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                       ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                    Nr.10.646/05.2013                               

                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                        Dosar: VI D/1      
                            
                   

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 25 aprilie 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. 101  din 17 aprilie 2013  şi a fost publicată în cotidienele locale:  „Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

 Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit: Dancu Ovidiu, Lokodi Edita 
Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda. 
 

         Au fost invitaţi să participe:  
 

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 
 dna. Moldovan Silvia – director ADI AQUA INVEST Mureş 
 dl. Brassai Zsombor, preşedinte Asociaţia Pro Regio  
 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la elaborarea 

materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 

      Domnul preşedinte Dobre: În primul rând vreau să vă spun bună! ziua şi sărut 
mâna! şi să vă rog bineînţeles să-mi scuzaţi întârzierea de 10 minute, şi de asemenea să 
pornim cu toţii aparatele de votare.  Avem 7 absenţi dintre care 3 motivat, 4 nemotivat. Bun, 

o să începem cu procesul-verbal, domnul secretar.  
      Domnul secretar Cosma: Doamnelor şi domnilor consilieri, dacă cu privire la 

conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 11 aprilie 2013 sunt 

observaţii? Nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei extraordinare. 
 

          Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 11 aprilie 2013 se aprobă cu 25 
voturi „pentru”, o „abţinere” (Coman Meluş Florian), 3 nu au votat (Boroş Raul Alin, 
Georgescu Cristian Radu, Todorean Liviu Radu), 4 absenţi (Dancu Ovidiu, Lokodi Edita 
Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 
Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc. 

          Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi domnul secretar. Vă supun aprobării 

ordinea de zi şi am surmontat încă o absenţă, nu mai suntem atâţia absenţi prin prezenţa 
domnului Boroş. Vă supun atenţiei ordinea de zi aşa cum a fost pusă pe site, diferenţa este 

că am introdus un punct în regim de urgenţă şi vă supun aprobarea ordinii de zi cu 
discutarea înainte de ordinea de zi a acestui punct aflat în regim urgenţă, vă rog să votaţi. 

 

          Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Georgescu 
Cristian Radu, Todorean Liviu Radu), 4 absenţi (Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emőke, 
Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 
 În regim de urgenţă: Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării 

dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Liga Pro Europa" din Tîrgu-Mureş 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/RU.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/RU.pdf
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în vederea organizării de activităţi în cadrul Proiectului european "Europa în 
mâinile tale – Arte şi meşteşuguri pentru înţelegere interculturală şi ocuparea 

forţei de muncă" 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc tare mult şi o să intrăm în punctul 

referitor la proiectul de hotărâre în regim de urgenţă. Este de fapt o aprobare pe care o 
solicită Liga Pro Europa, de cooperare cu Consiliul judeţean implicarea noastră într-un 

proiect european, se numeşte "Europa în mâinile tale – Arte şi meşteşuguri pentru 
înţelegere interculturală şi ocuparea forţei de muncă". Implicarea Consiliului judeţean 
constă în sprijin. Oferim sprijin în bani, este un sprijin şi material pe care îl aveţi în 

motivarea acestui proiect de hotărâre, respectiv vizitarea în regim gratuit al unor obiective 
turistice ce aparţin consiliului judeţean, asigurarea de materiale promoţionale la acest 
proiect şi de asemenea cazarea în căsuţa pe care o avem noi în Complexul de Agrement 

„Mureşul” a 8 invitaţi ai Ligii Pro Europa. Dacă nu sunt … domnul Boloş, vă rog. 
 Domnul consilier Boloş:  Domnule preşedinte, stimaţi colegi, intervenţia 

mea este oarecum convenţională. În primul rând vreau să spun că sprijin o astfel de 

acţiune şi mi se pare firesc ca instituţia noastră să se apropie şi să sprijine material o 
astfel de acţiune, dar în acelaşi timp trebuie să vă anunţ că mă voi abţine, având în 
vedere că unul dintre promotori este Universitatea Petru Maior, ca să nu am conflict de 

interese.  
 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul profesor şi îmi pare rău 

că n-am făcut eu această precizare pentru că de regulă o fac şi trebuia s-o fac şi acum, 
dacă dumneavoastră n-aţi fi avut prezenţa de spirit. Vă supun atunci aprobării acest 
proiect. 

