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                          ROMÂNIA                                                      

                     JUDEŢUL MUREŞ                                             Nr.6048/1.04.2013                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                         Dosar: IV D/1      
                            
                   

 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 28 februarie 2013 
 
 
 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. 40 din 20 februarie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul 

liber”, „Ziarul de Mureş” şi „Nepujság”. 
 Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit: Kelemen Attila Márton, Lokodi 
Edita Emőke, Tatár Béla. 

 
Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu, prefectul judeţului Mureş 
 dl. Oană Teodor,  trezorier- şef, Trezoreria Tîrgu Mureş 
 dl Peti András, vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie al RA Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş 
 dna. Radiana Sorina Eremia, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de 

Jos  
 dl. Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş  

 dna. Evi Saveta, director, Gimnaziul Dacia Tîrgu Mureş 
 dl Vasile Gânţă, inspector de specialitate, Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş 

 dl Daniel Raduly, Institutul Francez Român/Asociaţia Profesorilor Francezi din 

România – Sucursala Mureş 
 dl. Bogdan Raţiu, profesor catedra română, Liceul Bolyai Farkas Tîrgu Mureş 
 dl. Bardosi Sandor, inginer, SC Geoplast Consulting SRL Târnăveni 

 dna dr. Lakatos Izabella, medic primar, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului 

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

materialelor 
 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 
              Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! O să-i rog pe colegii 
noştri şi pe colegele noastre să pornească aparatele de vot. Mulţumesc.  

       Am luat hotărârea, la ora 11.00, să mai introducem pe ordinea de zi un punct în 
regim de urgenţă dacă o să ne aprobaţi, şi anume, proiectul privind aprobarea rețelei 
şcolare a învățământului special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2013-2014. Asta-

i noutatea. Inspectoratul Şcolar are nevoie de această hotărâre şi să nu-i oprim. Domnul 
secretar, vă rog în legătură cu procesul-verbal al şedinţei.  
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      Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi 

domnilor consilieri, dacă aveţi observaţii cu privire la conţinutul procesului-verbal al şedinţei 
anterioare care a avut loc în data de 31 ianuarie 2013? În măsură în care nu sunt, vă rog să 
votaţi  procesul-verbal al şedinţei anterioare. Vă mulţumesc. 

 

              Procesul-verbal al şedinţei din data de 31 ianuarie 2013 se aprobă cu 30 voturi 
„pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 
                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Şi de asemenea vă solicit să votăm 
ordinea de zi inclusiv cu proiectul nostru în regim de urgenţă despre care v-am vorbit. Vă 

solicit să votaţi.  
 

Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila 
Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 

 
               1. În regim de urgenţă: Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei 

școlare a învățământului special liceal din județul Mureș pentru anul școlar 
2013-2014. 
 

       
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc.  Şi acum o să începem direct cu acest 

proiect privind aprobarea rețelei școlare a învățământului special liceal din județul Mureș 

pentru anul școlar 2013-2014. Proiectul are doua articole şi se referă doar la aprobarea 
acestei reţele şcolare a învățământului special liceal din județul Mureș. Dacă sunt observaţii 
sau obiecţiuni din partea colegilor? Nu sunt, vă mulţumesc.  O să-l rog pe domnul consilier 

Someşan să nu voteze la acest proiect. Dragi colegi, vă rog să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Gasparik 
Attila  Csaba), 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 
                 2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public 
al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 
 

        
 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc tare mult şi intrăm în ordinea de zi a 

şedinţei. Verific avizele de la comisiile noastre, care au avizat favorabil acest proiect 

referitor la modificarea anexei Hotărârea Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 
Fiind vorba de patrimoniu, dragi colegi avem nevoie de un vot de 2/3. Dacă sunt discuţii şi 

observaţii? Dacă nu, vă mulţumesc şi vă invit să votaţi.   
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila 
Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 

 
                3. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui imobil ce 

face parte din domeniul public al judeţului Mureş. 
 

        
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea la  punctul 2 de pe 

ordinea de zi avem proiectul privind darea în administrare a unui imobil care face parte din 
domeniul public al judeţului Mureş. Este vorba de imobilul din Tîrgu Mureş, str. Koteles 

Samuel nr.33, fostul depozit ALA, pe care ne gândim noi să-l încredinţăm Serviciului de 
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Salvamont al Consiliului judeţean. La art.2 sunt elementele de identificare al acestui imobil. 

Dacă nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect vă solicit să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila 
Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 

 
                4.  Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea 

nr.114, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24. 
 

                                                       
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, dragi colegi. La punctul 3 avem, de 

asemenea, un proiect pe care vi-l supunem atenţiei şi vizează stabilirea unor măsuri privind 

încăperea nr.114, cu destinaţia de cabinet medical din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26. Este un proiect de hotărâre cu 4 articole prin 
care, în primul rând, aprobăm trecerea în domeniul privat al judeţului Mureş în domeniul 

public al judeţului Mureş a acestei încăperi cu nr. 114. Dacă sunt obiecţiuni, dezbateri? Vă 
mulţumesc şi vă invit să votaţi. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila 
Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 

               5. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru 
închirierea unor spaţii din imobilul situat în str. Poligrafiei nr.4 ce aparţin 
domeniului public al judeţului Mureş, aflat în administrarea Teatrului pentru 

Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş. 
                  

          Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al 4-lea proiect de pe ordinea de zi 

este legat de   stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobilul situat 
în str. Poligrafiei nr.4 ce aparţine Teatrului Ariel. Deci este vorba despre spaţiile care există 
în această clădire şi solicitarea venită din partea conducerii Teatrului Ariel privind închirierea 

de către această entitate a acestor spaţii pentru publicitate, pentru o cafenea şi pentru o 
librărie. Dacă nu sunt observaţii vă solicit să votaţi.   
                                                     

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila 
Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 
               6. Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinţei gratuite a unor 
spaţii din imobilul ce aparţin domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, 

str. Mărăşti, nr. 8. 
 

     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 comisia economică are 
o menţiune. La art.1 noi propunem prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită pe o 

durată de 5 ani, a 5 birouri în suprafaţa de 149 de mp, a spaţiului pentru arhivă - 21 de mp 
la parterul clădirii din str. Mărăşti nr.8 către Direcţia Judeţeană pentru Cultură. Comisia 
economică propune 3 ani, vrea să susţină cineva propunerea comisiei economice? Domnul 

Filimon, vă rog.   
     Domnul consilier Filimon: Având în vedere că nu avem preşedinte de comisie, 

iar secretarul este plecat, îmi permit să vă spun ceea ce am discutat în cadrul comisiei. Am 

propus 3 ani pentru că am spus să fie până la expirarea mandatului nostru, al consilierilor. 
Iar de la următorul mandat al noului consiliului poate să dea pe 4 ani, ştiu eu cât…. asta a 

fost singura motivaţie.   
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               Domnul preşedinte Dobre: Iată o raţiune sănătoasă. Cu acest amendament a 

comisiei avizatoare, respectiv comisia tehnico-economică propun ca secretariatul să aibă în 
vedere redactarea proiectului nostru de hotărâre în sensul modificării articolului 1 şi anume 
pe o perioadă de 3 ani, a 5 birouri. Şi atunci cu acest amendament al comisiei, vă supun 

dragi colegi să votăm. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila 
Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 
              7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul ce aparţine domeniului public al Judeţului Mureş situat în Tîrgu Mureş  
str. Pavel Chinezu, nr. 8. 
 

              Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 comisia avizatoare nu 
are obiecţiuni şi proiectul se referă la darea în folosinţă gratuită a unor spaţii ce aparţin 
domeniului public, situat pe Pavel Chinezu, nr. 8. Şi aici este vorba despre o încăpere pe 

care noi, consiliul judeţean, nu prea am folosit-o în ultimii ani, dar o asociaţie şi anume 
Serviciul de Ajutor Maltez în România, sucursala Mureş ar avea nevoie ca spaţiu de 
depozitare a diferitelor bunuri pe care aceasta asociaţie le primeşte, respectiv, le dă în 

folosinţa altora. Şi dacă sunteţi de acord să îi sprijinim în acest demers al lor o să vă rog să 
votaţi „pentru” sau „împotrivă”. Proiectul are 3 articole şi vă supun votului dumneavoastră. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Kelemen Attila 
Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 

              8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului reportat din anul 
precedent. 
 

             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7 avem de asemenea un 
proiect ce priveşte doar utilizarea excedentului reportat din anul precedent, respectiv 
exerciţiul financiar din 2012 pe 2013. Ce bine ar fi să fie şi în 2014 un astfel de proiect de 

hotărâre. Dragi colegi vă solicit să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o abţinere (Todoran Liviu 
Radu), 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 
               9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Județean Mureș şi Asociaţia „Forţe proaspete pentru Tîrgu Mureş” în vederea 
organizării Galei liceenilor mureșeni. 
 

             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 8 avem un proiect 
privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș şi Asociaţia „Forţe proaspete 
pentru Tîrgu Mureş” în vederea organizării Galei liceenilor mureșeni.  Are 3 articole, şi cred 

că aţi consultat şi expunerea de motive şi proiectul convenţiei de cooperare. Vă rog să luaţi 
cuvântul domnul consilier Boloş.  
                 Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc. Luarea mea de cuvânt se datorează 

discuţiilor pe care le-am avut în comisia social-culturală şi de la bun început spun că am 
avizat favorabil, dar ideea este următoarea: orice manifestare care se organizează cu 
sprijinul consiliului judeţean, ulterior desfăşurării manifestării ar fi normal şi firesc să se 

trimită o notă prin care să ni se prezinte reuşita acelei manifestări, în aşa fel încât să putem 
ulterior să ne dăm seama dacă a fost ceva util, în folosul comunităţii, pentru că nu toată 
lumea urmăreşte modul de desfăşurare a acestora. Şi un al doilea aspect care a apărut tot 

în comisia social-culturală: atunci când consiliul judeţean asigură spaţii pentru anumite 
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instituţii, cred că ar fi firesc ca acele instituţii să menţioneze public acest lucru, pentru că şi 

aceasta este un sprijin pe care consiliul judeţean îl dă comunităţii locale, instituţiilor, pentru 
că noi nu suntem tot timpul obligaţi ca să  facem acest lucru. Deci este o atitudine pozitivă 
a acestui consiliu faţă de instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în acest spaţiu. Vă 

mulţumesc. 
Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc domnul consilier, şi dacă îmi permit domnii 

