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                   ROMÂNIA                                                NR. 4183/1.III.2013 
              JUDEȚUL MUREȘ                                          DOSAR:  VI D/1   

          CONSILIUL JUDEŢEAN 
 
 

 

PROCES-VERBAL 
 

al ședinței ordinare a Consiliului Judeţean 
din data de 31 ianuarie 2013 

 
 
 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul preşedinte Ciprian Dobre.   
Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 15 

din 24 ianuarie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale  „Cuvântul Liber” , „Zi de zi” şi 

„Nepujság”. 
Toţi cei 33 de membri ai consiliului judeţean au fost prezenţi. 

 
Au fost invitaţi să participe:   

 dl  Corneliu Grosu,  prefectul Judeţului Mureş 
 dna Koss Gabriela, subprefectul Judeţului Mureş 
 dl Ioan Şopterean, supleant PD-L 
 dl Peti Andrei, vicepreşedintele Consiliului de Administraţie al Aeroportului Transilvania Tîrgu 

Mureş  
 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 Violeta Pop - director financiar-contabil, Spitalul Municipal Gh. Marinescu Târnăveni 
 dna Radiana Sorina Eremia – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de 

Jos  
 dna Henteş Elena – contabil-şef,  Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 dna Codruţa Sava - director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

 dna Carmen Belean, contabil-şef, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş  
 dl  Valentin Pescari, chestor Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 

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

 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sărut mâna şi bună ziua, o să rog colegii să îşi 
deschidă aparatele de vot ca să putem face şi din punct de vedere formal prezenţa pe ziua 

de azi. Da, suntem prezenţi 32 şi suntem în cvorumul legal de muncă şi de deliberare. Dat 
fiind faptul că astăzi avem o mică ceremonie şi anume, depunerea jurământului de către 
colegul nostru Şopterean, avem, deci, şedinţă festivă de consiliu judeţean şi vom începe cu 

intonarea imnului de stat. 
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Vreau să încep prin a vă spune tuturor, pentru că nu cu toţi dintre dumneavoastră 
ne-am văzut în acest an, noi toţi, şi conducerea consiliului judeţean, şi executivul Consiliului 

Judeţean Mureş vă spunem „ La mulţi ani!” şi vă dorim un an nou bun.  
Am să dau cuvântul domnului secretar pentru a valida procesul-verbal al şedinţei 

din data de 20 decembrie 2012. 

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte, doamnelor 
şi domnilor consilieri, aţi primit proiectul procesului-verbal al şedinţei din data de 20 
decembrie 2012, dacă sunt propuneri sau observaţii cu referire la conţinutul acestuia, dacă 

nu sunt, o să vă rog să votaţi. Vă mulţumesc. 
 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 20 decembrie 2012 se aprobă cu 31 voturi 

„pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba).  
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: În ce priveşte ordinea de zi, aceasta cuprinde 20 

de puncte şi vreau să vă solicit să aprobam această ordine de zi, cu următoarea precizare şi 
dacă binevoiţi, să luăm în ordine punctele: 1, 2 şi 3 de pe ordinea de zi, punctul 6, punctul 
12, 16 şi punctul 20, după punctul 3, în ordinea pe care am spus-o. Punctele 6, 12 şi 16 

privesc Aeroportul şi au o formalitate de îndeplinit până la ora 14, iar punctul 20, dacă 
sunteţi de acord ca domnul chestor să nu rămână chiar până la capătul activităţii noastre 

pentru că dumnealui are la ora 14 o activitate la Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Mureş. 
Cu această menţiune, dacă sunteţi de acord, doamnelor şi domnilor consilieri, vă supun la 
vot ordinea de zi. 

  
Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba).  
 

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean 
 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Primul punct de pe ordinea de zi este legat de 

validarea mandatului domnului Ioan Şopterean şi l-aş ruga pe domnul preşedinte al 
Comisiei de validare, d-l Dinu Socotar, să dea citire procesului-verbal al comisiei şi să ne 
spună ce a constatat. 

D-l consilier Dinu Socotar: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, în urma verificării 
dosarului pus la dispoziţie a fost întocmit acest proces-verbal al Comisiei de validare încheiat 
astăzi, 31 ianuarie 2013, prin care se constată validarea mandatului de consilier a domnului 

Ioan Şopterean. În preambul se face trimitere la Legea nr.67/2004 şi la Ordonanţa 
Guvernului 35/2002 şi voi citi concluzia: În urma examinării dosarului Biroului Electoral 
Judeţean privind alegerile locale din 10 iunie 2012 şi a listei de supleanţi ai Alianţei pentru 

Mureş, APMS, comisia a constatat legalitatea alegerii domnului Şopterean Ioan ca supleant 
pe lista acesteia şi propune validarea mandatului de consilier judeţean al domnului 

Şopterean Ioan, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de toţi 
membrii comisiei de validare: preşedinte, Dinu Socotar, secretar Szasz Izolda şi de ceilalţi 
trei membri. Nu au fost nici probleme pentru că este chiar următorul supleant de pe lista 

Alianţei pentru Mureş. Mulţumesc. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc frumos, domnule preşedinte. Pe cale 

de consecinţă, vă supun la vot, doamnelor şi domnilor consilieri, art.1 din proiectul de 

hotărâre şi anume, „Se validează mandatul de consilier județean al domnului Şopterean 
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Ioan, supleant pe lista candidaţilor APMS, Alianţei pentru Mureş la alegerile locale din 10 
iunie 2012”. Domnilor consilieri, vă solicit să votaţi.    

 
Articolul 1 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Domnule consilier vă rog să veniţi să depuneţi 
jurământul. 

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: O să dau citire jurământului de credinţă şi o 

să îl rog pe d-l consilier Şopterean Ioan să se apropie de prezidiu şi cu mâna stângă pe 
Biblie şi pe Constituţie să rostească cuvântul „JUR”. 

„ Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în 

puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!”  

Domnul consilier Ioan Şopterean: „JUR”. 

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Vă rog să semnaţi cele două exemplare ale 
jurământului. 

Domnul consilier Ioan Şopterean: Domnule preşedinte, distinse doamne, stimaţi 

domni, mă bucur că după patru ani …. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Prima dată vă rog să semnaţi jurământul. 

Domnul consilier Ioan Şopterean: Doresc să îmi exprim bucuria ca după patru ani şi 
jumătate să revin în mijlocul dumneavoastră, alături de dumneavoastră. Doresc, sper şi vă 
asigur de toată colaborarea şi de toată conlucrarea. Să ne ajute Dumnezeu pe toţi! 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă felicit şi vă doresc succes. Alături de felicitările 
noastre, vă propun să votăm şi celelalte articole din proiectul nostru de hotărâre care îl 
vizează pe domnul consilier Şopterean Ioan şi anume, faptul că dumnealui va face parte din 

Comisia de agricultură şi mediu şi, evident, articolele 4 şi 5 privesc chestiuni formale. 
Doamnelor şi  domnilor consilieri vă solicit să votaţi. 

 
Se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila 

Csaba). 
 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier județean al domnului Mora Akos Daniel 
 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba de un proiect de hotărâre despre care 

eu zic, ca jurist, că nu trebuie să votăm ci doar să luăm act, dar se pare că nu putem 
învinge cutuma juridică a instituţiei ci trebuie să luăm act şi să şi votăm aşa că ne vom 

conforma cerinţelor secretarului judeţului şi anume faptul că luăm act de renunţarea la 
mandat a domnului Mora Akos Daniel, iar la art. 2 se prevede că hotărârea se comunică 
USL Mureş şi Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Județean Mureş. Domnilor consilier i, 

dacă nu există obiecţiuni, vă solicit să votaţi. 
 
Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
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3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier județean al domnului Chirteș Ioan Cristian 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba de acelaşi lucru, însă persoana diferă 
şi anume, avem de a face cu domnul Chirteş Ioan Cristian care, şi el, a renunțat la calitatea 

de consilier judeţean, însă cred că ei sunt mult mai fericiţi în Parlamentul României, sunt 
mult mai detaşaţi de probleme, însă nu înseamnă că vor munci mai puţin. Şi acest proiect 
de hotărâre are două articole, pe care vă solicit să le votăm în ansamblu. 

 
 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Conform aprobării 

dumneavoastră vă solicit să discutăm şi să dezbatem punctul 6 de pe ordinea de zi.  
 

4. .Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru 

închirierea unor spații din imobile ce aparțin domeniului public al 
județului Mureș, aflate în administrarea R.A. Aeroportul Transilvania 
Tîrgu Mureș 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Proiectul de hotărâre a fost avizat favorabil în toate 
comisiile şi este vorba despre închirierea prin licitaţie publică a unor spaţii din imobile ce 

aparţin domeniului public la judeţului dar aflate în administrarea RA Aeroportul Transilvania.   
Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, mulţumesc. Nu o să mă refer la acest 

material dar profit de faptul că am ajuns la dezbaterea pe Aeroportul Transilvania şi aş vrea 

să vă rog ceva. În luna noiembrie v-am înaintat o interpelare scrisă solicitând executivului 
consiliului judeţean câteva întrebări foarte simple. Spre regretul meu, în luna decembrie am 
primit un răspuns evaziv, în bătaie de joc, spunându-mi că în momentul în care veţi primi 

informaţiile respective, îmi vor fi comunicate. Marţi, la Comisia tehnico-economică, am pus o 
întrebare simplă: „Dacă acest contract de prestări servicii cu KPMG este secret sau nu?”  De 
ce? Pentru că, până marţi, acesta nu figura pe site-ul Consiliului Județean pentru anul 2012. 

M-am bucurat totuşi că ieri a apărut şi interesul meu era să văd în câte zile s-a făcut 
această lucrare, care a fost preţul plătit de către consiliul judeţean şi în final, sigur că 

întrebarea este: la ce a folosit acest contract de prestări servicii? Deci, întrebarea mea este 
când voi primi un răspuns concret, scris, detaliat referitor la această interpelare pe care am 
făcut-o executivului consiliului judeţean în noiembrie?  Şi aş ruga totuşi să mi se răspundă, 

atât cât se poate, pentru că nu o să aştept răspuns dacă au fost sau nu au fost pe teren cei 
de la KPMG la Aeroport, dar măcar modalitatea în care a fost întocmit acest contract de 
prestări servicii, suma de bani plătită din banul public şi la ce a folosit acest contract? Vă 

mulţumesc. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc mult, domnule consilier judeţean. 

Apreciez că vă voi da răspunsul la finalul şedinţei întrucât nu are legătură cu aprobarea de 

către consiliul judeţean a unor spaţii aflate în proprietatea publică a judeţului Mureş şi în 
administrarea RA Aeroportul Transilvania. Dacă la această chestiune aveţi observaţii şi, dacă 
nu, vă rog să votaţi. 

 
Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
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5. Proiect de hotărâre privind achiziționarea de către RA Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș a unor servicii de asistență și reprezentare 

juridică în instanță 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Şi acest proiect de hotărâre a trecut de toate 
comisiile, existând o abţinere la Comisia de servicii publice dar aceasta nu ne împiedică să 

supunem validării supreme a plenului judeţului acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt 
obiecţiuni sau discuţii pe acest punct vă solicit să votaţi, dragi colegi. 

 

 Hotărârea se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” ( Coman Meluş 
Florian), 3 abţineri ( Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan), 2 nu au votat 
( Ciprian Dobre, Kelemen Attila Márton),  1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 

 

5. .Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții 
pentru Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș 

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă nu sunt obiecţiuni sau discuţii pe acest punct 

vă solicit să votaţi, dragi colegi. 
 

 Hotărârea se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 abţineri ( Coman Meluş Florian, Popa 
Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan), 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 

 
7. Raport de evaluare a activităților desfășurate de către Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș pe anul 2012 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă domnul chestor are amabilitatea de a ne 

prezenta raportul dumnealui.  
D-l chestor Valentin Pescari: Domnul preşedinte, doamnă vicepreşedinte, domnule 

vicepreşedinte,  domnule secretar, stimaţi consilieri, doamnelor şi domnilor.  Permiteţi-mi, 

fiind la începutul anului să vă transmit şi eu, din partea Poliţiei mureşene „La Mulţi Ani!”, un 
an foarte bun şi multă, multă sănătate dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră. 

În conformitate cu atribuțiile legale, activitatea poliţiei mureşene a fost concentrată şi 

în acest an pentru apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a 
proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, respectarea ordinii şi 
liniştii publice, în scopul creşterii gradului de siguranţă pentru cetăţeni.  

În anul 2012 a continuat  procesul de reorganizare instituţională, demers necesar 
pentru modernizarea şi adaptarea structurilor proprii la realităţile socio-economice,  pentru 
asigurarea  optimei funcţionări a instituţiei. Cu toate greutăţile întâmpinate, indicatorii de 

performanţă realizaţi arată că situaţia operativă poliţienească în judeţul Mureş este 
cunoscută şi stăpânită, trendul descrescător al infracţionalităţii început în cursul anului 

2011 continuând conform aşteptărilor şi în anul 2012. Avem un grafic dar nu îl putem 
afişa aici dar pot să vă spun că în 2010 am avut 18.498 de infracţiuni pe raza judeţului, în 
anul 2011 au fost sesizate 15.807 infracţiuni, iar în 2012 -15.304.  Indicatorii statistici 

privind volumul criminalităţii, raportat la 100.000 locuitori ne arată că în judeţul Mureş 
criminalitatea se situează la un nivel sub media naţională,  edificatoare în acest sens fiind 
cifrele pe care le am la mine, aici, în material, dar nu o să le dau citire la toate întrucât nu 

aş vrea să vă reţin prea mult, dar pot să vă spun că atât la total infracţiuni, cât şi la 
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infracţiunile judiciare, infracţiuni contra persoanei, infracţiuni contra patrimoniului, 
furturile, furturile din locuinţe, furturile din societăţi comerciale, din autovehicule, furturi 

de animale, tâlhării, infracţiuni stradale, toate sunt submedia naţională. 
În ce priveşte prevenirea criminalității, din analiza evoluţiei criminalităţii în anii 

anteriori, s-au stabilit ca şi priorităţi de acţiune pentru anul 2012 – prevenirea furturilor (din 

auto şi din locuinţe) şi prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor.   Activitatea 
structurii de profil a avut în vedere atât direcţiile de acţiune stabilite la început de an, cât şi 
evoluţia situaţiei operative, care a necesitat implementarea unor proiecte pe o anumită 

problematică, ex: tâlhării prin smulgerea unor obiecte, de la femei, în special. La acestea s-
au adăugat activităţile dispuse  în cadrul a 11 campanii naţionale, precum şi diverse 
activităţi de cercetare.  Atingerea obiectivelor propuse în cele 18 campanii/proiecte locale a 

avut la bază colaborarea cu structurile operative, parteneriatul concret cu alte structuri 
MAI, instituţii, autorităţi, ONG-uri, chiar parteneri privaţi, precum şi susţinerea din partea 
mass-media locală. Printre proiectele cu impact mai ridicat se pot aminti: Campania de 

informare pentru prevenirea furturilor din auto, Proiectul „Asigură-ţi o zi frumoasă!” – 
complex Mureşul, Proiectul „Deschide-ţi mintea, nu fi închis!” cu Penitenciarul Tg-Mureş, 
Săptămâna Prevenirii Criminalităţii, Concursul judeţean „Copilărie în siguranţă”, Campania 

„Sergiu Ardelean”, care a fost în cooperare cu Consiliul Județean Mureş, Campania 
„Dăruieşte familiei tale sărbători liniştite!”. Campania „Sergiu Ardelean” a fost ideea 

Consiliului Judeţean întrucât, după cum ştiţi, am avut în Reghin acea altercaţie pe stradă 
care s-a soldat cu decesul unui tânăr de 18 ani.  