  
                  Hotărârea în întregime se aprobă cu 21 voturi „pentru”, 5 „abţineri”  (Boloş 

Vasile Grigore, Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean 
Ioan), 3 nu au votat (Antonie Ştefan Mihail, Georgescu Cristian Radu, Todorean Liviu 
Radu), 4 absenţi (Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 
               1. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcții din domeniul 
public al județului în domeniul privat al acestuia 
 

      Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 1 avem proiectul de 

hotărâre ce reglementează trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului a 
construcţiei „Seră de legume tip tunel” din incinta Spitalului Municipal Dr. Gheorghe 

Marinescu din Târnăveni, evidenţiat într-un plan de situaţie pe care noi le-am prezentat în 
anexa 1 a acestui proiect de hotărâre. Având în vedere că nu cred că suscită prea mare 
interes acest proiect, eu vă solicit să votaţi.  

 

          Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Coman 
Meluş Florian), 2 „nu au votat” (Georgescu Cristian Radu, Todoran Liviu Radu), 4  absenţi 
(Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 
 

           2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului Consiliului Județean Mureș pe trim.I.2013 

 

       Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. La punctul 2 avem proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuţia bugetară a consiliului judeţean pe 
trimestrul I, deci ianuarie – martie din acest an 2013. Dacă nu sunt discuţii vă invit să 
votăm distinşi colegi.  

 

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/RU.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/RU.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/RU.pdf
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    Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, o „abţinere” (Coman Meluş 
Florian), 3 „nu au votat” (Filimon Vasile, Kelemen Attila Marton, Georgescu Cristian Radu), 4  
absenţi (Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 

            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunelor Bichiș și 
Saschiz la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ. 

 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3 avem un proiect privind 

aprobarea aderării comunelor Bichiș și Saschiz la Asociația de Dezvoltare AQUA INVEST, 
asociaţia intercomunitară care ştim ce obiect de activitate are, cred că nimeni nu poate să 
aibă ceva împotrivă.  

 
                Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Filimon 

Vasile, Georgescu Cristian Radu), 4  absenţi (Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emőke, Someşan 
Ştefan,  Szász Izolda). 

 
 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 
Județean Mureș și Asociația "Pro Regio" pentru organizarea Finalei Campionatului 

Național de Atelaje 
 

                     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 4 avem un proiect privind 
aprobarea cooperării dintre instituţia noastră şi Asociația "Pro Regio" pentru organizarea 

Finalei Campionatului Național de Atelaje, o competiţie şi o colaborare deja devenită 
tradiţională între instituţie şi această federaţie. Aşa că vă invit să votăm distinşi colegi. 

 

             Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, o „abţinere” (Todoran Liviu 
Radu), 2 „nu au votat” (Filimon Vasile, Georgescu Cristian Radu), 4  absenţi (Dancu Ovidiu, 
Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 
                          5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2013 

 
                     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 5 avem aprobarea  

Programului acțiunilor economice şi sociale din coordonarea consiliului județean pe anul 
2013. Un material larg pe care fiecare dintre dumneavoastră l-aţi avut la dispoziţie, drept 
pentru care, dacă nu sunt dezbateri pe marginea acestui chestiuni, vă invit să votăm. 

 
               Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Coman Meluş 

Florian), 2 „nu au votat” (Filimon Vasile, Georgescu Cristian Radu), 4  absenţi (Dancu Ovidiu, 
Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 
 

                           6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Salubrizare din județul Mureș 

 

                     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 6 avem un proiect de 
hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcționare a Serviciului Public 
de Salubrizare din județul Mureș. Domnul Tuşnea, vă rog.  

                Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc domnule preşedinte, doamnelor şi 
domnilor, iniţial am vrut să propun să amânăm acest proiect de hotărâre dar pentru că 

am înţeles că este o scadenţă de aproximativ o lună de zile până când trebuie să se pună 
în funcţie, o să  vă  spun de  ce n-ar fi bine să aprobăm acest Regulament de Organizare 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct4.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct4.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct4.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct4.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct4.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct5.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct5.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct6.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct6.pdf
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şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubritate. Mi se pare din start un regulament care 
vizavi de ţările civilizate din Europa este total depăşit. Dacă rămâne să se desfăşoare 

această activitate după acest regulament, noi avem foarte mari paşi de făcut până când 
colectarea şi procesarea deşeurilor se va face eficient în judeţul nostru. La ce vreau să mă 

refer? Nu înţeleg de ce s-a luat un regulament făcut, poate aşa pe genunchi, cum se 
spune, şi nu s-a luat unu dintr-o ţară în care lucrurile acestea sunt bine rezolvate, şi am 
să dau un simplu exemplu din Germania, unde cunosc foarte bine lucrul acesta şi unde 

sortarea deşeului se face la  producător, că văd că aşa apare termenul în regulamentul 
nostru, adică la cel care produce deşeul, respectiv la familii sau la persoanele juridice, 
unde sunt puse containere pe grupe de deşeuri, pe de altă parte, peturile şi sticlele sunt 