şi doamnele colege o să deschid o paranteză. Săptămâna trecută chiar am vorbit în legătură 

cu acest lucru şi anume, cine urmăreşte şi supraveghează  desfăşurarea acestor proiecte şi 
mai ales cu colaboratorii în consiliul judeţean. Nu există o astfel de sarcină. Aceste tipuri de 
colaborări ar trebui să creeze un portofoliu de activităţi al consiliului judeţean sau portofoliul 

de colaborări. Nu a existat acest mecanism de monitorizare sau supraveghere şi evaluare a 
acestor colaborări. Din păcate, suntem judeţul cu un aparat propriu subdimensionat. Avem 

practic, în cifre, 94 de funcţionari publici în cadrul aparatului propriu de funcţionare a 
consiliului judeţean. Pentru a exista un…  nu ştiu, un reper, sau o comparaţie, Consiliul 
Judeţean Harghita are 304 sau 284, ceva de genul acesta, în orice caz undeva către 300 de 

funcţionari publici în cadrul propriului aparat. Da, este foarte adevărat, avem 140 la 
Ansamblul Mureşul, 150 şi ceva la Filarmonică, 100 nu ştiu câţi la Muzeul Judeţean. Per 
ansamblul funcţiilor dintre toate aceste instituţii ale consiliului judeţean, Consiliul Judeţean 

Mureş raportat la activitate are cel mai mic număr de angajaţi. Va trebui să răspundem 
acestei situaţii şi evident vă pot da exemplu că în ţară niciun executiv a niciunui consiliu 
judeţean nu are mai puţin de 200.  Consiliul judeţean împreună cu toate instituţiile şi nu 

ştiu, sau întărit sau au dat funcţiile publice pe diferite alte instituţii. Nu ştiu dacă e bine, nu 
ştiu dacă este rău, însă sarcinile care apasă pe funcţionarii publici din executiv sunt mai 
mari, în orice caz, decât sarcina care apasă pe alţi funcţionari din cadrul aparatului propriu 

din alte judeţe ale ţării. Va trebui să vedem cum reglăm această situaţie. Evident, o să vin 
în faţa dumneavoastră la momentul potrivit cu un proiect în acest sens. Şi închid paranteza, 
domnul Boloş, deci am discutat deja despre acest lucru pe care chiar bine l-aţi marcat, în 

sensul că monitorizarea acestor colaborări nu are loc şi nu avem o finalitate, un rezultat. Vă 
rog totuşi să votăm acest proiect de hotărâre.               
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o abţinere (Todoran Liviu 
Radu), 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 

     10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul 
Judeţean Mureş şi Școala Gimnazială „Dacia”  pentru organizarea Concursului 

naţional „Lumea legendelor”. 
 

                 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, cu o abţinere am trecut acest 
proiect. La punctul 9 avem un proiect privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Școala Gimnazială „Dacia” pentru organizarea Concursului Naţional „Lumea 
legendelor”. Dacă sunt observaţii, dacă nu vă solicit să votăm. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Şopterean 
Ioan), 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 

                       
  11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Județean Mureș şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea organizării 
Olimpiadei Naţionale de Matematică. 

 

            Domnul preşedinte Dobre: La punctul 10 avem aprobarea cooperării 

dintre Consiliul Județean Mureș şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş în vederea 
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organizării Olimpiadei Naţionale de Matematică. Comisia tehnico-economică, comisia 

avizatoare a acestui proiect, are un amendament şi aș vrea să ştiu dacă menţineţi acest 
amendament. Vă rog. 

         Domnul consilier Filimon: Domnul preşedinte, am discutat foarte atent 

toate materialele astea în cadrul comisiei tehnico-economice. Concluzia pe care noi am tras-
o este aceea că este ultima şedinţă de consiliu judeţean la care comisia tehnico-economică 
va mai aproba aşa, pe bandă, tot felul de asocieri. Ar trebui să găsim o variantă în care nu 

în fiecare lună să aprobăm, pentru că la un moment dat o să avem o multitudine de 
solicitări de asociere şi nu ştiu ce o să mai facem în aceste sens. Ne păstrăm propunerea de 
micşorare a acestei sume de la 20.000 la 10.000, solicităm în acelaşi timp organizatorilor să 

găsească şi alte resurse pentru a-şi desfăşura în bune condiţiuni această etapă.    
       Domnul preşedinte Dobre: Aici cred că din nou va trebui să deschid o 

paranteză dacă îmi permiteţi, şi anume, faptul că, eu am spus şi o spun din nou, noi putem 
să nu mai dăm absolut nici o finanţare la nimeni. Cerinţa mea şi către directorul economic al 
instituţiei a fost aceea, să tăiem la 30% la toate cheltuielile instituţiilor inclusiv ale noastre 

pentru a putea face faţă unor plăţi. Cred că luna viitoare când vom dezbate bugetul să 
ajungem la acest lucru, însă, când s-a mai organizat ultima oară Olimpiadă de Matematică 
la nivel naţional în Tîrgu Mureş? Altă instituţie din Tîrgu Mureş nu-i ajută pe aceşti oameni. 

Mai mult decât atât, potrivit solicitării bugetul este de 82.000 de lei, noi le-am dat 20.000 
de mii. Deci încă o dată, nu sunt neapărat cel care vrea să intre în orice fel de colaborare, 
însă încerc să fiu serios şi responsabil, aceşti oameni au nevoie de 82.000, noi le dăm 

20.000 cred că undeva asta înseamnă 25-30% din buget; 25% restul de 75% trebuie să şi-l 
procure ei. E corectă observaţia, însă vă spun că nu sunt eu amator dar încerc să fiu serios 
şi responsabil, adică, nişte copii care participă la olimpiadă în faza naţională de matematică, 

eu cam îmi dau seama ce efort depun acei copii, îmi dau seama ce efort depun părinţii 
acelor copii şi eu vă propun să fim alături de ei, de acei copii, de acei părinţi, de acele şcoli 
care, îmi pare rău, chiar fac performanţă în matematică. Îi respect, din punctul meu de 

vedere merită tot respectul nostru cei care ajung la această fază. Şi cred că şi noi trebuie să 
facem măcar atât, să le procurăm cazare şi condiţii de desfăşurare a unei olimpiade la nivel 
naţional. Domnul Balogh a cerut cuvântul înainte şi pe urmă domnul Tuşnea. 

