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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.11.376/14.VI. 2013                              

                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                 Dosar: VI D/1      
                            
                   

 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 30 mai 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 fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 120 din 22 mai 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul Liber ” şi 
„Nepujság”. 

Din cei 32 de membri ai consiliului judeţean, au lipsit: Antonie Ştefan Mihail, 

Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emöke, Szasz Izolda.  
 

Au fost invitaţi să participe:  
 

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 
 dl. Peti Andras – vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie, R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş 
 dl. Lungu Cornel – preşedinte Baschet Club  Mureş 

 dl. Sergiu Horobeţ -  director general, SC Aquaserv Mureş. S.A 

 dna. Moldovan Silvia - director ADI Aquainvest Mureş 
 dna Huciu Sanda  

 dna Laura Pop – director Căminul pentru persoane Vârstnice Ideciu de Jos 
 dl Comisar şef de poliţie Gliga Traian, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 

 dna Comisar de poliţie Gabriela Stoica, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 
 dna Inspector Şcolar general adjunct Nadia Raţă, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

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

elaborarea materialelor 
 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Domnul preşedinte Dobre: Bună ziua! O să vă rog pe toţi să pornim aparatele 
de vot. Perfect, acum că suntem cu toţii pregătiţi pentru şedinţa de astăzi…, mai întâi am 

să îi dau cuvântul domnului secretar pentru procesul-verbal, domnule Cosma, vă rog.  
Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, dacă 

cu privire la conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 25 aprilie sunt 

observaţii sau propuneri? În măsura în care nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al 
şedinţei anterioare. Vă mulţumesc.  
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Procesul-verbal al şedinţei din data de 25 aprilie 2013 se aprobă cu 27 voturi 
„pentru”, 6 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Dancu Ovidiu, Lokodi 
Edita Emoke, Szasz Izolda, Şopterean Ioan). 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule secretar, vă mulţumesc şi 
dumneavoastră. Vă supun aprobării ordinea de zi. Avem patru materiale în regim de 

urgenţă, din păcate, pentru că graba este foarte mare şi de asemenea cu scoaterea de pe 
ordinea de zi a punctului 8 pe care o să îl luăm în discuţie luna viitoare. Deci, pe cale de 

consecinţă, vă supun aprobării ordinea de zi cu patru puncte în regim de urgenţă, pe care 
le aveţi şi de asemenea cu excluderea punctului 8, vă rog să votaţi.  

 

Ordinea de zi se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 
Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  

 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Implementarea unui Sistem 
informatic geografic de management agricol pentru Consiliul Județean Mureș și 
parteneri 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, intrăm în materialul în regim de 
urgenţă şi discutăm despre proiectul pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Implementarea unui Sistem 
informatic geografic de management agricol pentru Consiliul Județean Mureș și parteneri. 
Proiectul are două articole, în primul articol vorbim despre valoarea investiţiei şi anume de 
5.430.000 lei adică 1.250.000 euro şi de asemenea la articolul 2, cine răspunde de 

aducerea la îndeplinire a acestui proiect.  
Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, având în vedere că am primit 

acum câteva minute aceste materiale, daţi voie unui şef de serviciu să explice în 

ansamblu toate cele 4 materiale, ce înseamnă, de ce e nevoie de urgenţă şi toate 
celelalte. Nu e nici o problemă, dar să ascultăm totuşi despre ce este vorba.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc.  

Domnul consilier Tuşnea: O mică precizare, nu am înţeles eu bine sau e tipărit 
greşit pentru că aici scrie 1255,50 euro.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă rog, domnule Cosma. 
Domnul secretar Cosma: Într-adevăr, la solicitarea unui domn consilier am 

sesizat că este vorba despre o eroare materială, echivalenţa în euro este la 1255,55 mii 

euro. Vom proceda la rectificarea acesteia după şedinţă.  
Domnul preşedinte Dobre: Neapărat. Foarte bună observaţia dumneavoastră 

domnule Tuşnea, vă mulţumesc domnule Filimon, vreau şi eu să îi dau cuvântul domnului 

director Baţaga.  
Domnul director Băţaga: Bună ziua, propunem spre aprobare Consiliului 