colectate la magazine, respectiv la market-uri şi în contul lor chiar se dă o sumă din care 
cel care introduce petul sau sticla poate să-şi facă cumpărături în continuare. Astfel n-ar 
ajunge asemenea peturi sau sticle pe marginea râurilor sau pe marginea drumurilor sau 

pe liziera oraşelor şi nici n-ar fi atâtea costuri care rezultă din faptul că întâi amestecăm 
deşeurile, după care ne propunem să le sortăm pe rampă. Vă dau un exemplu simplu: eu 
am acasă două containere la ora aceasta, unul pentru deşeurile obişnuite şi unul pentru 

peturi, sticle şi metale, dar spre surprinderea mea le scot la poartă astfel sortate şi pe 
urmă le colectează, le aruncă împreună, lucru care nu mi se pare normal.  Deci eu am să 
mă abţin  la acest proiect de hotărâre şi sper că, într-un timp scurt, vom avea posibilitatea 

să revedem acest regulament şi să-l acordăm la un regulament de colectare şi procesare 
a deşeurilor dintr-o ţară în care lucrurile acestea sunt bine şi productiv rezolvate. Vă 

mulţumesc.   
              Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnul consilier, sigur că da, 
este o temă absolut generoasă şi vă asigur că va fi tema anului 2013 în judeţul Mureş sau 

pentru Consiliul Judeţean Mureş. Nu vă ascund în nici un fel următorul aspect, şi anume, că 
astăzi noi aprobăm un regulament şi dacă ne aplecăm, fugar evident, pe acest regulament 
am definit prin acest regulament termenii şi noţiunile ce vor fi utilizate, domeniul de aplicare, 

accesul la procesul de salubrizare, documentarea tehnică şi îndatorirea personalului operativ. 
Evident că pe urmă intrăm în modalitatea în care vrem să facem această organizare a 
colectării deşeurilor şi vorbim de câţiva termeni: de colectare, de transport, de depozitare, 

despre drepturile şi obligaţiile operatorilor serviciului de salubrizare şi drepturile şi obligaţiile 
utilizatorului, regulile de determinare ale cantităţilor de deşeuri şi indicatorii de performanţă 
ai întregului serviciu, de fapt. Acum staţia, depozitul se va încheia, probabil că vom avea nu 1 

an, 2, 3, 4 ani întârziere cât au întârziere celelalte judeţe care au început înaintea noastră 
acest proiect şi sunt în stadiul de 10%, întârzierea noastră nu va fi mare să zic de 40-60 de 
zile, sperăm. Chestiunea este însă alta şi după această fază a terminării construcţiei efectiv 

va fi selecţia operatorului. Deci e dificilă o astfel de selecţie a operatorului. De ce? Foarte 
simplu. Nu există niciun fel de experienţă similară în România. Staţia de tratare mecano-
biologică de la Sânpaul, dacă reuşim s-o pornim cu operator, cu contract semnat, va fi prima 

staţie de tratare mecano-biologică care va funcţiona din România. Deci cam acolo este 
ştacheta, la premieră naţională. Pentru acest lucru vom avea nevoie de un consultant foarte 

bun, consultantul proiectului este Louis Berger, aşa cum ştiţi toţi. Vom avea nevoie de o 
experienţă similară din ţările în care funcţionează acest lucru şi de aceea caietul de sarcini va 
fi deosebit de …, nu neapărat de dificil, dar cu un grad de dificultate foarte ridicat. Nu ne 

ascundem de nimeni, deci problema nu esTe regulamentul, problema este cum vom 
implementa, nu regulamentul, ceea ce vom scrie efectiv din caietul de sarcini, aia va fi foarte 
greu de determinat, ca să zic aşa. Ce cerem de la operator şi ce cerem de la consumator, 

producătorul de deşeuri de fapt. Acum, dumneavoastră aţi spus de faptul că dumneavoastră 
selectaţi şi ceilalţi le amestecă, aşa este, aici suntem astăzi şi vrem să ajungem unde 
spuneaţi dumneavoastră. De aceea în judeţul Mureş se construiesc şapte staţii de transfer şi 

sortare. Una este chiar la Reghin, la Târnăveni, la Cristeşti, pentru Târgu Mureş, Bălăuşeri,  
Râciu şi Acăţari.  Şi începem să facem ceea ce spuneaţi dumneavoastră despre bunele 
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practici din Europa, în cazul dumneavoastră din Germania, dar încă este drum lung. Am notat 
de faptul că dumneavoastră vă abţineţi, adresez rugămintea celorlalţi colegi să voteze.  