       Domnul consilier Balogh:  Vă mulţumesc domnule preşedinte, stimaţi colegi, 
stimaţi invitaţi, înainte de şedinţă am avut o discuţie cu grupul USL şi am rămas la  varianta 

de 20.000, având în vedere cheltuielile mari care sunt între-adevăr la acest capitol. 
Mulţumesc. 

       Domnul preşedinte Dobre: Domnul Tuşnea vă rog.  

       Domnul consilier Tuşnea:  Mulţumesc domnule preşedinte. Fără discuţie mă 
raliez la argumentele dumneavoastră domnule preşedinte şi probabil că domnul inspector 
general ar fi putut să aducă nişte argumente în plus dar cred că nu face din principiul unei 

susţineri pro domo, dar eu cunosc foarte bine ce înseamnă să organizezi o olimpiadă la care 
să-ţi vină copii din toată ţara, însoţiţi de profesori şi să le asiguri condiţiile pe care le merită 
aceşti copii. În fiecare an, Judeţul Mureş a beneficiat de o astfel de olimpiadă de cel puţin 

cum e cea de matematică şi vreau neapărat să onorăm, pe de o parte, respectul faţă de 
aceşti copii şi faţă de şcoală şi, pe de altă parte, să onorăm pe cei care au decis ca în 
Judeţul Mureş să se desfăşoară o astfel de olimpiadă. Deci susţin cu toată tăria cei 20.000 

de lei care ar trebui să îi aloce consiliul judeţean pentru această olimpiadă şi mai am de 
adăugat următorul lucru: aş fi total împotrivă ca aceste contracte de colaborare sau cum se 
numesc să fie revizuite începând cu acesta. Dacă e să revizuim ar trebui să le luăm pe toate 

şi să vedem în ce ordine şi în ce mod le putem modifica.  Mulţumesc mult de tot. 
       Domnul preşedinte Dobre: Şi eu vă mulţumesc domnul profesor. Domnul 

inspector general, domnul consilier.  
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        Domnul consilier Someşan: Domnule preşedinte, stimaţi consilieri, apreciez 

părerile care au fost prezentate aici vizavi de acest punct din ordinea de zi şi domnul 
Tuşnea a adus suficiente argumente în favoarea susţinerii acestui proiect. Hotărârea 
noastră, dacă va fi favorabilă, va dovedi un respect al consiliului judeţean faţă de munca 

copiilor, faţă de performanţa copiilor din Judeţul Mureş şi evident că această susţinere va fi 
în interesul copiilor,  în interesul performanţei. Faptul că Ministerul Educaţiei ar trebui să 
asigure aceste fonduri sunt de acord cu toată lumea, cu toţi cei care au avut abordări pe 

această temă, dar întotdeauna acele fonduri nu acoperă în totalitate şi la parametrii, să 
zicem, normali şi de calitate a serviciilor pe care trebuie să le punem la dispoziţia atât a 
profesorilor cât şi a cadrelor care vin în comisiile naţionale pentru aceste concursuri. Vă 

mulţumesc pentru înţelegere şi vă rog să votaţi pentru aprobarea acestui proiect de 
hotărâre. Vă mulţumesc. 

        Domnul preşedinte Dobre:  Mulţumesc domnul consilier, domnul Filimon. 
        Domnul consilier Filimon:  Domnule preşedinte, vreau să explic un pic, nu 

este propunerea mea, a fost o propunere făcută în cadrul comisiei tehnico-economice. 

Vreau să asculte şi colegii pentru că probabil ar reieşi de aicea că eu sunt cel care am 
propus-o. Din păcate, nici măcar n-am propus-o eu, dar a fost o discuţie mai amplă în 
cadrul  comisiei tehnico-economice şi aceasta a fost concluzia comisiei.  

       Domnul preşedinte Dobre: Discuţie de principiu, absolut ok. 
       Domnul consilier Filimon:  Nu, eu n-aş vrea să-mi reproşeze cineva că eu am 

făcut această propunere. Nu eu am făcut această propunere în cadrul comisiei, un alt coleg 

de-al meu.  
      Domnul preşedinte Dobre: Confirm acest lucru, că nu dumneavoastră aţi 

făcut această propunere. Am înţeles că dumneavoastră chiar aţi susţinut eforturile din 

comisia tehnico-economică, lucru pentru care vă mulţumesc. Da, deci domnilor colegi, încă 
odată sunt de acord cu orice tip de argument şi mai ales atunci când este vorba de bani, 
însă performanţa unor copii de a ajunge la faza naţională de matematică este ceva absolut 

excepţional şi excelenţa cred că trebuie susţinută. Şi am convingerea că o să susţinem cu 
toţii pentru că asta e, până la urmă, meseria noastră, să promovăm pe cei care merită şi o 
formă de a ne arăta respectul. Cred că domnul Boloş mai vrea să adauge ceva? Nu, vă 

mulţumesc. Bine, cu speranţa că vom aloca măcar 25% din bugetul Olimpiadei naţionale de 
matematică, vă invit să votăm.  

 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  3 absenţi (Kelemen 
Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 

 
               12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dinte Consiliul 
Județean Mureș şi Institutul Francez din România în vederea organizării 
Festivalului de Filme de foarte scurt metraj „Très courts”  şi a concursului 

internaţional „Chants, sont sur scène”. 
 