Judeţean Mureş aceste proiecte de hotărâre deoarece în cadrul Programului Operaţional 

Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice,  Axa 3, Domeniul major de intervenţie 2 
Operaţiunea 1, respectiv susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea 
conexiunii la broadband, acolo unde este necesar, avem posibilitatea ca să depunem una, 

două sau chiar mai multe cereri de finanţare pentru a asigura creşterea eficienţei 
serviciilor publice adresate cetăţenilor şi mediului de afaceri de pe raza unităţilor 
administrativ-teritoriale partenere în cadrul acestor două proiecte, la creşterea acestor 

servicii, cu privire la informaţiile din domeniul agricol şi implementarea de tehnologii 
informaţionale, respectiv a unor aplicaţii informatice care să contribuie la o gestiune mai 

bună a problemelor legate de posesia şi folosinţa terenurilor agricole. Doresc să vă 
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informez că această linie de finanţare a devenit activă în cursul lunii aprilie, respectiv 
începând cu data de 4 aprilie, termenul de depunere, termenul limită de depunere al 
cererilor de finanţare fiind 5 iunie anul curent, ora 16.30. Intervalul de timp deosebit de 

scurt şi complexitatea, până la urmă, a unui asemenea gen de proiect ne-a determinat şi 
nu în ultimul rând o sumedenie de corigendumuri  apărute de la data lansării apelului 
până în momentul de faţă, a determinat execuţia din partea aparatului propriu, respectiv 

a colegilor din consiliul judeţean, din cadrul compartimentului de informatică, a unor 
analize care să vină şi să ne sprijine în determinarea partenerilor pe care Consiliul 

Judeţean Mureş să îi ajute să acceadă la asemenea gen de finanţare. În selectarea UAT-
urilor partenere am ţinut cont de următoarele aspecte: am încercat să asigurăm o 
repartizare a acestor potenţiali beneficiari pe întreg cuprinsul judeţului, astfel încât în 

situaţia în care cererile de finanţare vor fi declarate eligibile, aceste unităţi administrativ-
teritoriale să devină potenţiali poli de dezvoltare ulterioară a acestui sistem informatic, în 
condiţiile unor cheltuieli minime ulterioare asigurate fie din finanţări guvernamentale, fie 

din fonduri puse la dispoziţie de Uniunea Europeană în următoarea perioadă de 
programare financiară. De asemenea, s-a avut în vedere situaţia actuală legată de 
informatizarea acestor unităţi, situaţie informaţională care ne arată, pe de-o parte, marea 

diferenţă care există între evoluţia tehnică enormă din momentul de faţă şi, pe de altă 
parte, înapoierea organizatorică de implementare a tehnologiilor moderne la nivelul 
acestor administraţii publice locale. Am mai ţinut cont de situaţia demografică din aceste 

UAT-uri, respectiv am căutat ca să avem un număr cât mai mare de beneficiari direcţi ai 
rezultatelor proiectelor. Nu în ultimul rând, o preocupare a noastră, ţinând cont şi de 
criteriile de eligibilitate şi evaluare a cererilor de finanţare, a fost cea care se referă la 

capacitatea de a asigura mentenanţa rezultatului proiectului pentru o perioadă de 5 ani 
după implementarea acestora, condiţie de asemenea inclusă în categoria criteriilor de 
evaluare. Am avut, e adevărat, şi două solicitări din partea unor asociaţii de unităţi 

administrativ-teritoriale care propuneau consiliului judeţean să devină lider de proiect la 
iniţiativa dumnealor,  însă documentaţiile tehnice care trebuie să corespundă unui anumit 

nivel conform ghidului solicitantului, în urma verificărilor, am constatat că nu îndeplineau 
în bună parte criteriile şi condiţiile impuse prin ghidul solicitantului şi ca atare ar fi avut 
mari şanse ca ale noastre cereri de finanţare să fie declarate neeligibile. Oricum, din 

categoria acestor unităţi administrativ-teritoriale sau din rândul acestor unităţi 
administrativ-teritoriale, o bună parte dintre ele se regăsesc cuprinse în grupul 
partenerilor pe care consiliul judeţean vrea să îi ajute să obţină finanţarea. Disponibilitatea 

