16 

pagini şi are exact structura care ni se propune şi nouă aici. Am avut 28 de numere până 
acolo… am văzut  editate. Eu am parcurs vreo 5-6 numai din cele pe care le-am văzut 
acolo, deci se poate face aşa cum aţi spus şi dumneavoastră, fie un exemplar bilingv, deci 

în aceeaşi chestiune, fie o versiune completă în limba maghiară dar atunci tot antecalculul 
acesta făcut pe 16 pagini cu toate  corecturile respective sunt….. 

          Domnul preşedinte Dobre: Astea sunt metodele domnule profesor, deci 

aici nu …. când am ajuns aici nu mai discutăm de metode, aici discutăm de voinţă. Noi 
vrem să facem acest lucru, hotărâm că-l facem şi pentru limba maghiară şi împreună cu ei 
se hotărăşte, nu noi pentru ei. Hotărâţi tot în comisie exact cum sună şi proiectul în limba 

maghiară aşa cum aţi hotărât cum sună proiectul în limba română. Da, doamna consilier 
Csép? Eu aşa cred că-i corect. Eu habar n-am de discuţiile pe care le-aţi avut în comisie şi 

nici nu mă interesează, e treaba dumneavoastră să dezbateţi proiectul, treaba mea este 
alta, să conduc aceste lucrări în baza a ceea ce dumneavoastră hotărâţi. Vă solicit să …. 
îmi pare rău, …. Georgescu Cristian.  

        Domnul consilier Georgescu: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am şi eu 
destul de multă experienţă în ceea ce priveşte activităţile media şi de editare şi cred că 
intervenţia dumneavoastră este binevenită, să-i lăsăm pe cei care au iniţiat acest proiect 

să facă un calcul şi să ne spună ce se poate realiza pentru a obţine şi varianta în limba 
maghiară, pentru că aşa cum s-a spus  aici, e nevoie de o adaptare a textului, poate chiar 
cum ziceau colegii, de o versiune în limba maghiară şi nu putem găsi noi toate calculele să 

le facem în acest moment într-o şedinţă de plen. Deci eu zic că e binevenită intervenţia 
dumneavoastră.  

      Domnul preşedinte Dobre: Şi autori de limba maghiară, până la urmă o 

poveste despre comunism nu se scrie de către …. Bun,  vă solicit să votaţi dragi colegi, vă 
mulţumesc. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 4 „abţineri” (Lokodi 
Edita Emőke, Mózes Levente Sándor, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu) 5 absenţi (Borşan 
Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel). 
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  11. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu 
Mureş     

         Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, proiectul nr. 8 privind 
organizarea şi funcţionarea  regiei autonome, şi acest proiect are toate avizele comisiilor 
de specialitate, nu există niciun fel de obiecţiuni, drept pentru care vă solicit să votaţi. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Todoran 
Liviu Radu) 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, 
Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos Daniel). 

 
  12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea 

asigurării activităţii Direcţiei Judeţene pentru Evidenţa Persoanelor Mureş 
 

                Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. La punctul 9 avem de asemenea 

câteva măsuri, aţi observat probabil din cadrul planului de administrare cu privire la  două 
trei încăperi dintr-un spaţiu şi dăm un alt spaţiu Direcţiei Judeţene privind Evidenţa 
Persoanelor. Dacă nu există observaţii, dragi colegi, vă solicit să votaţi.  

   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel). 

 
  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Iclănzel la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 
 

                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La al zecelea punct al ordinii 

noastre de zi avem aprobarea aderării comunei Iclănzel la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară AQUA INVEST. Cred că cei de la AQUA INVEST se bucură de un nou 
membru. Distinşi colegi, vă solicit să votaţi.  

 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel). 