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

Ioan), 4  absenţi (Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 
 
               7. Proiect de hotărâre privind modificare 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 Dobre: Vă mulţumesc, trecem mai departe la punctul 7 şi 
avem un proiect ce vizează aprobarea structurii organizatorice, a statului de funcții şi a 

Regulamentului de organizare şi funcționare a Consiliului Județean Mureș. Hotărârea are 
două articole, dragi colegi vă invit să votăm.  
        

              Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4  absenţi (Dancu Ovidiu, 
Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 
 

                    8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 la HCJM nr.38 din 24 
martie 2011 pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a 

teritoriului și urbanism a județului Mureș și a Regulamentului de organizare și 
funcționare 
 

                     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 8 avem un proiect de 
hotărâre ce vizează  modificarea anexei 1 a Hotărârii noastre din 24 martie 2011, Hotărârea 
cu nr. 38,  pentru aprobarea componenței Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi 

urbanism a județului Mureș şi a Regulamentului de organizare şi funcționare a acesteia. 
Mulţumesc şi comisiilor de specialitate care au dat aviz favorabil acestei hotărâri, hotărârea 
are două articole şi vă solicit să votăm. 

 
         Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4  absenţi (Dancu Ovidiu, 
Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  Szász Izolda). 

 
               9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu pentru 
efectuarea transportului public județean de persoane prin curse regulate speciale 

 
                  Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, la punctul 9 avem un proiect de 
hotărâre ce vizează atribuirea unei licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului public de 

transport judeţean de persoane prin curse speciale. Potrivit principiului, nicio şedinţă fără o 
licenţă. La acest proiect de hotărâre însă comisia de servicii publice evident acordă un aviz 

favorabil cu următoarea menţiune: „comisia solicită emiterea unei adrese către ISCTR Mureş 
prin care să se solicite verificarea transportatorilor în cazul curselor regulate speciale”. Am 
dat citire menţiunii făcute de comisia de servicii publice şi executivul se va conforma solicitării 

comisiei şi vom face această adresă, domnul secretar, către ISCTR Mureş. Cu această 
menţiune, dragi colegi, v-aş invita să votaţi, dar domnul Tatar Bela vrea să ia cuvântul şi nu 
putem să votăm înainte să-l ascultăm pe domnul consilier. Vă rog. 

Domnul consilier Tatar: Domnul preşedinte, stimați colegi, mie mi se pare aberant să 
invit pe cineva să-și facă treaba. Adică, nu scriu la medic să mă consulte, nu-i scriu organelor 
de finanţe să-și facă treaba, adică ei,  ISCTR-ul s-au înfiinţat să facă aceste controale 

periodice, ocazionale pe toate mijloacele de transport care deţin licenţe de traseu şi de 
transport, idiferent ce. Eu să spun cuiva să-și facă treaba …. mi se pare, …… 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct7.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct7.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct7.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct7.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct7.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct7.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct8.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct8.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct8.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct8.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct8.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct8.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct8.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct9.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct9.pdf


6 

 

     Domnul preşedinte Dobre: Numai un pic, dumneavoastră spuneţi ocazionale, 
domnul consilier judeţean, … staţi să vă citesc, acestea sunt curse regulate speciale. 

           Domnul consilier Tatar: Da, am menţionat-o, este o cursă regulată sau 
ocazională aceeaşi lucru este, pentru că orice operator de transport trebuie să deţină 

aceste acte, licenţe de traseu ca să poată să efectueze transport. ISCTR-ul când iese în 
control nu controlează selectiv maşinile, ei controlează toate maşinile care trec pe această 
rută, indiferent dacă este ocazional, este regulat sau face transport în interesul 

comunităţii. Normal, aceste transporturi ocazionale, … este o greşeala a Legii nr. 92, pe 
care ne pune pe noi în fiecare şedinţă să votăm un lucru. Este o înţelegere,  doi operatori 
sau doi agenţi economici care vor să transporte oameni dintr-un loc în altul. Dacă o 

societate transportă din Tîrgu Mureş până la Cristeşti în fiecare zi, aceeaşi societate cu 
două sedii are obligaţia să verifice, în mod normal, aceste curse speciale, ca să  poate să 
efectueze acest transport, adică este o găselniţă a legii, adică legea e greşită, lucru care 

ştim de atâția ani de zile, degeaba ne batem capul pentru că n-are nicio legătură consiliul 
judeţean cu aceste transporturi, că noi stabilim numai cursele care deservesc regulat 
municipiul Tîrgu Mureş, …oraşul, judeţul Mureş, astea aparţin nouă. Acest lucru este o 

afacere între doi întreprinzători şi ne pune pe noi legea să aplicăm. Şi de ce nu putem să 
cerem să facă control special? fiindcă ei şi aşa lucrează, adică mi se pare aberant să cer 
cuiva să-şi facă treaba. Mulţumesc frumos. 