şi, nu în ultimul rând, vreau să fac o trimitere la disponibilitatea fondurilor alocate pe 
proiecte, trebuie ţinut cont de faptul că la nivelul întregii ţări a fost alocată suma de 220 
milioane de lei, ceea ce repartizat, ca să zic aşa, la cele 41 judeţe ale ţării ne duce la o 

concluzie extrem de simplă şi anume faptul că există şanse ca daca fiecare judeţ depune 
cereri de finanţare, în mod normal, mai mult de un proiect să nu fie aprobat la nivelul 
fiecărui judeţ. Prin rezultatele proiectului, aşa cum am specificat la început, dorim să 

asigurăm bazele dezvoltării unor servicii în domeniul amintit care să ajute în cele din urmă 
Judeţul Mureş să îşi dezvolte şi asemenea gen de servicii. În ceea ce priveşte priorităţile 
de finanţare ale Uniunii Europene în următoarea perioadă de programare financiară, pot 

să vă garantez că una dintre priorităţi se referă la modernizarea administraţiei publice 
locale şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor e-guvernare. Conform ghidului solicitantului, 

aceste cereri de finanţare trebuie să fie însoţite de un studiu de fezabilitate şi de un 
proiect tehnic pe lângă alte documente ce vin depuse în anexă la cererea de finanţare, 
acesta este motivul pentru care astăzi supunem aprobării dumneavoastră în primul rând 

indicatorii tehnico-economici ai acestor investiţii. Urmează ca evaluatorii să decidă dacă 
munca noastră a fost una bună, ca să nu zic foarte bună şi să vedem care dintre cele 
două cereri va fi finanţată.  
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, nu o să zicem nici că este bună, nici 
că este foarte bună, să zicem că este eficientă şi să aducem 1.250.000 în judeţ. Dragi 
colegi, vă supun aprobării şi votului dumneavoastră acest proiect.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie 

Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii și depunerii proiectului 
Implementarea unui Sistem informatic geografic de management agricol pentru 
Consiliul județean Mureș și parteneri  și a cheltuielilor legate de acesta  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea cel de-al doilea proiect 
de hotărâre în regim de urgenţă al şedinţei noastre de astăzi aprobă iniţierea şi 

depunerea proiectului Implementarea unui sistem informatic geografic de management 
agricol pentru consiliul judeţean şi partenerii săi în cadrul programului Operaţional 
Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice 2007-2013, Axa 3 „Tehnologia informaţiei şi 

comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 
„Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea 
implementării de soluţii e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband , acolo unde 

este necesar”, valoare totală de 6.734.000 lei. Articolul 2,3,4,5,6 şi 7 vorbesc despre 
chestiunile pentru implementarea articolului 1, de fapt, hotărâre pe care o supun aprobării 
dumneavoastră în integralitatea sa.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie 

Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții SIGMA – Sistem informatic 
geografic de management agricol  pentru Consiliul Județean Mureș și parteneri 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al treilea punct este similar dar nu 

identic cu punctul 1 al ordinii de zi în regim de urgenţă, are două articole şi cu aceleaşi 
valori, vă supun aprobării, dragi colegi.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie 
Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea inițierii și depunerii Proiectului SIGMA -
Sistem informatic geografic de management agricol  pentru Consiliul Județean 
Mureș și parteneri și a cheltuielilor legate de acesta  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea punctul 4 în regim de 
urgenţă, similar cu punctul 2 în regim de urgenţă, are 7 articole pe care vi-l supun 
aprobării.  

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie 

Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
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5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr. 42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificări 

şi completări ulterioare 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, sperăm ca prin votul dumneavoastră 

să reuşim să atragem cele aproape două milioane şi jumătate de euro în Judeţul Mureş. 
La punctul 1 al ordinii noastre de zi în regim regular, este proiectul de hotărâre privind 
modificarea şi completarea anexei Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr 42/2001 şi 

însuşirea prin inventar al unui imobil în patrimoniul judeţului. Vă solicit să votăm.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 abţinere (Todoran 

Liviu Radu), 4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, 
Szasz Izolda).  
 