 
    14. Proiect de hotărâre privind stabilirea calităţii de agent constatator al 
faptelor contravenţionale ce constituie încălcări ale O.G. nr. 43/1997, privind 
regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

precum şi a modelului legitimaţiei de control  
 

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. La al 11-lea punct avem în sfârşit 

calitate de agent constatator al faptelor contravenţionale şi mai ales a  încălcări O.G. nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor şi prin hotărâre vă solicităm să aprobaţi şi modelul de   
legitimaţie a persoanelor care vor constata aceste contravenţii şi să le dorim spor la 

treabă. Vă rog domnul Balogh.   
Domnul consilier Balogh:  Domnule preşedinte, stimaţi invitaţi, stimaţi colegi 

suntem la un moment în care trebuie să aprobăm acele organe care vor controla dacă se 

execută în drumul….. probabil, deci se execută aceste controale. Aici aş avea o propunere: 
noi acum un an sau un an jumătate am avut o propunere pe lista de investiţii, privind 

achiziţionarea a două unimoguri. Aceste unimoguri sunt nişte utilaje care se folosesc atât 
la deszăpezirea drumurilor  cât şi la întreţinerea acostamentelor şi şanţurilor ş.a.m.d. În 
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ultimele zile am avut o experienţă proastă în ceea ce priveşte deszăpezirea drumurilor 

judeţene. Ştim foarte bine câte necazuri şi probleme au fost mai ales în zonele de deal şi 
în jurul localităţii Chiheru şi spre Sovata. Eu aş dori ca după încheierea contractelor, acele 
societăţi care au câştigat aceste licitaţii să fie verificate şi să respecte caietele de sarcini cu 

utilajele din dotare. Din cunoştinţele noastre s-a văzut că aceste utilaje lipsesc în totalitate 
şi nu s-a putut acţiona în timp. Pentru întâmpinarea  în viitor, aş dori să cuprindem în lista 
de investiţii pe anul 2013 două bucăţi unimoguri. Mulţumesc mult. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier, le solicit celor de 
la direcţie, mai ales domnului director să ia aminte despre solicitarea domnului consilier 
Balogh, dar să revenim la punctul 11 de pe ordinea de zi care nu are nici un fel de 

unimog, şi să votăm.  
 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel). 

 
  15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Devierea drumului 

comunal DC 123 – DN 15 Chirileu pentru extinderea aeroportului RA Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş” 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc distinşi colegi, doamna 
vicepreşedinte îmi spune că nu unimog ar trebui să avem, ci ar trebui să avem cântar, şi  
dumneaei are dreptate şi-l rog de asemenea pe domnul Bartha să noteze şi această 

problemă. Pentru că domnul Bartha poate. Bun. Dragi colegi, la Chirileu va trebui să 
aprobăm noi eventual forma, dar acum vă solicit să aprobăm indicatorii tehnico economici 
pentru devierea drumului comunal Chirileu DC 123 DN 15 pentru extinderea aeroportului 

Transilvania Tîrgu Mureş, o cerinţă în vederea calificării la fondurile pe POS transport. 
Distinşi colegi, vă solicit să votaţi. 

      
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel). 

 
  16.  Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Mureş. 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, al treisprezecelea punct e 

desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Consultativ al 
Inspectoratului Şcolar Judeţean Mureş, condus de colegul nostru consilierul Someşan 

Ştefan. Comisia juridică am înţeles că vrea să facă propuneri? Izolda?, tu eşti la juridic. 
Nu-i adevărat? Bun, domnul Someşan. Îmi cer scuze.  

Doamna consilier Szász: Îmi cer scuze,  persoana care a făcut precizarea a 

făcut consemnarea pe procesul-verbal.  
Domnul consilier Someşan: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în cadrul 

comisiei s-a ridicat o problemă, la care până urmă şi eu am mai reflectat şi poate că o să 

rectific acea propunere şi anume despre ce era vorba? Ideea ar fi fost ca în acest consiliu 
consultativ reprezentantul consiliului judeţean, dacă ar fi fost posibil să fie un cadru 
didactic. Dar, după aceea m-am gândit că în fond nu are foarte mare importanţă pentru că 

învăţământul sau sistemul de învăţământ oferă, să zic, servicii de instrucţie şi educaţie 
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pentru întreaga populaţie şi este bine să avem păreri şi din afara sistemului, respectiv şi 

din partea altor categorii socio-profesionale şi în această situaţie zic eu că nu are 
importanţă  - după judecată, ştiţi că noaptea este un sfetnic bun - deci nu mai are 
importanţă propunerea pe care am făcut-o eu în comisia juridică. Mulţumesc.   