În ce privesc infracţiunile  contra  persoanei, în anul 2012 au fost sesizate 3.060  

infracţiuni contra persoanei, cu 150  mai puţine decât anul trecut, ceea ce reprezintă o 
scădere de 4,67%.  Privind criminalitatea contra patrimoniului, conform datelor statistice 
existente, la nivelul judeţului Mureş, în anul 2012 au fost sesizate 8.736 infracţiuni contra 

patrimoniului, rezultând un plus de 590 de fapte, cea mai mare pondere având-o 
infracţiunile de furt. În 2012 au fost sesizate 6.145 infracţiuni de furt, cu 491 mai multe 
decât în anul 2011, ceea ce reprezintă o creştere cu 8,68% şi fac precizarea că această cifră 

este comparativă pentru  judeţul Mureş şi nu în plan naţional şi aici avem o creştere. De 
asemenea, la furturile de animale, furturile de componente din exteriorul maşinii, furturi de 
plăcuţe de înmatriculare avem o creştere. În scădere am avut furturile din societăţi 

comerciale şi furturi din buzunare, poşete, genţi.  Chiar dacă cifrele prezentate arată o 
creştere a numărului faptelor de furt în judeţul Mureş, la o analiză comparativă cu alte 
judeţe putem observa că volumul criminalităţii sesizate în judeţul nostru este sub nivelul 

mediei rezultate la nivel naţional. Printre factorii care au favorizat producerea acestor 
infracţiuni, se numără neasigurarea căilor de acces în locuinţe (uşă neasigurată, geam 
deschis), în special în cazul furturilor comise la case sau la apartamentele de la parter, 

precum şi lipsa sistemelor de închidere ori existenţa unora rudimentare în mediul rural. 
În ce priveşte activitatea de urmărire a persoanelor în perioada de referinţă, a fost 

dispusă măsura urmăririi naţionale faţă de 129 persoane şi a fost revocată urmărirea 
naţională faţă de 129 persoane a căror situaţie a fost clarificată. Totodată au fost localizate 
sau arestate în alte state 23 persoane urmărite internaţional. 

Activităţi pe linia găsirii persoanelor dispărute, am avut şi au fost soluţionate  101 
cazuri de dispariţii, dintre care 38 minori, şi au fost identificate 40 cadavre cu identitate 
necunoscută şi 7 persoane cu identitate necunoscută în alte cazuri. 

Regimul armelor, explozivilor şi substanţelor periculoase: la sfârşitul anului 2012 sunt 
înregistraţi 3.846 posesori de arme care deţin 3.043 arme letale şi 2.592 arme  neletale. În 
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cursul anului 2012 solicitările pe linie de arme au înregistrat o creştere de aproximativ 45% 
faţă de anul 2011. În urma verificărilor efectuate s-a dispus suspendarea dreptului de port 

şi folosire a armelor pentru 21 de deţinători legali şi anularea dreptului de port şi folosire a 
armelor pentru 53 de deţinători legali. Ca infracţiuni, am avut 15 infracţiuni privind 
nerespectarea regimului armelor, 23 privind nerespectarea regimului materiilor pirotehnice, 

6 infracţiuni de contrabandă, 14 de braconaj la vânătoare şi piscicol, 30 infracţiuni privind 
Legea nr. 295/2004 modificată, 12  infracţiuni la alte acte normative.     

Organizarea dispozitivelor de menţinere a ordinii şi siguranţei publice s-a realizat în 

cooperare cu structurile județene de jandarmi. Activitățile desfășurate și rezultatele 
obținute, în cursul anului 2012,  sintetizate în principalii indicatorii de eficiență, reflectă 
următoarea situație :  cazuri prinderi în flagrant= 700; infractori prinși în flagrant= 974; 

mandate de aducere executate= 1.950;  mandate penale executate=10;  petiții/sesizări 
soluționate=585 şi contravenții aplicate = 6.381. Este de remarcat faptul că, la nivelul 
județului, nu s-au săvârșit fapte prin care să fi fost afectată grav ordinea și siguranța 

publică ori fapte cu moduri de operare deosebite sau cu impact puternic în rândul 
comunității și mass-media. 

Privind criminalitatea economico – financiară, maniera de abordare a acestui tip de 

criminalitate a constat în direcţionarea eforturilor spre combaterea faptelor ilegale grave, 
obiectivul prioritar de acţiune fiind menţinerea unui climat de legalitate în sfera afacerilor. 

În urma activităţilor desfăşurate, în anul 2012, la nivelul I.P.J. Mureş, s-a început 
urmărirea penală cu privire la 789 infracţiuni  economico – financiare.  Se impune a se 
ţine cont şi de infracţiunile declinate către diferite parchete  în număr de 327, astfel că 

numărul total al infracţiunilor de natură economico-financiară constatate la nivelul IPJ 
Mureş se ridică la 1.116 de infracţiuni. Ţin să vă reamintesc că aşa cum v-am reportat şi 
în anii trecuţi, IPJ Mureş a avut rezultate şi în anul 2012 pe linie de evaziune fiscală, astfel 

că, la nivelul MAI s-a făcut o analiză şi judeţul Mureş s-a situat printre primele cinci judeţe 
care au avut rezultate foarte bune, cu un număr de 48 de rechizitorii pe linie de evaziune 
fiscală şi mă refer aici la grupul de lucru operaţional care este format la nivelul fiecărui 

judeţ şi este compus din toate instituţiile statului şi unde se cercetează şi se dau informaţii 
pe această linie. Chiar pot să vă spun că în cursul zilei de ieri IPJ Mureş a organizat o 
activitate mai complexă, într-un număr de cinci judeţe din ţară efectuându-se un număr 

de 27 de percheziţii şi am avut un număr de 11 reţinuţi pe linie de evaziune fiscală iar azi 
se continuă activităţile iar un raport final cu rezultatele obţinute putem să îl punem la 
dispoziţie probabil în cursul zilei de mâine.  

Intervenţia la apeluri de urgenţă: în anul 2012 la Centrul unic apeluri de urgenţă 112 
au fost primite 19.676 apeluri telefonice prin care se solicita  intervenţia poliţiei, dintre 
acestea 17.278 necesitând intervenţia efectivă. Vrem să îmbunătăţim reacţia la acest apel în 

acest an, având în vedere că s-a efectuat şi această reorganizare în mediul rural prin 
reînființarea posturilor de poliţie, astfel că vom fi mult mai prezenţi în mediul rural.  

Siguranţa rutieră: în cursul anului 2012, pe raza de competenţă a judeţului Mureş 
s-au produs 176 accidente grave ( având un plus de 9), ceea ce reprezintă o creştere cu 
5,38%, acestea fiind soldate cu 64 persoane decedate (+11), reprezentând o creştere cu 

20.75% şi 148 rănite grav, acelaşi număr comparativ cu anul 2011. Vreau să fac 
precizarea că în ultimii ani judeţul Mureş a tot scăzut la aceşti indicatori dar anul acesta 
am avut, pentru prima dată în ultimii cinci ani, creşteri, dar sperăm că în anul 2013 putem 

să ne mobilizăm mai bine şi să prevenim mai mult pentru a nu avea acest număr mare de 
decedaţi pe arterele de circulaţie din judeţul Mureş. În perioada de referinţă, la nivelul 
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judeţului Mureş s-au derulat activităţi educativ-preventive cu tematică rutieră având drept 
scop transmiterea către populaţie a unor mesaje pentru reducerea victimizării, activităţi pe 

care le vom desfăşura şi în continuare şi pe această cale o să cer un sprijin concret de la 
consiliul judeţean pentru a putea face cât mai multă prevenire în rândul elevilor, a 
populaţiei  şi împreună cred că vom reuşi să avem indicatori mai buni. Au fost reţinute în 

total 3.403 permise de conducere,  dintre care: 562 pentru alcool (din care 273 infracţiuni 
şi 289 contravenţii); 402 pentru viteza cu +50 km/h, 828 pentru neacordare prioritate la 
pietoni, 149 neacordare prioritate auto, 1020 pentru depășiri neregulamentare. 