6. Proiect de hotărâre  pentru modificarea H.C.J.M. nr.107/2011 privind 
încredinţarea serviciului de interes economic general Regiei Autonome „Aeroport 

Transilvania” Tîrgu Mureş 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 2, avem de asemenea un 

proiect pentru modificarea hotărârii noastre nr. 107 din 2011 privind încredinţarea 
serviciului de interes economic general al regiei Autonome Aeroportul Transilvania Târgu 
Mureş. Hotărârea are două articole şi domnul Filimon doreşte să ia cuvântul. Vă rog.  

Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, în primul rând aş vrea să pun o 
întrebare executivului, dacă raportul Curţii de Conturi…, profit de faptul că suntem la 
subiectul cu aeroportul, dacă raportul Curţii de Conturi a fost definitivat şi este în regulă, 

dacă este definitivat vă rog din suflet să îmi răspundeţi la adresa pe care v-am înaintat-o 
acum câteva luni şi în acelaşi timp să faceţi public acest raport pentru că eu cred că 
cetăţenii acestui judeţ au nevoie să ştie ce s-a întâmplat în ultimii ani la acest aeroport, să 

se vadă ce s-a întâmplat cu banii publici şi măsurile care vor fi luate de către executiv în 
continuare pe marginea acestui raport. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier, domnule 

secretar.  
Domnul secretar Cosma: Raportul Curţii de Conturi referitor la auditarea 

situaţiilor financiare de la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş a fost valorificat printr-o 

decizie emisă de către directorul Camerei de Conturi Mureş, din acel moment raportul are 
caracter de document public. Desigur, aveţi o solicitare scrisă pentru comunicarea acestui 

raport şi îi vom da curs, comunicarea deciziei fiind de dată relativ recentă. Măsurile 
dispuse de directorul Camerei de Conturi sunt stabilite în sarcina managementului 
Aeroportului Transilvania şi nu în raport cu autoritatea tutelară, fiind vorba de execuţia 

bugetului propriu al regiei şi nu al judeţului. Am comunicat în scris managementului 
aeroportului să ia toate măsurile şi să ne informeze periodic asupra rezultatului acestora. 
Mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc şi eu domnule secretar, nu avem nici un 
fel de probleme, existau din informarea pe care aţi auzit-o de la domnul secretar un 
termen în care acesta nu căpăta caracter definitiv şi de aceea nu era destinat publicităţii. 

Bun, vă supun aprobării cel de-al doilea proiect de pe ordinea de zi.  
 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie 

Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de 
venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare 
anuale, cu anexe, pe anul 2012 

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

se referă la aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

consiliului şi a situaţiilor financiare anuale cu anexele pe anul 2012. O să votăm pe 
articole şi vă supun aprobării, dragi colegi, primul articol.   

 

Articolul 1 se aprobă 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 
Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  

 
Articolul 2 se aprobă 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
 
Articolul 3 se aprobă 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
 
Articolul 4 se aprobă 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
Articolul 5 se aprobă 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
 
Hotărârea în întregime se aprobă 29 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan 

Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emoke, Szasz Izolda).  
 
 

   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului de interes public 
judeţean „Prevenirea violenţei în şcoli” şi a protocolului de parteneriat în 

vederea implementării acestuia.  
 
 

                     Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult dragi colegi, al patrulea punct pe 
ordinea de zi este proiectul privind aprobarea proiectului de interes public judeţean 
„Prevenirea violenţei în şcoli” şi a protocolului de parteneriat în vederea implementării 

acestuia. Proiectul de hotărâre are 5 articole şi o să vă solicit un vot pentru ansamblul 
acestui proiect.  

 

             Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru, 4  absenţi (Antonie-Ştefan 
Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emőke, Szász Izolda). 

 

                          5. Proiect de hotărâre privind participarea judeţului Mureş în 
calitate de membru fondator  la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară  VALEA MUREŞULUI. 