                Domnul preşedinte Dobre:  Avem o unanimitate confortabilă, lucru pentru 

care vă mulţumesc. Cel de-al 11-lea proiect are în vedere aprobarea cooperării dinte 
Consiliul Județean Mureș şi Institutul Francez din România în vederea organizării Festivalului 
de Filme de foarte scurt metraj „Très courts”  şi a concursului internaţional „Chants, sont 

sur scène”. Este o propunere de colaborare pe care dumneavoastră cred că aţi lecturat-o, 
proiectul nostru are 3 articole, vă invit să votăm dacă nu sunt dezbateri pe marginea  
acestui punct. Mulţumesc. 

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Todoran 

Liviu Radu), 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
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  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Județean Mureș şi Liceul Teoretic „Bolyai Farkas” în vederea organizării 
Concursului naţional de matematică  „Brenyo Mihály” şi a Simpozionului 
„Experienţe didactice în context multicultural”. 

 

                Domnul preşedinte Dobre: De asemenea o unanimitate. Al 12-lea proiect este 
cooperarea cu Liceul Bolyai Farkas în vederea organizării Concursului naţional de 
matematică şi a Simpozionului „Experienţe didactice în context multicultural”. Dacă nu sunt 

dezbateri vă solicit să votăm şi la acest proiect de hotărâre de consiliu. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 3 „abţineri” (Coman 
Meluş Florian, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu), 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, 
Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 

 
      14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice 
de hrană pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru Persoane 
Vârstnice, Ideciu de Jos. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, un proiect care a trecut cu 3 
abţineri. Al 13-lea punct are în vedere aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice, Ideciu de Jos. 
Proiectul are 2 articole, nivelul la care se stabileşte este de 10 lei/zi/persoană. Dacă nu sunt 
dezbateri vă solicit să votaţi. 

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  3 absenţi (Kelemen Attila 

Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 

  15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării 

procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Al 14-lea proiect are în vedere stabilirea unor 

măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de 
Administraţie al Regiei Autonome Aeroportul Transilvania, de asemenea comisia tehnico-
economică, cea mai serioasă comisie de la noi de la instituţie care avizează cu obiecţiuni şi 

menţiuni, propune ca limita minimă pentru funcţia de preşedinte al Consiliul de 
Administraţie prevăzută în anexa 3 să pornească de la 1.500 euro şi nu 2.700. Cred că 

putem fi de acord cu această obiecţie a comisiei tehnico-economice, am s-o rog 
secretariatul să noteze acest lucru. O să supunem şi plenului, domnul  Filimon, v-aţi înscris, 
vă rog.  

Domnul consilier Filimon: Domnul Preşedinte, mi se pare că este un material 
mai delicat şi de aceea o să fac câteva referiri. Vreau să cred că încă o dată descopăr un 
lucru care nu-mi face plăcere. Din nou un contract de prestări de servicii cu societatea 

Societate Search Advisor din 25 ianuarie 2013, contractul nr. 1511 nu figurează pe site-ul 
consiliului judeţean. Este a doua oară într-o lună de zile în care un contract de prestări de 
servicii nu figurează pe site la rubrica contracte. De ce? nu ştiu. Dacă cineva este de vină să 

răspundă. Nu ştiu cum a fost luat acest contract, cum a fost întocmit, care este suma, nu 
ştiu nimic. Doi. Subiectul cel mai delicat, sigur, este acesta al anexei 3, este vorba de 
remunerațiile pentru preşedintele  Consiliului de Administraţie pentru aeroport. Şi aici am 

două chestiuni, una este cea legală. Nici până astăzi n-a reuşit nimeni să mă convingă dacă 
este legală sau nu această indemnizaţie pentru preşedintele Consiliului de Administraţie. De 
ce? Pentru că în Ordonanţa nr.109 e scris doar cine stabileşte indemnizaţia pentru 

preşedinte şi întrebăm dacă Hotărârea nr.79 mai este valabilă sau nu. Nimeni nu m-a 
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convins până acest moment că este legală. A doua chestiune ţine de moralitate. Ani de zile 

s-a clamat chestia cu pensiile şi salariile nesimţite. Oare ne aflăm într-o nouă etapă? E o 
întrebare retorică. Sigur, nu aştept răspuns pentru că se discută despre mii de euro ca 
indemnizaţii, când sunt salariaţi care trăiesc din 300, 400 de lei în acest moment. Deci, din 

punctul meu de vedere consider că întreaga lucrare este una făcută pe genunchi, fără să fie 
prevăzute indicatori de performanţă pentru viitorul preşedinte al Consiliului de Administraţie 
şi atunci mă întreb pentru ce dăm chiar şi 1.500 de euro unui viitor preşedinte al Consiliului 

de Administraţie, atâta timp cât nu a demonstrat nimic. Deci din acest punct de vedere vă 
spun că în numele colegilor mei de la PD-L că noi vom vota împotriva acestui material. Vă 
mulţumesc.    