        Domnul preşedinte Dobre: Aşa este până la urmă, vreau să vă relatez o 
discuţie pe care am avut-o ieri, la Târnăveni, cu un veteran de război de 92 de ani, pe 

care l-am felicitat cu câteva zile înainte de Ziua Veteranilor de Război şi care mi-a dat o 
idee, cel puţin la nivelul judeţului Mureş şi asta va fi poate pentru noi, toţi, o provocare 
pentru noi toţi consilierii judeţeni dar de asemenea şi pentru executiv şi pentru persoana 

care avem desemnat în consiliul judeţean şi se ocupă de organizarea acestui serviciu de 
transport la nivel judeţean, care îmi impunea următoarea problemă, domnul Dulău Ioan, 
… că Primăria de la Târnăveni de exemplu dă, sau primăria de la Târgu Mureş sau altă 

primărie poate să dea o subvenţie veteranilor de război, pentru localitatea respectivă. Dar 
dacă vrea să meargă, spre exemplu, de la Târnăveni la Mica sau până la Hărănglab sau 
până la Bălăuşeri sau până la Tîrgu Mureş, nu poate decât pe calea ferată,  având acele 

cupoane eliberate de CFR şi că, … mă rog, nu-i la îndemână. Mai uşor ar lua un maxi-taxi 
care deserveşte judeţul şi să aibă o asemenea compensaţie, o asemenea gratuitate. Ei, 
acum dacă legea, mă rog, o modificăm sau nu o modificăm,  aici şi aceşti transportatori 

pe care poate o să-i chemăm într-o zi şi o să-i zicem, … câţi veterani de război avem în 
Tîrgu Mureş? 53, dau şi eu o cifră, poate, Dumnezeu să ne ajute să avem 153. Da, avem 
foarte puţini. Cred că s-ar putea conveni o legitimaţie pe care s-o agreeze toată lumea, un 

voucher ceva şi să aibă aceşti oameni, nu ştiu, 3 drumuri gratuite pe lună în judeţul 
Mureş. Vreţi să mai luaţi cuvântul? Vă rog. 
    Domnul consilier Tatar: Domnul preşedinte, aceste cupoane există şi pentru 

transportul, în afară de cele pe căile ferate, şi pe autobuze. Normal, ei au fost folosiţi la 
interjudeţene şi decontate trimestrial de Ministerul Transporturilor. Acolo a  fost un 

scandal în ultima vreme pentru că fiecare lua cuponul şi fiecare deconta Tîrgu Mureş – 
Constanţa, niciodată nu mergea până la Târnăveni sau la Sovata, fiindcă transportatorul 
deconta cea mai lungă linie care avea, pentru că aceste cupoane erau puţin aşa, … 

neorganizat controlate, de aceea s-a întâmplat acel decalaj. Automat, dânşii deţin aceste 
cupoane dar probabil este valabil numai la interjudeţean, fiindcă termenele aşa sunt 
stabilite. La nivel local de obicei comunităţile locale care sunt şi consiliul judeţean pot să 

acorde aceste facilităţi printr-o simplă hotărâre. Contravaloric cu număr de călători avem 
tot dreptul. Cum au administraţiile locale, adică oraşele şi comunele şi noi, consiliul 
judeţean, putem să dăm pentru această categorie care chiar sunt foarte puţini, la nivelul 

municipiului sunt, mi se pare, 57 de veterani de război, în tot municipiul.  
               Domnul preşedinte Dobre: Atunci la nivelul judeţean ar fi vreo 150 … 
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                     Domnul consilier Tatar: Nu cred, mai puţin. Automat, putem noi acorda 
această facilitate cu un număr limitat (sau kilometric sau valoric pe călătorii)  care pot să fie 

decontat prin serviciul adecvat şi nu cred că afectează bugetul nostru cu atât de mult, fiindcă 
dăm noi anual 1000 sau 2000 de lei, mai mult nu poate să depăşească aceste călătorii. Vă 

mulţumesc frumos.  
                     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier şi dacă, …. Discuţia 

am avut-o aseară, la ora 19, când am ajuns la Târnăveni să am prilejul să-l întâlnesc şi să-l 

felicit pentru împlinirea vârstei de 92 de ani pe domnul Dulău şi cred că dacă executivul, 
uitaţi, şi cu sprijinul domnului consilier, şi cu sprijinul domnului Bândea, o să vă rog să căutaţi 
soluţie încât măcar aceşti, nu ştiu … 150 de oameni de care eu personal cel puţin sunt 

mândru şi cred că noi toţi suntem mândri de ei, să-i sprijinim. Domnul Tuşnea. 
                  Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc. Vreau să vă mulţumesc pentru felicitarea 