 
                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, următorul proiect este participarea 

judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară VALEA MUREŞULUI. Hotărârea are 6 articole şi vă solicit un vot pentru 
aprobarea acestui proiect, … nu înainte ca domnul Boloş să ia cuvântul. 

  Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc, am parcurs site-ul Consiliului judeţean la 
rubrica asociaţii intercomunitare şi am constatat că în clipa de faţă avem 36 de astfel de 
asociaţii, ceea ce înseamnă un grad mare de organizare şi crearea unor posibilităţi pentru 

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
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aceste comunităţi să-şi promoveze diferite acţiuni şi proiecte. Eu am o întrebare aici, există 
o asociaţie care se intitulează Asociaţia Intercomunitară … numai o clipă să ajung la poziţia 
respectivă, care conţine practic aceiaşi membri ca Asociaţia Intercomunitară a Văii 

Mureşului, de utilitate publică.  Sigur, n-am avut la dispoziţie statutul acesteia, dar îmi dau 
seama că noua asociaţie de fapt ar veni să preia funcţiile celeilalte asociaţii, … e o 
întrebare.  

                Domnul preşedinte Dobre: Nu vreau să intervin peste dumneavoastră.  
   Domnul consilier Boloş: Am înţeles.  A doua chestiune pe care am discutat-o de 

altfel cu domnul vicepreşedinte,  am constatat că există şi alte două primării care ar dori să 
se înscrie în această asociaţie şi care nu au făcut demersurile pentru a fi membri fondatori, 
ceea ce bănuiesc că nu-i nicio piedică să acceadă ulterior în această asociaţie. Iar cea de a 

treia chestiune, am o observaţie punctuală, la art. 6 este o chestiune, o greşeală absolut de 
redactare, din considerent profesional eu citesc cu atenţie. Spune ca şi obiective: 
„organizarea de manifestaţii culturale”, termenul este de manifestări culturale, pentru că 

manifestaţiile au cu totul alt sens, bănuiesc că nu şi-au propus astfel de gesturi.   
                Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc sigur că da, am să încep cu ultima 

observaţie, dacă trece de vigilenţa şi verificarea judecătorului care va aproba înfiinţarea 

acestei organizaţii. Aveţi dreptate cu Valea Mureşului, cu cealaltă asociaţie însă aceasta 
este o asociaţie intercomunitară, asta este diferenţa de cealaltă, dacă nu mă înşel,  n-am 
făcut munca de documentare pe care aţi făcut dumneavoastră, însă cred că fiind solicitarea 

acelor comunităţi noi am zis da, evident vom fi de acord cu voi să vă sprijinim şi echipa 
consiliului judeţean va fi de acord. Urmează să vedem ….,  La cealaltă chestiune legată de 
manifestaţii, manifestări, bănuiesc că avem de a face cu o eroare materială. Dacă nu mai 

sunt alte intervenţii am să vă solicit să votăm, mulţumesc.   
 
                   Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru, 4  absenţi (Antonie-Ştefan 

Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emőke, Szász Izolda). 
 

                           6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării  comunelor Aţintiş şi 
Cuci la Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. 

    

            Domnul preşedinte Dobre: De asemenea avem un proiect de hotărâre privind 
aprobarea aderării comunelor Aţintiş şi Cuci la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUA INVEST MUREŞ. Proiectul are 3 articole iar solicitarea mea este pentru un vot în 

integralitatea acestui proiect.  
 
               Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4  absenţi (Antonie-Ştefan 

Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emőke, Szász Izolda). 
 
               7. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Consiliului Județean 

Mureș şi Asociaţia Baschet Club Mureş în vederea organizării Finalei Naţionale 
de Baschet  Masculin. 
   