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc şi eu domnule consilier Filimon, 
încerc să-mi notez să vă răspund punctual. Dragi colegi, dragi invitaţi, unul dintre sau una 

dintre cele mai mari provocări ca echipă este depolitizarea Aeroportului Transilvania Tîrgu 
Mureş. Da, ştiu, este un obiectiv ambiţios dar o vom face. Nici USL, nici PD-L, nici UDMR nu 
va mai împărţi la masa verde posturile de la aeroport, punct! Acest lucru trebuie să intre 

foarte bine în sediile de partid din Tîrgu Mureş. Nimeni să nu mai împartă posturi în Consiliul 
de Administraţie al Aeroportului. Va fi o Regie Autonomă scoasă din sfera politicului. 
Aeroportul Transilvania nu va mai fi ocupat, în special preşedinţia, de nici un medic. Nu va 

mai fi ocupat de nici un consilier judeţean! Şi vă spun încă un lucru, nu va fi prieten nici cu 
preşedintele consiliului judeţean, nici cu vicepreşedinţii consiliului judeţean, va fi un om ales 
de o firmă de recrutare de personal. Ştiu că le vine foarte multora greu să creadă acest 

lucru, dar o să-l facem şi vă mulţumesc pentru sprijinul pe care consilierii judeţeni 
responsabili l-au dat acestui demers. Mai avem o lună şi veţi vedea că o Regie Autonomă, 
respectiv Aeroportul Transilvania care, în mod tradiţional, de 20 de ani era împărţită prin 

diferite birouri, nu va mai fi. Veţi vedea că managementul poate să fie altceva decât 
apanajul politicii. Nu mai putem continua, astăzi s-a încheiat controlul Curţii de Conturi la 
Aeroportul Tîrgu Mureş, nu mai putem continua aşa. Dacă luni, în 4 martie 2013, ne ajută 

bunul Dumnezeu şi facem o şedinţă extraordinară de consiliu pentru repartizarea sumelor 
pentru unităţile administrativ-teritoriale, Dumnezeu şi domnul Bartha… veţi vedea, o să vă 
dăm eventual spre informare consilierilor judeţeni, spre informare a presei procesul-verbal 

încheiat de Curtea de Conturi la Aeroportul Transilvania să vă daţi seama aşa, puţin, cam ce 
s-a întâmplat acolo timp de 20 de ani. Normal că nu a fost un audit general în ultimii 20 de 

ani. În ultimii ani la Aeroportul Transilvania câte panseluţe, câtă cherestea s-a cumpărat şi 
unde e ea… Pot să vă dau două cifre, pentru că distinsul nostru coleg, domnul Filimon, 
vorbea despre veniturile administratorului. Da, veniturile administratorului vi le supun 

dumneavoastră, domnilor consilieri, echipei de conducere a consiliului judeţean într-un mod 
transparent şi mă bucur pentru că sunt şi voci, şi persoane care se opun acestui lucru. 
Pentru că aşa este normal şi să ştie şi grupul PD-L şi oricare că întotdeauna mă voi bate să 

aveţi dreptul să vă exprimaţi părerile în această instituţie pentru că este de esenţa 
democraţiei, de esenţa şi de datoria celor care în mod efemer se află la conducerea acestei 
instituţii. Dar în anul 2008 fostul manager, aţi avut curiozitatea să întrebaţi care au fost 

veniturile pe lună a fostului manager, respectiv director general? Aproximativ 2.900 de euro 
pe lună. Ale directorului economic al aceluiaşi Aeroport Tîrgu Mureş  au fost de 2.950 de 
euro pe lună, calculat la cursul de azi. Dacă calculezi la 3,3 îmi sare de 3.800 de euro pe 

lună, dar am calculat la 4,4, deci haideţi să nu ne jucă, venim şi spunem transparent şi clar, 
da domnilor, dăm de la 1,500 până la 3.000-3.500 unui manager. Nu unui medic, nu unui 
consilier judeţean, nu a unui prieten de politician, ci unui manager. Păi cred că putem să-i 

dăm 1.500, 2.000 sau 2.500 în condiţiile în care directorul economic avea 2.950 de euro la 
cursul de azi, la cursul de atunci erau 3.500 de euro, directorul general 2800 de euro la 

cursul de azi, nu cel de atunci. Unde este inadvertenţa sau unde este greşeala? Şi aceasta 
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este doar o bucăţică mică din ceea ce vreau să vă spun despre Aeroportul Transilvania, 

respectiv să vă informez în legătura cu această Regie Autonomă.  
În legătură cu indicatorii, aşa cum indicatorii de performanţă a viitorului 

manager, aşa cum bine ştim şi cum prevede legea respectivă, Ordonanţa nr. 109, ştim 

foarte bine, indicatorii de performanţă a viitorului Consiliu de Administraţie vor fi stabiliţi de 
către dumneavoastră, dragi colegi, nu de firma de recrutare de resurse umane.    

Al treilea punct. În legătură cu contractul care nu apare pe pagina consiliului 

judeţean. Este un contract în derulare şi apare la sfârşitul executării contractului, pentru că 
până la executarea contractului putem avea probleme. Mai mult, contractul este pe SEAP, 
deci condiţiile de legalitate să nu le pună nimeni la îndoială în instituţie, până la proba 

contrară, pentru că altminteri vorbim despre prezumţia de vinovăţie. Consultaţi vă rog SEAP 
– ul să vedeţi că publicitatea şi cerinţa legală a fost îndeplinită. Legea nu ne obligă să 

publicăm un contract pe pagina web a instituţiei, dar ne obligă să punem pe SEAP. Noi o 
punem, este solicitarea dumneavoastră, fără problemă, dar la sfârşitul executării  
contractului. Asta-i tot. Dacă nu mai sunt alte dezbateri, dragi colegi, vă solicit cu respect să 

votăm. Vă rog, nu apare, vă rog credeţi-mă. 
Domnul consilier Tuşnea: Domnule preşedinte şi domnilor colegi, discuţia mi-

a provocat şi câteva întrebări, ba chiar câteva propuneri şi vă rugăm domnul preşedinte 

dacă v-aţi propus ca la Aeroport Transilvania să nu mai existe amprente politice, să aplicaţi 
acest principiu şi la celelalte instituţii subordonate consiliului judeţean. Ar fi un salt şi un pas 
extrem de important. A doua chestiune, sunt de acord cu cele două limite de la 1.500 la 