şi urarea de Paşti, ţin să vă dorim şi dumneavoastră Sărbători fericite!, la toţi colegii, la toţi 

salariaţii consiliului judeţean, la toţi cei prezenţi în această sală. Mulţumesc mult.  
               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul Tuşnea. Asta am vrut să zic, 
… vreţi să spuneţi ceva doamna Nemeş? … Bun. O să-mi permiteţi să vă spun şi eu două 

cuvinte după ce votăm, nu? Atunci vă invit să votăm. 
  
             Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Balogh 
Iosif, Coman Meluş Florian), 4  absenţi (Dancu Ovidiu, Lokodi Edita Emőke, Someşan Ştefan,  
Szász Izolda). 

   
     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, şi pentru această şedinţă pe care am 

încheiat-o cu acordarea unei licenţe de traseu, vă mulţumesc pentru votul dumneavoastră şi 

vă invit la o scurtă discuţie, domnul Boloş a cerut cuvântul, din greşeală ? …. Exact asta am 
zis, deci vă invit la o scurtă discuţie, domnul Boloş s-a înscris, domnul Pokornyi de asemenea 
s-a înscris şi evident invităm şi pe alţi colegi la cuvânt. Vă rugăm, domnul profesor. 

     Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc, domnule preşedinte, stimaţi colegi ceea 
ce am să spun acum face parte din ceea ce se numeşte cultura, ... ceea ce francezii numesc 
„l’ esprit de corp”  adică spiritul de colectivitate, faptul că aparţii unei comunităţi. Eu fiind de 

8 ani în consiliul judeţean mă simt că aparţin acestei comunităţi, chiar dacă ne despart 
anumite păreri în domeniul politic. Ce aş vrea să remarc? Am citit în presa de astăzi şi de fapt 
eu ştiam de acest lucru, despre o dezbatere pe tema de regionalizare care s-a desfăşurat la 

Cluj, acum o lună de zile, pe 28 martie şi eram curios să văd, să ştiu dacă la vremea 
respectivă o temă atât de importantă a avut ecou şi în zona noastră?... şi am constatat cu 
satisfacţie că, consiliul judeţean, prin prezenţa domnului președinte…, nu ştiu acum dacă aţi 

fost prezent sau aţi depus depoziţia, aţi participat la această dezbatere şi aţi prezentat un 
punct de vedere care sigur este oricând perfectibil, poate fi completat poate fi upgradat, 
fiecare persoană poate să-şi aducă aportul la acest lucru. Tema este de o complexitate 

extraordinară şi invit pe colegi să parcurgă materialul care s-a publicat pe site-ul 
organizatorilor, şi nu trebuie citit, trebuie studiat, este o chestie extrem de minuţiooasă şi cei 

250 de participanţi, prin depoziţiile pe care le-au făcut, au venit cu un bagaj de idei şi de 
unghiuri de abordare care efectiv m-au bulversat şi stau şi mă gândesc că ne aflăm în faţa 
unei probleme extraordinar de complexe şi care trebuie să-şi găsească soluţionarea într-un 

timp relativ scurt. Sigur, nu este misiunea noastră aici, însă am vrut să remarc faptul că a 
existat această prezenţă şi aici vreau să citez în acest context un lucru pe care l-am citit de 
mai multe ori, pe care l-a spus Albert Einstein: „Cei care au privilegiul de a şti au şi obligaţia 
de a acţiona”, adică e o chestiune care ne obligă pe cei care avem cunoştinţă despre 
administraţie, despre viaţa comunităţii, să intervenim prin toate mijloacele, mă refer la cele 
care sunt specifice unei astfel de activităţi, să ne aducem aportul la dezbaterile acestei 

probleme, respectiv mai sunt şi altele, de exemplu, a fost dezbaterea pe tema Constituţiei 
care s-a desfăşurat ieri şi la care vă spun sincer mi-ar fi făcut plăcere să particip chiar şi ca 
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auditoriu în primul rând pentru că eu nu sunt jurist dar bunul-simţ şi viaţa de cetăţean de 
mulţi ani de zile m-a făcut să înţeleg viaţa în multe feluri şi să văd cam ce probleme se pot 