Domnul preşedinte Dobre: Şi eu vă mulţumesc domnul inspector general, 
iată cum inspectoratul şcolar se deschide foarte mult şi este receptiv. Cred că singura 
calitate al unui astfel de membru ar trebui să fie cea de părinte. Profesori şi cadre 

didactice sunt cei de la Inspectoratul şcolar, elevilor urmează să se li se aplice nişte decizii, 
cred că ar trebui implicaţi un pic părinţii. Cine este părintele care  vrea să intre în acest 
Consiliu Consultativ? Părinte şi?. Uite…, Andrea. Vă rog, care este propunerea? Adriana 

Fărcaş? Doamna Fărcaş, primiţi sau nu primiţi? Doamna Farkas nu este în sală.  
Domnul consilier Someşan: Domnule preşedinte, în calitatea pe care o am în 

cadrul inspectoratului şcolar, eu nu am voie şi nu pot să recuzez absolut niciun fel de 
propunere care se votează în cadrul consiliului judeţean, deci persoana care va fi astăzi 
votată aici, va fi primită cu drag, şi cu tot ce înseamnă participare în acest consiliu 

consultativ. 
 Domnul preşedinte Dobre: Şi asta ce  însemnă?  

                 Domnul consilier Someşan: Cu deschidere, am rectificat. 

                 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea vă rog dragi colegi 
să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos 
Daniel). 

  
  17. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente 

unui număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
 

                                                                  

      Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, avem unanimitate. Ultimul proiect, 
dar nu cel de pe urmă, pentru că mai vrem să discutăm ceva, este cel privind atribuirea 
unor licenţe de traseu, de asemenea curse speciale pe 6 trasee, dacă nu sunt alte puncte 

de vedere vă rog să votaţi.   
 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1  „abţinere” (Todoran 
Liviu Radu), 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Coman Meluş Florin, 
Gáspárik Attila Csaba, Mora Akos Daniel). 

 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vreau să vă aduc la cunoştinţă o 
chestiune şi am să rog pe toţi consilierii să încercăm să facem un exerciţiu de a scrie 

măcar un e-mail la domnul secretar, să zicem,  sau în altă parte. 
La anul se împlinesc 100 de ani de la construirea Palatului Culturii şi aş vrea să 

ştiu dacă dumneavoastră, în calitate de consilieri, aveţi o propunere prin care să marcăm 

acest jubileu. Voi avea discuţii cu filarmonica noastră, voi avea discuţii cu muzeul, avem 
discuţii în executiv şi m-ar interesa ca orice idee de aniversare a acestui jubileu să putem 
s-o analizăm şi să  o dezbatem, astfel încât, din a doua parte a anului să încercăm să 

facem o sărbătoare pe care o datorăm, zic eu,  şi Palatului Culturii şi acestei clădiri în care 
suntem adăpostiţi şi, în orice caz, vreau ca de la această frumoasă sărbătoare pe care, 

dacă Dumnezeul ne ajută o vom organiza la anul, să nu lipsească niciunul dintre noi, dar 
mai ales să nu lipsească niciuna dintre ideile bune ale noastre, dacă le avem. Alături, 
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bineînţeles, de propunerile pentru buget care le-am formulat domnului Bartha în această 

şedinţă pentru anul 2013. Încă o dată, domnul Bartha, vă solicităm să aveţi în vedere 
cheltuieli în legătură cu acest jubileu de 100 de ani de la construirea Palatului Culturii, a 
întregii clădiri. Cei de la filarmonică potrivit obiceiului, cutumei anuale, ne vor colinda, pe 

urmă de asemenea Inspectoratul Judeţean de Poliţie au o trupă artistică cu care vor să ne 
colinde şi pe urmă să ne întâlnim în locul cu pricina. Domnul director, dacă oamenii 
dumneavoastră sunt gata, vă invităm cu drag şi vă mulţumesc pentru participare.  

 
Lucrările şedinţei se încheie la ora 14:08. 

 

 

                                                                      Întocmit: consilier  Ercsei Matild 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 
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