3.500 dar sigur că indiferent la ce sumă se va ajunge, se va cădea, ea trebuie să fie 
corelată cu criteriile de performanţă ale managerului respectiv şi care, normal, trebuie să 
treacă prin consiliul nostru. N-am ştiut că a fost pusă solicitarea pe SEAP, mulţumesc pentru 

această precizare, şi am sesizat că nu este pe site-ul consiliului judeţean. Ar fi un salt 
extrem de mare în toată ţara dar pe noi ne interesează acum ce se întâmplă cu judeţul 
Mureş, cu consiliul judeţean, să ajungem acolo încât munca să fie plătită corect. Pentru că 

altfel suntem în cercul vicios că nu se plăteşte pentru că nu se munceşte, nu se munceşte 
pentru că nu se plăteşte. Cred că ar trebui să fie corect următorul principiu, pentru aceeaşi 
muncă aceeaşi plată, vizavi de ce se întâmplă în celelalte ţări în Uniunea Europeană, că 

altfel ajungem la ceea ce se întâmplă, sunt invitaţi investitori străini spunându-li-se mai mult 
sau mai puţin în clar „haideţi la noi pentru că românul munceşte la bani puţini, astfel încât 

voi să aveţi profituri mari”.  Este un principiu extrem de periculos pentru nivelul de trai al 
oamenilor din această ţară. Trebuie să facem acest salt şi să avem curajul şi să abandonăm 
modul acesta de abordare a problemelor. că să nu le dăm bani prea mulţi, că salarii,  că nu 

ştiu ce, imorale, nesimţite şi etc. Nu, trebuie să ajungem acolo ca munca să fie plătită 
corect şi bineînţeles să asigurăm şi pe această cale o şansă ca să ajungem acolo unde 
trebuie. Mulţumesc mult de tot.  

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumim şi noi. Domnul consilier Bândea.  
Domnul consilier Bândea: Completare la comisia de serviciile publice aveţi 

acolo ce am scris de comun acord, că poate să participe pentru performanţă. Am discutat 

problema aeroportului, chiar şi un cetăţean străin să facă performanţa acolo şi e OK totul. Şi 
ne dorim performanţă la aeroport pentru că, într-adevăr, cum aţi spus dumneavoastră, cel 
puţin de 4 ani de când sunt eu tot probleme au fost acolo, tot felul de chestii şi nu ştiu, deci 

poate să participe cineva şi să i se ceară performanţă. Mulţumesc.  
Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. Am omis de la obiecţie, într-

adevăr, ce mi-a atras şi domnul secretar atenţia că obiecţie, menţiune au făcut şi comisia 

de servicii publice, comisia de amenajare a teritoriului şi urbanismului şi comisia de 
agricultură şi mediu, dar vizau amendamentul propus de fapt de comisia economică. 
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Domnul Filimon, chiar dacă nu este prevăzut de regulament să luaţi la acelaşi punct de 2 ori 

cuvântul, vi-l acord. 
Domnul consilier Filimon:  Vă mulţumesc. Vreau să pun în ordine un lucru. În 

momentul în care se declanşează o procedură de licitaţie, normal, intenţia şi derularea 

întregii faze a atribuirii este pe SEAP. Dar în momentul în care se semnează un contract şi 
contractul are un număr şi o dată de atribuire, în acel moment chiar dacă este în derulare, 
acest contract se pune pe site-ul consiliului judeţean. O întrebare, contractul cu Imprimeria 

din 27.02.2013, de ieri, care pentru eliberarea de certificate de producător este în derulare? 
Vă spun, este în derulare şi este trecut pe site. Deci nu ţine chestia că el este pe SEAP 
pentru că dacă contractul este atribuit, are  un număr, se putea pune foarte bine pe site-ul 

consiliului judeţean. Vă mulţumesc. 
Domnul preşedinte Dobre: Distinse domnule consilier, dumneavoastră nu 

puneţi în ordine nimic. Dumneavoastră vă exprimaţi, în ordine punem noi toţi, spuneţi-mi vă 
rog textul de lege  potrivit căruia executivul consiliului judeţean  este ţinut de lege să 
publice contractele în cadrul instituţiei. Vă rog să-mi răspundeţi la întrebare. Spuneţi-mi 

textul de lege potrivit căreia instituţia noastră trebuie să pună pe site contractele. Nu mă 
obligă nici o lege. Pe cale de consecinţă, ce puneţi dumneavoastră în ordine? 
Dumneavoastră aveţi o solicitare, punct. Dacă nu mai sunt alte discuţii vă solicit să votăm. 

Vă mulţumesc.    
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 4 voturi „împotrivă ” 

(Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu) 3 absenţi 
(Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Comisiei de 
Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Cu 4 voturi împotrivă, proiectul a trecut şi vă 
mulţumesc şi pentru voturile împotrivă, dar aeroportul se va depolitiza oricum. La punctul 
15 avem modificarea componenţei Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap. 