Colaborare şi parteneriat: prin natura domeniului de activitate, Poliţia Mureşeană 
desfăşoară activităţi de cooperare cu aproape toate instituţiile statului, accentul fiind pus pe 
cooperarea cu cele de aplicare a legii, cele din sectorul securităţii naţionale şi apărare şi 

bineînţeles cu toate structurile MAI. Conform atribuţiilor instituţionale, colaborarea cea mai 
strânsă se realizează cu Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş şi Brigada Mobilă de 
Jandarmi Tg-Mureş, aceste structuri contribuind din plin la  reuşita acţiunilor poliţieneşti 

care s-au desfăşurat în perioada supusă evaluării. În anul 2012, ca de altfel şi în anii 
precedenţi, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a primit un sprijin substanţial de la 
consiliul județean şi de la unităţile administrativ-teritoriale în cadrul a două programe şi 

anume: programul „Poliţie - autorităţi locale servicii publice în parteneriat ” şi programul de 
interes public judeţean „Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii" şi 

Proiectul „Sergiu Ardelean”. 
Ţin să vă mulţumesc pe această linie pentru sprijinul acordat, datorită acestui fapt 

am putut să ne desfăşurăm misiunile corespunzător, să avem mobilitate în ceea ce privesc 

autoturismele din dotare şi sper ca în anul 2013 să avem aceeaşi colaborare şi să aveţi 
bunăvoinţă cu privire la acest lucru.   

Priorităţi instituţionale: activitatea ce va fi desfăşurată de Inspectoratul de Poliţie 

Judeţean Mureş în perioada următoare va fi pusă în concordanţă cu Programul de 
Guvernare  2013 -2016 – domeniul afaceri interne,  concentrându-se spre combaterea 
infracţionalităţii de toate tipurile şi creşterea continuă a gradului de siguranţă a 

cetăţeanului. Principalele obiective ce vor fi urmărite la nivel judeţean au fost stabilite prin 
Programul managerial al şefului inspectoratului pentru anul 2013, după cum urmează: 

1. Creşterea gradului de siguranţă şi protecţie pentru cetăţeni prin protejarea 

persoanei, protejarea patrimoniului şi siguranţa stradală. 
2. Creşterea procentului de identificare a autorilor, în mod general şi a celor ce 

săvârşesc infracţiuni contra patrimoniului în special. 

3. Creşterea eficienţei activităţilor preventive, îndeosebi în ceea ce priveşte  
infracţiunile cu violenţă, furturile şi delincvenţa juvenilă. 

4. Creşterea nivelului de siguranţă în mediul rural. 

5. Creşterea nivelului de prevenţie şi combatere a corupţiei în rândul 
personalului propriu. 

6. Creşterea nivelului de  operativitate şi celeritate în soluţionarea dosarelor 
penale.  

7. Creşterea siguranţei rutiere şi reducerea victimizării populaţiei prin accidente 

de circulaţie.  
8. Creşterea nivelului de încasare al taxelor şi accizelor prin combaterea 

evaziunii fiscale şi a fraudelor. 

9. Creşterea capacităţii de acţiune şi a performanţei resursei umane.  
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În pofida dificultăţilor şi obstacolelor datorate dinamicii şi noilor valenţe ale 
fenomenului infracţional, personalul Inspectoratului de Poliţie Judeţean, prin rezultatele 

obţinute, a dovedit că deţine potenţialul necesar asigurării tempo-ului impus de 
problematica complexă cu care s-a confruntat. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş va 
depune în continuare eforturi susţinute  conform atribuţiilor sale, cu dorinţa de a menţine 

criminalitatea sub control şi pentru a asigura un nivel de ordine şi siguranţă publică care 
să satisfacă cerinţele comunităţii mureşene. 

 Eu am sintetizat acest material pentru ca să nu vă reţin foarte mult pentru că ştiu 

că aveţi foarte multă treabă. Nu îmi rămâne decât să vă mulţumesc pentru tot sprijinul pe 
care mi l-aţi acordat în anul 2012 şi sper să avem aceeaşi colaborare şi acelaşi sprijin şi în 
continuare. Vă asigur că Poliţia mureşeană va fi la post de fiecare dată atunci când se 

produce un incident sau o infracţiune şi atunci când o să ne cereţi dumneavoastră. Dacă 
aveţi întrebări, aştept să mi le adresaţi sau dacă nu, vă aştept cu drag, oricând, la 
Inspectoratul Județean de Poliţie. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Vă mulţumim domnule chestor. Doamnelor şi 
domnilor consilieri, dacă dumneavoastră vreţi să adresaţi întrebări domnului chestor. 

Domnul consilier Ioan Tuşnea: Mulţumesc mult. Domnule preşedinte, doamnelor şi 

domnilor colegi, domnule chestor. Vreau, pentru început, să îmi exprim aprecierea pentru 
activitatea dumneavoastră, respectiv, a instituţiei pe care o conduceţi. Să vă felicit şi să vă 

doresc spor şi succes în continuare în combaterea infracţiunilor în judeţul Mureş. Dacă îmi 
permiteţi, aş avea şi două întrebări. Având în vedere câteva cazuri pe care, să spunem, că 
le cunosc, aş dori să ne spuneţi dacă aţi avut cazuri de încălcare a statutului poliţistului, 

respectiv, de natură morală, având în vedere ce vedem că se întâmplă prin ţară? Aceasta 
ar fi prima întrebare. Cea de a doua întrebare, dacă aveţi cazuri de procese în instanţă 
împotriva sancţiunilor aplicate de poliţişti şi care au fost câştigate de către cetăţeni? 

Mulţumesc mult. 
Domnul chestor Pescari: Vă mulţumesc, domnule consilier. Nu am avut cazuri de 

genul celor care au fost văzute în ţară, în presă, privind moralitatea. Am avut acea 

verificare făcută de Ministerul de Interne şi în judeţul nostru având în vedere că suntem 
un judeţ mare, cu 1250 de cadre. În decursul a două zile a fost o echipă care a stat de 
vorbă cu fiecare poliţistă dar nu am avut cazuri de genul celor care au fost la Olt şi sper 

ca nici să nu avem.  
În ceea ce privesc procesele, avem, bineînţeles, contestaţii la procesele-verbale. 