pune şi, sigur, ca orice cetăţean avem dreptul să intervenim. Deci, de fapt, apelul pe care–l 
fac domnului preşedinte este ca orice manifestare care are tangenţă cu aceste probleme, 

doar un e-mail prin care să ni se atragă atenţia „vedeţi că are loc şi ….” De fapt nu este o 
obligaţie dar fiecare îşi ordonează priorităţile în funcţie de ceea ce crede de cuviinţă. Eu vă 
fac această rugăminte şi sigur eu urmăresc presa, urmăresc orice există dar nu pot 

întotdeauna. A doua chestiune, este o chestiune pe care tot în acelaşi spirit, … ştiu că mâine 
aveţi o aniversare şi îmi permit să vă urez La Mulţi Ani! şi în acest context vreau să vă spun 
un lucru: în civilizaţia veche japoneză bărbaţii care împlineau vârsta pe care o împliniţi 

dumneavoastră, însoţiţi de familie, se duceau la templul şintoist unde primeau sfaturi pentru 
o viaţă cumpătată. Deci, vă aflaţi la un moment în care trebuie să ţineţi seama de anumite 
lucruri pe care civilizaţiile vechi ni le transmit în continuare. A fost o glumă prietenească şi 

sper că nu mergeţi mâine la templul şintoist pentru acest lucru. Da, cu tot respectul, La Mulţi 
Ani şi numai bine!     

 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul profesor, sigur că da, acum cu 

scuze pentru domnul Pokornyi o să intervin şi eu în discuţie dacă îmi permiteţi. Da, am 
reprezentat judeţul Mureş, respectiv consiliul judeţean la acea sesiune de dezbatere pe tema 
regionalizării de la Cluj, am fost singura instituţie care a reprezentat judeţul Mureş la acea 

dezbatere, am susţinut lucrurile care pot fi văzute şi sunt transparente pe site, ştiţi foarte 
bine că la o astfel de dezbatere timpul este foarte scurt, caracterele pentru depoziţie sunt 

numărate şi evident că nu poţi aborda, să zic, tot ceea ce vrei sau ce-ţi doreşti să abordezi la 
o astfel de depoziţie. Chiar astăzi am înregistrat şi o emisiune care se va difuza sâmbătă la un 
post local şi mi-am spus părerea în legătură cu regionalizarea. Pot face şi acum, şi anume 

faptul că susţin capitala regiunii la Tîrgu Mureş, susţinem împreună capitala la Tîrgu Mureş şi 
nu cred că există vreun om în judeţul Mureş care să spună că nu o doreşte la Tîrgu Mureş, 
dar asta nu înseamnă că trebuie să facem caz din acest lucru. Mai mult, nu cred că eu, care 

m-am născut în Tîrgu Mureş, pot să-mi doresc mai puţini decât alţii care nu s-au născut în 
Tîrgu Mureş sau în judeţul Mureş şi acest lucru, însă, alături de chestiuni pasagere de presă 
nu constituie un argument. Nu cine strigă mai tare are dreptate, din păcate. Noi aici trebuie 

să construim argumente, nu emoţii sau pasiuni, asta-i tot. Problema-i alta, reuşim să-l 
convingem pe cel de al treilea că Mureşul trebuie să  fie capitala unei regiuni sau nu? Că pe 
noi ne-am convins din momentul când s-a pus această problemă, nu cred că trebuie să 

conving pe cineva în sală, sau nu cred că trebuie să conving pe cineva la Stânceni, la Valea 
Largă sau la Sighişoara, sau în Daneş sau oriunde, la Vânători, pe altcineva. Nu, toţi suntem 
convinşi, din judeţul Mureş, că trebuie să fie la Tîrgu Mureş. Doi, cred, din punctul meu de 

vedere, şi acum este o părere personală, că regionalizarea trebuie să fie de fapt înainte de 
împărţirea administrativă a teritoriului naţional, trebuie să fie o platformă pragmatică. Noi am 
demonstrat, şi când zic noi mă refer la România, că agenţiile de dezvoltare regională, a 

noastră este la Alba Iulia, … a nu ştiu cărui judeţ … Mehedinţi este nu ştiu unde, în Moldova 
este la Iaşi sau la Suceava, nici nu ştiu, la Piatra Neamţ, da, că toate aceste agenţii au primit 