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 7 de pe ordinea de zi  avem 
aprobarea cooperării dintre Consiliului Județean Mureș şi Asociaţia Baschet Club Mureş în 

vederea organizării Finalei Naţionale de Baschet  Masculin. Probabil că toată lumea ştie, 
astăzi are loc cel de a cincilea meci din şapte, de la ora 18.00, la Sala Polivalentă, poate 
terminăm până atunci şi cu şedinţa consiliului judeţean. Hotărârea are 3 articole, deja se 

fac semne din public, noi intrăm în această asociere cu clubul …, am avut numeroase 
discuţii după comisia tehnico-economică de astăzi, solicitările consilierilor care susţin 
baschetul şi sportul în general în judeţul Mureş, care susţin … putem spune de data asta 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct6.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct6.pdf
http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct6.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
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mai mult chiar, performanţa baschetului din judeţul Mureş, faptul că au ajuns în finală. 
Recomandarea de pe avizul de la comisia tehnico-economică este să majorăm contribuţia. 
Ceea ce noi am promis este 10 mii de lei, comisia economică propune 50 mii de lei, comisia 

pentru agricultură şi mediu 30 mii de lei şi restul comisiilor avizează favorabil. Sigur că da, 
am avut până la intrarea în sală discuţii, acesta fiind probabil cel mai viu discutat proiect de 
pe ordinea de zi. Fără îndoială, am spus şi repet, putem să dăm cât doreşte consiliul 

judeţean, de aceea suntem o echipă să hotărâm, dacă avem păreri diferite le tranşăm prin 
vot, însă cred că totuşi privind din ansamblu sau dinafară puţin lucrurile trebuie să fim 

foarte corecţi cu noi. La momentul la care am construit bugetul avem sau am avut cu 40 de 
milioane de lei bani alocaţi mai puţini decât anul trecut pe drumurile judeţene, domnilor şi 
doamnelor consilieri, deci în loc de 46 de milioane pe care am băgat în drumuri şi am 

investit în drumuri în 2012, anul acesta investim 16 de milioane,   deci să fie de ştiut. La 
momentul la care am aprobat bugetul n-am avut în vedere nici cele 4 hotărâri în regim de 
urgenţă prin care putem atrage 2 milioane jumătate de euro în judeţul Mureş. Avem 

cofinanţare de 2%, noi n-am prevăzut în buget nici asta. Nu am prevăzut în buget nici 
altele, respectiv nici aceasta sumă pentru performanţa care o obţine pentru că sunt finaliştii 
la baschet, noi putem da cât vreţi dumneavoastră. Am avut o discuţie cu clubul respectiv, 

cu conducătorul clubului şi antrenorul, suma pe care mi-am permis s-o avansez, pe care v-
o supun atenţiei a fost acea de 10 mii de lei. Evident sunt şi eu de acord să dublăm această 
sumă dacă există un interes atât de mare în cea ce priveşte consilierii. O dublăm, însă vă 

anunţ că va trebui să tăiem din altă parte şi nu prea avem de unde. Palatul Culturii are 100 
de ani, avem drumuri care trebuie să le reparăm, proiecte trebuie să facem …  proiecte, 
proiecte, proiecte. Noi nu avem făcute proiecte şi vă aduc aminte Ungheni-Acăţari  sau 

Acăţari-Ungheni cum vreţi să luaţi, e un proiect pe care trebuie să avem în vedere, vă aduc 
aminte Voiniceni-Breaza, proiecte pe care trebuie să le luăm şi să le ţinem.  Vă aduc 
aminte,  parcarea de la spital pe care trebuie s-o facem. Da, putem da aşa toţi banii la 

baschet, nu-i niciun fel de problemă, însă eu mă voi supune hotărârii dumneavoastră cu 
toată deferenţa,  însă orice sumă dăm în partea asta sau în altă parte va trebui să tăiem de 

undeva exact aceeaşi sumă şi eu cred că înţelept ar fi să dublăm această sumă de la 10 la 
20 de mii de lei şi, evident, echipele de baschet având posibilitatea să depună şi la cele 4 
miliarde care le avem alocate sportului din judeţul Mureş pentru a-şi complini, pentru a se 