Fiecare cetăţean este liber să conteste. Avem procese foarte multe câştigate, în proporţie 

de 95% şi un procent de 5% cazuri pierdute. Acum, nu cred că nu mai sunt şi greşeli dar 
care să nu fie datorată săvârşirii unor infracţiuni şi nu am avut din punctul acesta de 
vedere, ca un poliţist să fie cercetat că a încheiat un proces-verbal cu o rea- credinţă şi să 

fie cercetat pentru săvârşirea unei infracţiuni. Avem, în schimb, cadre cercetate pentru 
diferite infracţiuni, cadre care, practic, ştiţi că poliţiştii sunt funcţionari publici şi sunt 

cercetaţi de parchetele locale sau depinde de gradul de contestare. Am un număr de trei 
cadre puse la dispoziţie, care sunt trimise în judecată şi un număr de cinci cadre împotriva 
cărora s-a început urmărirea penală, care nu sunt trimise în judecată dar vedem ce se 

întâmplă la terminarea acelor cercetări, dar, la 1250, ca şi în societate, eu mă zbat ca să 
nu am nici un caz dar am avut aceste cazuri şi sper să se clarifice şi sper ca moralitatea în 
judeţul Mureş a poliţiştilor să fie cea pe care o dorim fiecare. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Vă mulţumim domnule chestor.  
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8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri privind administrarea 
unui imobil aflat în domeniul public al județului și în administrarea 

Consiliului Județean Mureș  
 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Reintrăm în ordinea de zi, dragi colegi, şi vă 

supun atenţiei al patrulea proiect înscris pe ordinea de zi, un proiect care a primit aviz 
favorabil din partea tuturor comisiilor şi are în vedere folosinţa gratuită, pe o perioadă de 
cinci ani, a unui spaţiu compus din două camere, având o suprafaţă de 50 mp pentru 

Agenţia de Dezvoltare Regională Centru, pentru funcţionarea acesteia. Este vorba de un 
spaţiu în Hotelul PARC. Dacă nu sunt discuţii sau observaţii, vă solicit să votaţi hotărârea 
în ansamblul ei. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
 

 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință 
gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie a unor spații din imobilul ce 

aparține domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureș, P-ța 
Mărășești, nr.13 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Nici acest proiect nu are nici un fel de observaţii 

din partea comisiilor avizatoare, cărora şi pe această cale le mulţumesc pentru munca 
depusă. Proiectul se referă la darea în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce 

Roşie a unor spaţii, pe care dânșii le-au mai folosit, din imobilul ce aparţine domeniului 
public judeţean situat în Piaţa Mărăşeşti nr.13. Această folosinţă se face până la 31 
ianuarie 2015. Dacă nu sunt discuţii sau observaţii, vă solicit să votaţi hotărârea în 

ansamblul ei. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
 
10.Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziției nr.309 din 28 
decembrie 2012 privind modificarea bugetelor Spitalului Clinic Județean 

Mureș și a Spitalului Municipal  Dr. Gh. Marinescu Târnăveni, pentru anul 
2012 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Nici la acest proiect de hotărâre nu avem obiecţiuni. 

Este vorba despre un proiect de validare a unei dispoziții a preşedintelui Consiliului 
Judeţean în legătură cu modificarea bugetului Spitalului Clinic de la Târnăveni conform 
anexei care face parte din hotărâre. D-l director Bartha a dat explicaţii şi în luna decembrie, 

dacă sunteţi de acord, să votăm şi acest proiect de hotărâre. 

 Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 
 

11.Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul          

2012, secțiunea de dezvoltare, din excedentul bugetar al anului 
precedent 
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         Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă nu sunt discuţii, vă solicit să votaţi.  

      Hotărârea se aprobă cu 29 voturi „pentru”,  3 nu au votat ( Coman Meluş Florian, Kedei 
Pál Elod, Kelemen Attila- Márton), 1 a lipsit (Gáspárik Attila Csaba). 

12.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreținere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 
Ideciu de Jos, pentru anul 2013 

 

 Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Acest proiect stabileşte costul mediu lunar de 
întreţinere în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos pe 2013.  

 Domnul consilier Vasile Boloş: Mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, stimate doamnă 

vicepreşedinte, stimate domnule vicepreşedinte, stimaţi colegi. Mă adresez dumneavoastră 
atât în calitatea mea de membru al Comisiei social-culturale, dar şi în calitate de decan de 
vârstă al Consiliului Judeţean Mureş. Am să prefaţez intervenţia mea cu un scurt citat din 

Andrei Pleşu, un intelectual pe care îl apreciez foarte mult…. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă vom spune „domnule decan” începând de acum. 
Domnul consilier Vasile Boloş: Nu, nu, aştept să vină cineva mai în vârstă. Deci, un citat 

din Andrei Pleşu: „ Bătrâneţea poate fi vârsta bolilor şi a împuţinării, dar şi vârsta 
înțelepciunii, a experienţei, a prestigiului. Bătrânii azilelor sunt trişti, bătrânii cetăţii sunt 
impunători”. Evident că atunci când se referă la bătrânii impunători ai cetăţii, autorul se 

gândea la un număr restrâns de oameni, cum sunt: actorul Radu Beligan, istoricii Neagu 
Djuvara, Dan Berindei, Dinu C. Giurescu sau la oameni politici cum este Mircea Ionescu 

Quintus sau domnul Ion Iliescu sau de ce nu, chiar la regele ex Mihai şi nu mulţi încă. Dar 
când se referea la bătrânii trişti din azile avea cu siguranţă în vedere sute sau chiar mii de 
oameni anonimi pe care viaţa i-a adus în situaţia să fie îngrijiţi în aceste aşezăminte 

comunitare. Un astfel de aşezământ este şi Căminul pentru Persoane Vârstnice de la Ideciu 
de Jos aflat în administrarea Consiliului Judeţean Mureş pentru a cărui bună funcţionare 
proiectul de hotărâre face referire în momentul de faţă. Se apreciază, cu caracter de 

generalitate, că măsura în care o comunitate îşi poate ajuta copiii şi bătrânii aflaţi în 
dificultate este o măsură a gradului de civilizaţie a acesteia. După cum se ştie, în judeţul 
Mureş această grijă a fost şi este o prioritate constantă a consiliului judeţean care, în opinia 

mea, ne onorează. Având în vedere cele exprimate, cred că se impune să votăm fără 
reţinere acest proiect de hotărâre. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este un proiect de hotărâre de majorare a sumei cu 

care încercăm să ne facem datoria faţă de aceşti bătrâni ai noştri, ca să zic aşa. 
Domnul consilier Eugen Bândea: Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Întâmplarea face 

că, chiar în cursul acestei zile am fost la Ideciu de Jos unde am un văr internat, şi am avut 

onoarea să mă duc la o femeie de 103 ani căreia i-am dus nişte banane şi portocale. În faţă 
am o cerere de la doamna director de la Ideciu care este prezentă în sală, pentru că şi la 

căminele de bătrâni sau de persoane vârstnice şi, poate, mai ales la căminele pentru 
persoane cu handicap pe care le-am studiat şi în mod special Sighişoara apare necesitatea 
unor asistenţi medicali sau infirmiere, şi această cerere de la Ideciu se referă la angajarea 

unei singure infirmiere. Ştiţi că legea ne interzice şi numai la şapte plecări, e vorba, că este 
voie să se angajeze o persoană. Am vorbit cu domnul secretar şi poate s-ar găsi o soluţie. 
Ei nu cer mult. Infirmierele de acolo fac program prelungit, câte 12 ore şi fiecare om, şi 

acum am trecut prin mai multe camere şi am văzut, sunt oameni bătrâni, cu probleme 
foarte mari şi medicul are doar o jumătate de normă la Ideciu şi nu merge nici unul doar cu 
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jumătate de normă. Deci sunt probleme de acest gen şi de aceea rugămintea mea este să 
găsim soluţii şi pentru aceste angajări care ar trebui să se facă chiar dacă…, bineînţeles că 

răspunsul este foarte clar: legea nu permite, dar poate se găsesc soluţii pentru aceste 
persoane. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc domnule consilier.  