o sumă din fondurile europene structurale care le-au absorbit între 95-98 %, astea au făcut 
aceste agenţii de dezvoltare regională. Ministerele, ca autorităţile de management au 
demonstrat un singur lucru, că au ştiut să absoarbă între 5-10 %. Asta trebuie să fie 

corolarul regionalizării, cum să luăm bani de la autorităţile de management şi să le ducem la 
regiuni. Pentru că cei de la regiune au demonstrat că ştiu să cheltuiască banii între 95-98%, 
adică aproape de 100%. Noi trebuie să ne orientăm spre secolul XXI, că trebuie să fim 

pragmatici şi emoţiile să le lăsăm. Să le lăsăm pentru Crăciun, să le lăsăm pentru zile de 
naştere, pentru zile onomastice, pentru familie  ş.a.m.d.  Când discutăm de administrarea 
judeţului, când discutăm de administrarea ţării să ne orientăm pragmatic aşa cum fac nemţii, 

aşa cum fac francezii, aşa cum au făcut polonezii. Fără emoţie. Chiar nu contează şi n-o să-l 
încălzească pe nici un cetăţean din judeţul Mureş, sau din Braşov, sau din Sibiu, că nu ştiu 
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care este super baron pe nu ştiu câte regiuni. Dar o să-i placă dacă are canalizare şi nu mai 
are toaleta în curte, o să-i placă dacă are apă potabilă la robinet şi nu una plină de calcar, o 

să-i placă dacă circulă pe autostradă sau circulă pe un drum pietruit sau de pământ. Astea 
sunt avantajele pe care România sau, mă rog, acum chiar nu vreau să vorbesc la acest nivel, 

dar cetăţeanul din judeţul Mureş le poate avea în urma regionalizării, dacă regionalizarea este 
direcţionată unde ne-am dovedit buni, foarte buni. Şi n-am fost eu preşedinte de consiliul 
judeţean de când îi lumea şi, oricum, n-am fost preşedinte la Braşov, n-am fost preşedinte la 

Sibiu, la Harghita sau la Covasna, dar ADR Centru şi-a făcut treaba, 98% bani absorbiţi.  La 
asta se pricepe, bun, dă-i de lucru atunci acestei structuri. Da, noi am început. Unde-i 
capitala? pe cine punem super baron peste nu ştiu câte judeţe? Păi astea-s discuţii, domnul 

profesor. Asta-i părerea mea despre ceea ar trebui să facem şi închid paranteza şi dau 
cuvântul domnului consilier Pokornyi.  

     Domnul consilier Pokornyi: Vă mulţumesc domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

aţi pomenit tocmai, … aţi nimerit bine cu banii din Alba Iulia. Aş dori să vă aduc la cunoştinţă 
că în cadrul Programului operaţional regional am câştigat un proiect. Este vorba de un 
pavilion pentru 50 de asistaţi, modern, care este pus în funcţiune de aproximativ un an și 

jumătate la Brîncoveneşti în cadrul Centrului de reabilitare. Ministerul Integrării Europene, la 
solicitarea Parlamentului European cu aproximativ 8 luni în urmă, a început să verifice printr-
un chestionar stufos cu o tematică vastă, cu vreo 1500 de proiecte câştigătoare în România. 

Aproximativ în luna noiembrie-decembrie am fost aleşi printre primele 70 ca după 
continuarea acestor verificări să ajungem să fim selectaţi printre primele 10 proiecte de 

succes din ţară, a şi apărut deocamdată o broşură mică - aşa mi s-a comunicat - la Bucureşti 
în limba română, deocamdată, se traduce şi în limba engleză şi se va împărţi şi va fi 
prezentată toată documentaţia aceasta la Bruxelles. Eu aş dori ca să mulţumesc şi în plen 

pentru înţelegerea consiliului judeţean în toţi anii aceştia la orice solicitare de a noastră şi 
dacă vreţi acesta este răspunsul nostru faţă de încrederea acordată Centrului de Recuperare 
şi Reabilitare Neuropsihiatrică din Brîncoveneşti. Şi în încheiere aş dori să vă urez La mulţi 

ani! cu ocazia zilei dumneavoastră, multă sănătate! Vă mulţumesc.  
Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc domnul consilier. Sigur că da, dacă mai sunt 

alte chestiuni pe care doriţi să le ridicaţi? Dacă nu mai sunt, vă  mulţumesc tuturor şi celor 

care avem sărbătorile pascale săptămâna viitoare şi n-o să am prilejul să vă văd, vă doresc 
tuturor Sărbători fericite şi salutări şi urări de bine familiilor dumneavoastră!  

 Vă mulţumesc tare mult. 

             Lucrările şedinţei se încheie la ora 1354 
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