Proiectul are 2  articole şi dacă nu sunt obiecţiuni sau dezbateri vă invit să votăm.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian 

Dobre),  3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla).  
 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a 

învățământului special gimnazial din județul Mureș pentru anul școlar 2013 – 
2014. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, al 16-lea proiect privind aprobarea 

rețelei școlare a învățământului special gimnazial, deci cel de la regim de urgenţă era liceal 
pe județul Mureș pentru anul școlar 2013 – 2014. Proiectul are 2 articole pe care vă solicit 

să le votăm împreună.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  3 absenţi (Kelemen 

Attila Márton, Lokodi Edita Emőke, Tatár Béla). 
 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ’’Amenajarea 
peisagistică acces Aeroport Transilvania  Tîrgu Mureș DN15 km 6+442’’. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Un moment, am aici o documentaţie mai 

voluminoasă. La punctul 17 este un proiect privind aprobarea documentației tehnico-
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economice, a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ’’Amenajarea peisagistică acces 

Aeroport Transilvania”. Dacă nu sunt dezbateri o rugăm pe doamna arhitect-şef să spună 
două vorbe. Ce ziceţi doamna Csortan? Nu este cazul?  Bun. Atunci, dragi colegi, dacă nu 
sunt alte dezbateri vă solicit să votaţi.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă ” 

(Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan), 1 „nu a votat” (Borşan Doru 
Aurelian),  1 „abţinere” (Todoran Liviu Radu), 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi 
Edita Emőke, Tatár Béla). 

 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente 
unui număr de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale. 
 

Domnul preşedinte Dobre:  La 18 avem proiectul privind atribuirea licenţelor 
de traseu, aferente unui număr de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. Avem obiecţiuni, din partea 
comisiei de servicii publice care nu au votat, zice domnul secretar, pentru că la această 
comisie am înregistrat 3 „abţineri” şi 2 voturi „pentru”. Dacă ne lămureşte cineva din partea 

comisiei, să vedem ce facem.  Eterna problemă  bănuiesc, nu?  
Domnul consilier Erős: Deci comisia s-a întrunit şi asta este rezultatul votului, 

am avut 2 voturi ”pentru” şi  3 „abţineri”.  

Domnul preşedinte Dobre: Am înţeles, deci aruncăm în plen să vedem ce 
iese.  

Domnul consilier Erős: Asta este decizia comisiei, opinia comisiei, eu am votat 

pentru.  
Domnul preşedinte Dobre:  Am înţeles. Dragi colegi, aici eterna poveste cu 

licenţele de transport pe curse regulate speciale care, fie vorba între noi, nu ştiu ce avem 
noi cu licenţele de transport. Bun, vă invit să votaţi, la fel ca şi domnul Erős Csaba şi eu voi 
vota pentru.     

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 4 „abţineri” (Bândea 

Eugen, Coman Meluş Florian, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu), 2 „nu au votat” 
(Borşan Doru Aurelian, Georgescu Cristian Radu) 3 absenţi (Kelemen Attila Márton, Lokodi 
Edita Emőke, Tatár Béla).  

 

Domnul preşedinte Dobre:  Cu 24 de voturi pentru – vreau să vă informez, 
uitaţi, aţi dat un exemplu bun, eu m-am luat după dumneavoastră -, şi colegii noştri, cu 4 
abţineri, cu 4 voturi împotrivă au aprobat licenţele de transport.  

Dragi colegi, domnule director Bartha, am încheiat şedinţa pe ordinea de zi, vă 
invit să avem o discuţie foarte scurtă de principiu vizavi de buget. Calendarul de adoptare a 
bugetului ştiţi că este unul special, este reglementat prin lege specială ş.a.m.d. Noi luni ar 

trebui să  consfinţim printr-o hotărâre de consiliu judeţean repartizarea sumelor către 
unităţile administrativ-teritoriale, deci către consiliile locale şi primării. Este de fapt un 
termen limită nu, domnule Bartha? Luni 4 martie, deci noi trebuie să ne întâlnim luni într-o 

şedinţă, de câte minute domnul Bartha?  Nu, dumneavoastră cât vă ia?     
Domnul director Bartha: Noi în condiţiile în care astăzi obţinem decizia 

Direcţiei Finanţelor Publice… 
Domnul preşedinte Dobre: Pe care astăzi încă n-o avem. 
Domnul director Bartha: M-am uitat la intrarea în şedinţă şi încă nu era 

înregistrată.   
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Domnul preşedinte Dobre: Acum eu vreau să mă consult cu dumneavoastră 

domnilor colegi, că e bugetul şi primăriile ne aşteaptă ca să zic aşa decizia, hotărârea. Cum 
v-ar conveni să facem? Nu dezbatem bugetul, deci acesta să fie lucru pe care-l să reţinem 
cu toţii, nu dezbatem bugetul, primim o sumă de bani pe care pe formula de la finanţe… 

Domnul director Bartha: Este o formulă pe finanţe care prin decizia 
directorului Direcţiei Generale a Finanţelor…, iar suma de  20% şi sumele rezultate din 
gradul de colectare a veniturilor repartizează consiliul judeţean conform Legii nr. 5.   

Domnul preşedinte Dobre: Numai puţin, mai scurt. Luni repartizăm şi cei 20, 
şi cei 80 sau doar cei 20? 

Domnul director Bartha: 80% repartizează finanţele, noi numai 20%. 

Domnul preşedinte Dobre: Aşa cum am spus şi eu. Deci luni repartizăm prin 
hotărârea noastră doar ceea ce dă formula de calcul a finanţelor.  

Domnul Director Bartha: Finanţele repartizează în baza formulei.  
Domnul preşedinte Dobre: Bun, OK. Ne vedem dimineaţă sau ne vedem după 

amiază? Cum v-ar conveni? Că putem face şi dimineaţă de la 8,00. Eu vă consult, putem 

începe şi la ora 8. Deci sunteţi cu toţii de acord să facem după amiaza, de la 13,00 potrivit 
obiceiului, dacă ne vine decizia de la finanţe. Oricum cu toţii vom primii SMS. 

Vă mulţumesc cu respect distinşi colegi. 

 
Lucrările şedinţei se încheie la ora 14:12. 

 

 

                                                                      Întocmit: consilier  Ercsei Matild 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 
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