Domnul consilier Pokorny Vasile Ştefan: Mulţumesc. Domnule preşedinte, onorat 
consiliu, am vrut să iau cuvântul la acest punct, având în vedere cererea domnului coleg, 
trebuie să precizăm că angajarea personalului şi numărul personalul în aceste instituţii este 

stabilit prin Ordinul nr.23/2010 şi care are o greşeală care prevede, de exemplu, în 
instituţiile pentru persoane cu handicap psihic un număr de 1,45 de asistaţi bolnavi la un 
angajat. În alte ţări, proporţia este de 1 la 3 iar unde nu sunt bani mulţi, 1 la 2. Noi am 

solicitat cu mult timp în urmă să se rectifice această greşeală la nivelul Guvernului şi a 
Parlamentului să fie măcar o proporţie de 1 la 1. Nu s-a executat. Pe de altă parte, având în 
vedere că de ani de zile, cel puţin de cinci ani, angajările sunt sistate, uzura personalului 

datorită greutăţii locului de muncă şi a îmbătrânirii fireşti, fiziologic vorbind, ne îmbolnăvim 
din ce în ce mai mulţi şi cu toată strădania facem faţă mult mai greu ca, şi e lesne de 
înţeles, cu ani în urmă. Şi la noi concret, în Brâncoveneşti, Slavă Domnului! că prin 

proiectele câştigate şi mă bucur pentru biroul pe care l-am votat pentru Regiunea 7 Centru, 
am câştigat la Regio proiecte. Infrastructura devine din ce mai apropiată de nivelul 

european, iar noi, cu fondul, riscăm să rămânem în urmă. O să fac o intervenţie şi la nivelul 
Parlamentului pentru modificarea acestui ordin printr-o lege ca să îmbunătăţim situaţia pe 
care aţi anunţat-o. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier. Aş fi vrut 
să fac poate şi eu o completare dar nu o voi face dar vreau să vă asigur pe dumneavoastră, 
domnilor consilieri şi în general, că în preajma mea totdeauna se află unul dintre cei mai 

buni avocaţi ai asistenţei sociale şi acea persoană este Paul Cosma,  secretarul judeţului, 
care nu cred că are vreo zi când se întâlneşte cu mine să nu vorbească despre protecţia 
socială din judeţul Mureş şi, din păcate, nu vorbeşte numai despre lucrurile frumoase. De 

fiecare dată vine la mine cu problemele stringente şi greu de rezolvat din domeniul 
protecţiei sociale şi în judeţul Mureş, dar sunt convins că şi în alte judeţe, pentru că legea 
despre care vorbea şi domnul consilier Bândea e aplicabilă pe tot teritoriul ţării. Facem 

împreună eforturi şi sunteţi în ceea ce priveşte parte a acestor eforturi pentru protecţia 
socială şi îmi exprim, de asemenea, încrederea că aşa cum în domeniul sănătăţii sau a 
asistenţei medicale - sanitare, s-a făcut acea excepţie şi prin hotărâre de Guvern s-au 

deblocat posturi printr-un lobby bun al asistenţei medicale-sanitare, cred că acelaşi lobby 
bun trebuie să-l facem şi în ceea ce priveşte măsurile de protecţie socială şi primul dintre 
ele este angajarea personalului pentru că oricât de supraom ai fi tot nu poţi să lucrezi în 

plus sau cu normă dublă, sau cu o normă triplă, sau cu o normă şi jumătate, decât o 
perioadă limitată în timp. Vă asigur de eforturile pe care le facem, noi, executivul. Până la 

urmă, faptul că noi mărim de la 630 la 700 de lei costul de întreţinere pe lună a unei 
persoane în căminul de la Ideciu este măsura a ceea ce putem noi face, Consiliul Judeţean 
Mureş, aşa cum spunea şi domnul profesor Boloş, decanul nostru de vârstă, cred că am 

făcut ceva în plus, am mărit totuşi cu mai bine de 10%, cu 12%, 13% acest cost. Şi dacă 
sunteţi de acord cu acest lucru, vă solicit doamnelor şi domnilor, să votăm.   

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 
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13.Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 
Județean Mureș și Asociația “Împreună pentru copiii cu cancer’’ în 

vederea sprijinirii organizării unei acțiuni culturale cu scop caritabil 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este un proiect care a fost avizat favorabil de toate 

comisiile de specialitate şi vă solicit să aprobăm o colaborare cu Asociaţia “Împreună pentru 
copiii cu cancer’’. Vă solicit să o votăm în integralitatea ei. 

 
Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Doamna preşedinte îmi atrage atenţia că ar fi bine să 

vă invit pe dumneavoastră, doamnelor şi domnilor consilieri, la acest spectacol de caritate 
care o să aibă şi un invitat special, zic eu, e vorba de cel care a luat locul II la „Vocea 
României” Vizi Imre, şi nu ştiu, poate ne donăm indemnizaţia pe luna ianuarie către aceşti 

copii, nu ştiu, fiecare cum gândeşte. Da, mulţumesc, doamna preşedinte. Eu voi fi acolo, 
dacă voi fi sănătos.  

14.Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul 
Județean Mureș și Asociația Studenților Maghiari din Tîrgu Mureș în 

vederea organizării celei de-a XX-a ediții a Sesiunii Științifice 
Studențești 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este o colaborare, de asemenea, cu tradiţie  a 
Consiliului Judeţean Mureş şi vă solicit să o votaţi. 

 
Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

 

15.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 la HCJM nr.156/2012 
privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole  

 

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Avem, practic, un mic proiect fiind vorba de o 

mică rectificare la hotărârea din luna decembrie 2012 privind stabilirea prețurilor medii la 

produsele agricole. Avem un articol unic şi vă invit doamnelor şi domnilor colegi să votăm.  
 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 
 

16.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM nr.76/26 

mai 2011 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcții 
și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru aparatul de 
specialitate al Consiliului Județean Mureș  

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare ne-au acordat avize favorabile 

fără nici un fel de obiecţie. Dacă nu sunt alte chestiuni sau alte observaţii, vă invit 

doamnelor şi domnilor colegi să votăm.  
 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abţinere (Ioan Tuşnea). 
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17.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.111/12.08.20120 privind aprobarea structurii organizatorice, statului 
de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției 
Județene de Evidență a Persoanelor Mureș  

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare ne-au acordat avize favorabile 

fără nici un fel de obiecţie. Vă invit doamnelor şi domnilor colegi să votăm.  
 
Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

 

18.Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.8/2011 privind 
aprobarea procedurii de evaluare a managementului instituțiilor publice de 
cultură aflate în subordinea Consiliului Județean Mureș și componența 

nominală a comisiilor constituite în acest scop 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba despre instituţiile noastre unde avem o 

comisie iar la sfârşit de an această comisie evaluează activitatea acestora. Hotărârea are 
trei articole şi eu vă invit doamnelor şi domnilor colegi să o votăm în integralitatea sa. 

 

Hotărârea se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”, 3 abţineri, 1 
nu a votat. 
 

19.Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui 
număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate speciale 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba despre atribuirea licenţelor de 

transport aferente unui număr de trei trasee pentru efectuarea serviciului de transport 
public. Dacă nu sunt alte discuţii, vă solicit să votăm. Aici este o chestiune destul de 
interesantă. Dumnealui este reprezentantul SC TAR, o firmă care are interes în domeniu. Nu 

ştiu, la Consiliul Judeţean, de regulă, şi m-am interesat de această cutumă pentru că aşa 
cum bine ştiţi nu sunt de când lumea aici, nu prea se ia cuvântul neapărat în plenul 
consiliului până ce nu aţi făcut măcar o petiţie. În al doilea rând, dumneavoastră nu doriţi 

să vorbiţi despre proiectul nostru ci despre interesul unei firme, a unei companii private, eu 
nu am o problemă în a vă da cuvântul, însă Regulamentul nostru, aprobat de plenul 
consiliului judeţean nu prevede o astfel de modalitate. Eu vă solicit cu toată deferenţa şi 

pentru interesele economice pe care le aveţi pentru că firmele şi companiile sunt în atenţia 
noastră şi cu toată consideraţia, însă, un interes al unei firme pe o hotărârea a noastră, 

puteaţi să fiţi consultat dacă luam o hotărâre privind firma dumneavoastră şi nu la un 
traseu pe care noi îl reglementăm. Am înţeles chestiunea, dar totdeauna este o petiţie 
prima dată, pe urmă supunem plenului dacă luaţi cuvântul pentru că am crea un precedent 

destul de periculos, care de vreo 12 ani a fost respectat şi ţinut oarecum în mână, însă, 
ceea ce pot să vă asigur este faptul că nu vrem, nu dorim şi nici nu discriminăm pe absolut 
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nimeni. Cursa pe care noi, astăzi, o aprobăm, m-am uitat în documentaţie, a existat şi anul 
trecut şi în anii precedenţi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Domnul consilier Bândea: Pe această temă, dacă vă uitaţi în avizul Comisiei de 
servicii publice, eu şi cu domnul Popa, am votat împotrivă şi de fapt această chestie este 
mai demult şi din legislatura trecută şi nu facem intervenţii pentru Târnăveni, de exemplu. 

Ştim că A.R.R.-ul, acum, s-a împărţit cu I.S.C.T.R.-ul, cel care are acum activitate de control 
şi singura chestie care se pune este că o cursă specială, cum ar fi Târnăveniul, care vine la 
Combinat, mătură de pe drum ilegal, iau călătorii în afară de tabelul pe care îl au. Ei,  

întrebarea este de ce acest I.S.C.T.R. nu găseşte soluţii să facă un control ca lumea pe 
trasee şi să le anuleze licenţa de transport. Problema am discutat-o cu dl Cosma şi într-
adevăr a spus: „Domnule, nu se poate interveni să nu le dai licenţă, dar … 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: I.S.C.T.R.-ul sau cum îi spuneţi dumneavoastră, 
este la Consiliul Judeţean ?  

Domnul consilier Bândea: Nu este. Trebuie să găsim o colaborare cu ei şi să vedem 

de fapt care este teama pentru că unul care este licenţiat pe traseu renunţă la licenţă din 
cauza unuia care mătură tot de pe traseu iar judeţul rămâne fără cursă pe acel traseu. Asta 
este singura chestie, că restul… dacă se practică evaziune, toată lumea o practică. 

Târnăveniul, de exemplu….  
 Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Asta o spuneţi dumneavoastră poate, domnule 

consilier. 
Domnul consilier Bândea: Nu e nici o problemă, dacă până şi primul ministru a spus 

că se practică evaziunea la întreprinderile mici le băgăm 3% impozit.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Noi, la consiliul judeţean, nu facem. 
Domnul consilier Bândea: Eu vă spun care sunt discuţiile. Problema este această 

teamă că oamenii vor rămâne fără cel care câştigă licenţa de traseu. De Târnăveni, mi s-a 

spus că există acel transportator care, într-adevăr, are autobuze super bune, ca taxiurile, 
dar nefiind nimeni pe acolo a mărit preţurile la bilete nu ştiu cât şi deci sunt mai multe 
probleme care se pot discuta. Singura noastră problemă este ca acel I.S.C.T.R să îşi facă 

meseria şi să anuleze licenţe acolo unde găsesc evaziuni fiscale, unde apar fenomene de 
acest gen. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sunt absolut de acord şi de aceea am făcut 

această subliniere, că noi nu avem nimic cu o companie, dar dacă, mă rog, licenţa o acordă 
consiliul judeţean în România, da, în fiecare judeţ acel consiliu, el dă licenţa, dar controlul e 
în altă parte. Bun, deci, eu pe lege pot da licenţă, dar dacă nu dau licenţă mă dă în 

judecată şi mă obligă să dau licenţa şi trece şi peste mine şi peste votul consiliului pentru că 
este hotărâre judecătorească. Mă rog, nu vorbesc mai multe pentru că ar putea să zică e 
abuz în serviciu şi asta vă rog şi domnule Bândea, cel puţin noi doi am mai avut această 

discuţie de câteva ori, găsiţi soluţii pentru că noi nu putem să refuzăm acordarea unei 
licenţe de traseu special şi ştim lucrul acesta şi suntem de acord cu toţii dar cum să o 

facem? Haideţi să colaborăm cu I.S.C.T.R.-ul, dar nici ei nu pot veni acum şi să-şi planteze 
oamenii, nu ştiu, în staţiile de autobuz, aşa că haideţi să găsim o soluţie. Dar voi trebuie să 
veniţi cu astfel de propuneri. Câte staţii avem în judeţul Mureş? X. Haideţi să facem un 

sistem de supraveghere a acestor puncte, să dotăm cu un emiţător eventual fiecare maşină 
care efectuează astfel de curse speciale şi să vedem unde se opresc, îi şi filmăm dacă este 
cazul, şi aşa mai departe. Dar veniţi cu astfel de iniţiative, de la profesionişti, de la comisia 

pe care o conduceţi. Chiar nu am nici o problemă.   
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Domnul consilier Tatár Bela: Stimaţi colegi, noi de câţiva ani discutăm această lege şi 
de câţiva ani încercăm să facem ceva. Eu zic că legea este foarte prost făcută din start. Nu 

este atribuţia consiliului judeţean să stabilească aceste trasee. Este un serviciu creat în 
cadrul consiliului care trebuie să facă acest lucru şi nu să votăm noi fiecare traseu care 
poate funcţionează o lună, două luni, trei săptămâni sau un an. Depinde de fiecare ce 

interese are. I.S.C.T.R.-ul, care este proaspăt creat, este un serviciu nou care are doar cinci 
oameni pe tot judeţul şi văd că este imposibil să facă faţă să controleze toate autobuzele. 
În al doilea rând, staţiile sunt făcute pentru ca autobuzele să se oprească, dar, normal, pe 

baza acestor curse-convenţie, ei trebuie să ia numai acel personal care intră în acele tabele 
nominale şi care, normal, se mai schimbă pentru că sunt daţi oameni afară sau sunt 
angajaţi alţii şi ei nu pot să vină în fiecare a doua săptămână la consiliu ca să schimbe 

tabelul. Asta este iarăşi o aberaţie. Momentan, şi colegul de la TAR, care este tot un 
transportator, aceste trasee, o dată făcute, şi noul program judeţean care este făcut dar 
care merge exact ca şi vechiul program judeţean şi poate va fi sau nu va fi licitaţia pe 

aceste trasee pentru că s-a amânat pe baza unor hotărâri judecătoreşti şi  cred că se vor 
mai amâna încă de vreo două sute de ori fiindcă iarăşi au o făcut o lege, o hotărâre de 
Guvern nişte oameni care cred că sunt paraleli cu transportul. Adică este vorba de 

reorganizarea teritorială a României în următorii ani şi noi dăm licenţe pe şase ani în nişte 
judeţe care nu vor mai exista. Haideţi domnilor, să fim serioşi, că eu nu prea înţeleg cum 

ajung aceşti oameni acolo şi ce fac, dar treabă cu transportul nu au şi din cauza lor unii 
transportatori şi unele firme duc greul şi noi ne confruntăm cu nişte oameni chiar loiali, care 
vor să lucreze şi nu pot să facă afaceri cu nişte servicii care nu au cum să facă treabă. 

I.S.C.T.R.-ul stă aici, în capătul oraşului, ia trei oameni pe care îi amendează, se mută în 
celălalt capăt al oraşului şi cu asta basta. Cam astea sunt atribuţiile lor după ce a fost 
despărţit A.R.R., acum fiind două structuri paralele din care una dă hârtia iar cealaltă 

controlează. Deci, ca la noi la nimeni. Vă mulţumesc.  
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier. Asta vă 

spun şi eu că noi, consiliul judeţean, suntem oarecum prinşi între interesele fireşti şi 

normale ale companiilor transportatoare şi interesul omului care vrea să aibă un mijloc de 
transport în comun. Bun, vă mulţumesc şi pentru interesul manifestat pentru hotărâre, iar 
dumneavoastră, domnilor colegi,  vă solicit să votaţi. 

 
Hotărârea se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Eugen Bândea),  3 abţineri 

(Coman Meluş Florian, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Kelemen 
Attila-Márton, Tuşnea Ioan).  

 

20.Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2012 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sunt convins că toţi dintre noi l-am parcurs. Dacă 

există obiecţiuni sau observaţii, dacă nu vă solicit să votăm şi acest punct de pe ordinea de 
zi.  

Se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 
 
Domnul consilier Boloş: Am o intervenţie foarte scurtă. Un lucru bun şi pozitiv pe 

care vreau să vi-l aduc la cunoştinţă stimaţi colegi, este că în şedinţa din 25 octombrie, cu 
ocazia discutării Regulamentului Bibliotecii Judeţene, am pus o întrebare: „ În ce măsură 
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municipalitatea, consiliul municipal, poate să sprijine Biblioteca judeţeană având în vedere 
că o mare parte din numărul de cititori aparţin municipiului Tîrgu Mureş. Colegii mei, 

consilierii PSD din Consiliul Local Tîrgu Mureş, au promovat un proiect de hotărâre şi în 
şedinţa din 20 decembrie s-a luat o hotărâre în Consiliul Local în care se acordă Bibliotecii 
Judeţene 100 mii RON, anual, pentru achiziţionarea de carte pentru bibliotecile de cartier. 

Eu vreau să îmi exprim satisfacţia pentru felul în care dânşii au procedat şi au luat în 
considerare o propunere care vine în interesul cetăţenilor. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Eu, realmente sunt de acord, vă daţi seama, cu 

chestiunea aceasta. Sigur, acum dacă suntem la nişte discuții mai libere, câţi suntem în sala 
aceasta? Vreo 60 de oameni. Aş pune foarte deschis întrebarea, care e persoana din 
această sală care a fost ultima dată în biblioteca de cartier?  Haideţi, e un exerciţiu… şi eu 

am fost, dar nu despre asta discutăm.  
Doamna vicepreşedinte Lokodi Edita Emöke: E foarte urât domniilor că nu aţi fost. 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aici discutăm la un moment dat de o structură şi 

de o organizare. Eu cred că înainte de orice trebuie să discutăm puţin cu Biblioteca pentru 
că eu m-am uitat puţin la un trafic al persoanelor în bibliotecile din cartier. M-am uitat puţin 
la spaţii, în anumite locuri. Problema cred că trebuie să fie una de management în a investi 

în bibliotecile din cartier sau dimpotrivă, a investi în bibliotecile mari.  Nu ştiu care e cea mai 
bună soluţie, eu nefiind partizanul nici uneia. Însă, vreau să zic un lucru: trebuie un pic 

tranşat şi acolo, nu ştiu, investim în patru sau cinci biblioteci de 30mp sau de 50mp sau 
investim în două mari? Pentru că, studiul şi cartea trebuie să aibă condiţii sau un climat sau 
cum vrem să îi spunem. Şi, evident, orice ajutor din partea municipalităţii pentru noi este 

binevenit. 
Domnul consilier Vasile Filimon: Domnule preşedinte, pentru că tot suntem la 

diverse, de două luni de zile, la nivelul ATOP-ului, noi între noi, tot discutăm cine să facă o 

intervenţie la executiv pentru a promova o hotărâre de consiliu judeţean ca să se acorde un 
spaţiu în Hotelul Parc şi pentru Autoritatea Teritorială de Ordine Publică pentru că nimeni nu 
face. Akos a plecat şi acum nu mai e preşedinte. Rugaţi dumneavoastră pe cineva din 

executiv să promoveze un material că după aceea se termină spaţiile de acolo şi ATOP-ul iar 
va lucra în subsolul consiliului judeţean. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Domnule consilier, nu se termină spaţiile, staţi 

liniştiţi.     
Doamna vicepreşedinte Lokodi: Din moment ce aţi atins problema bibliotecii, eu 

trebuie să vă spun că în ultimii opt ani au fost făcute investiţii şi pentru Biblioteca 

Judeţeană, atât în spaţiul vechi din Palatul Culturii,  cât şi în spaţiul din Hotelul Parc şi am 
încercat să diversificăm serviciile Bibliotecii Judeţene către populaţia acestui oraş, în primul 
rând şi pentru studenţii acestui municipiu şi am separat biblioteca pentru limbi străine care 

a primit spaţiu în Hotelul Parc unde s-au făcut şi nişte spaţii pentru Biblioteca muzicală şi de 
artă şi spaţii pentru Biblioteca prin internet, săli fonice. De asemenea, am adus o parte din 

fondul de carte din partea Palatului Culturii în depozitele de la Hotelul Parc, tocmai pentru a 
descongestiona clădirea veche de 100 de ani care era în pericol să îi cedeze planşeele 
pentru că nu erau făcute din fier în 1908.  Era un alt sistem de a construi clădirea. În ceea 

ce privesc bibliotecile din cartier. Am avut o bibliotecă în Casa Eminescu care era şi este 
proprietatea municipiului Tîrgu Mureş, de unde biblioteca a fost scoasă în urma unei 
dispoziţii a primarului, trebuind să ducem fondul de carte la unul dintre spaţiile din str. 

Trebely unde este Direcţia pentru Protecţia Copilului pentru a nu scoate de tot o bibliotecă 
în care studenţii găseau fondul de carte. Mai avem o bibliotecă funcţională în cartierul 
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Dîmbu Pietros, sub un bloc, în nişte spaţii destul de mici şi am mai avut una în cartierul 
Tudor, lângă Dacia, care era la parterul unui bloc cu apartamentele de o singură cameră şi 

acolo, din păcate, nu era nici încălzire şi spaţiul era foarte anevoios şi doamna director de la 
Biblioteca Judeţeană a decis să scoată de acolo fondul de carte pentru că nu puteam să 
rezolvăm încălzirea. Eu cred că acum spaţiile care sunt puse la dispoziţia Bibliotecii 

Judeţene, inclusiv cu Biblioteca American Corner, poată să asigure servicii bune pentru 
funcţionare ca să fie vizitată de tineri. Eu ştiu că fluxul vizitatorilor la bibliotecă şi  
activitatea bibliotecii este destul de mare. Se organizează fel de fel de serate literare, 

conferinţe, la Biblioteca Copiilor se organizează după mese în care bibliotecarii citesc poveşti 
pentru copii şi la fel, şi la Teleki a început o activitate de a fi vizitată biblioteca nu numai de 
adulţi ci inclusiv de copii şi sunt o serie de evenimente. Eu cred că în municipiul Tîrgu 

Mureş, unde universitățile au bibliotecile lor proprii, cu fondul de carte necesar pentru 
studenţi, biblioteca noastră județeană face faţă şi eu mulţumesc consilierilor locali că au 
votat  acest sprijin la bugetul bibliotecii judeţene şi sper că nu vom păţi ca şi cu Aeroportul, 

şi acum am fost rea, dar asta mă caracterizează, şi eu sper că activităţile instituţiilor 
culturale din palatul de 100 ani, anul acesta, vor fi în evidenţa noastră şi cetăţenii din 
municipiu vor cunoaşte clădirea noastră: doamna de 100 de ani. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu şi dacă nu mai sunt alte chestiuni 
asupra cărora să discutăm vă mulţumesc tare mult.  

Lucrările şedinţei se încheie la orele 14, 31. 

 

                                                            Întocmit: consilier Monica Curticăpean 
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