îndestula şi din acele sume dacă vor face faţă rigorilor impuse de lege şi exigenţelor impuse 
de comisia de  selectare a proiectelor. S-a înscris la cuvânt domnul Filimon, vă rog.  
         Domnul consilier Filimon: Domnul preşedinte, încep cu o întrebare: luna trecută când 

am aprobat 30 de mii la zborurile acelea cu avionul am discutat de unde tăiem? Nu. Am 
venit la comisie extrem de afectat şi de supărat, de ce? Pentru că sunt un susţinător al 
sportului şi asta ştie toată lumea. În momentul în care un club pentru prima dată are şansa 

să aducă o mare bucurie multor iubitori de baschet şi vă aduc aminte că titulatura lor este 
BC Mureş, nu este Tîrgu Mureş, şi vreau să vă informez că primăria ajută cu foarte mulţi 
bani acest club şi altele. În momentul în carte văd o solicitare din partea clubului, iar 

răspunsul consiliului judeţean este cel pe care l-am văzut, m-am gândit că este o umilinţă. 
Este o umilinţă pentru aceşti băieţi minunaţi, este o umilinţă pentru aceşti conducători pe 
care eu numesc prieteni … pot să spun, Cornel Lungu pe care-l felicit public. A făcut un 

lucru minunat cu această echipă iar faptul că Sala Polivalentă este plină de fiecare dată la 
un meci, mă gândesc că efectiv îi umiliţi pe aceşti băieţi deosebiţi. Au o şansă unică, mai au 

trei meciuri, să dea Dumnezeu să-i aducă titlu naţional în Tîrgu Mureş, iar bucuria noastră 
va fi mai mare. În cadrul comisiei economice eu am fost cel care a venit cu amendamentul 
de a susţine acest proiect, finala campionatului, cu suma de 50 de mii lei, îmi continui 

această susţinere şi o susţin în continuare în plen cu acelaşi amendament, de ce? Pentru că 
atunci când am susţinut tot felul de … am să spun metaforic „goşuşacuri” şi alte acţiuni, n-
am discutat nimic, n-am spus de unde tăiem, de la ce drum tăiem ş.a.m.d. Vă spun  sincer, 
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nu-i umiliţi pe aceşti băieţi. Sunt nişte băieţi minunaţi, au nişte conducători minunaţi şi 
pentru prima dată Mureşul, nu este al oraşului Tîrgu Mureş, este echipa judeţului Mureş 
poată să aducă titlul la Tîrgu Mureş. Eu cred, dragi colegi, că putem să facem acest demers 

şi sunt convins că executivul va găsi resursele necesare pentru a susţine această propunere 
a mea. Îmi susţin acest amendament şi vă spun sincer că mi-aş dori ca şi ceilalţi colegi să 
mă susţină pentru că aceşti băieţi efectiv merită acest lucru.        

          Domnul preşedinte Dobre: Categoric merită şi cred că nu punem, cel puţin la 
consiliul judeţean, la primărie e treaba lor, nu discut despre primărie, noi nu discutăm sub 

acest acoperiş în aceşti termeni cu umilinţă, cu altele. Suntem nişte oameni calmi, suntem 
nişte oameni responsabili, suntem nişte oameni maturi, suntem nişte oameni care încercăm 
să formăm o echipă. Cred că avem maturitatea necesară să dăm o hotărâre care să nu ne 

împartă între umiliţi şi umilitori. Nu, performanţa sportivă va fi susţinută de consiliul 
judeţean. Dacă este susţinută de primărie, înseamnă că au doi susţinători, … dar după 
buget.  În condiţiile în care o altă instituţie are de cinci ori bugetul mai mare, normal că 

susţine mai puternic şi dorim din tot sufletul să fie susţinuţi, dar nu vreau nici să discut 
despre alte subiecte. Discutăm exact despre acesta. Şi vă mai zic un singur lucru pe care l-
am mai spus, eu am primit delegaţia BC Mureş împreună cu domnul secretar, dacă nu mă 

înşel, am avut o discuţie cu domniile lor, înţelegerea a fost pe 10 mii, urmând să participe 
şi la alte proiecte la baschet de masă la sumele pe care tot noi, consiliul judeţean, le-am 
alocat, 4 miliarde de lei şi cred că lucrul acesta o să-l facem, dar încă o dată vă spun, 

consiliul, echipa consiliului este suverană prin vot. Susţinerea noastră cred că-i totală, cel 
puţin cred că majoritatea dintre noi i-am susţinut şi o să-l susţinem şi în seara asta. 
Domnul consilier Tuşnea, vă rog.   

           Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc domnul preşedinte. Doamnelor şi domnilor, 
am fost şi rămân unul dintre susţinătorii oricăror forme de activitate sportivă şi pe undeva 
regret că sportul de masă are încă multe carenţe după care şi sportul şcolar, şi acolo ar 

trebui să avem o preocupare atentă în continuare. Sigur că sunt unul dintre cei bucuroşi 
pentru performanţa echipei de baschet a Mureşului şi am susţinut şi în comisie să încercăm 

să alocăm suma solicitată de ei, o sumă mare, 64 şi ceva dacă am reţinut bine şi înţeleg că 
nu vom reuşi să alocăm o astfel de sumă, ceea ce vreau eu să întreb şi poate cineva poate 
să-mi dea un răspuns: dacă la fondurile acestea nerambursabile care aşteptau proiecte 

până poimâine, din câte îmi amintesc sau până în 3 iunie, ei au solicitat sau nu?, sigur că 
nu s-ar fi încadrat în timpul util pentru ei, asta ar fi o chestiune.  Dacă n-au solicitat trebuie 
să aibă neapărat în vedere pentru anul următor, pentru că acolo sunt totuşi 4 miliarde şi nu 

ştiu dacă se vor putea aloca toţi vis-à-vis de numărul de proiecte şi solicitări, asta este o 
chestiune. A doua chestiune, văd că parteneriatul se încheie undeva în 28 iunie 2013, eu 
socotesc că pentru un astfel de club ar trebui să avem un parteneriat de lungă durată şi 

atunci astfel s-ar gestiona, inclusiv aceste aspecte. Mulţumesc mult.    
          Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc mult domnul Tuşnea, discuţia-i lungă dar 
mă bucur pentru că aţi vorbit despre sportul de masă, despre sportul practicat de 

mureşeni, aceea mă interesează cel mai mult. Domnul consilier Todoran, s-a înscris la 
cuvânt, vă rog.   
  Domnul consilier Todoran:  Am şi eu o întrebare, dumneavoastră cunoaşteţi un 

ambasador mai bun în străinătate decât o echipă care reprezintă judeţul şi respectiv ţara în 
cea mai mare competiţie de baschet intercluburi din Europa? Dacă credeţi că putem găsi ca 

şi judeţ un ambasador mai bun decât această echipă?  
           Domnul preşedinte Dobre:  Dacă m-aş lua după banii care au fost investiţi, poate 
FC Mureş, Fotbal Club Municipal, acolo s-au băgat vreo 30 de milioane de euro, poate ar 

trebui să fie, adică eu cunosc ambasadori mai buni, că s-au investit mai mulţi bani, cam de 
100 de ori.  
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Domnul consilier Todoran: Da, dar Fotbal Club Municipal nu a ajuns în competiţiile 
europene. Noi vorbim de momentul acesta şi de Baschet Club Mureş, Fotbalul Municipal 
este momentan în divizia a 2-a şi are şanse mici pentru o competiţie europeană. Acum 

avem o şansă. 
Domnul preşedinte Dobre:  Eu v-am dat răspunsul, mulţumesc. Vă supun aprobării 

amendamentul formulat de mine, să dublăm suma de la 10 la 20 de mii şi o să vă rog să 

votăm.   
 

              Amendamentul se aprobă cu 25 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tatar Bela), 2 
„împotrivă” (Filimon Vasile, Todoran Liviu Radu), 1 nu a votat (Balogh Iosif)  absenţi 
(Antonie-Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emőke, Szász Izolda). 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi mai supunem atunci cu acest 

amendament  hotărârea încă o dată la vot, proiectul nr. 7 în ansamblu, cu amendamentul 

de dublare a sumei.  Vă mulţumesc.   
 

                Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tatar Bela), 2 
„împotrivă” (Filimon Vasile, Todoran Liviu Radu), 1 nu a votat (Balogh Iosif)  absenţi 
(Antonie-Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emőke, Szász Izolda). 
 

                    
               9. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş  în Consiliul Etic al Spitalului Clinic Judeţean de urgenţă Tîrgu 

Mureş. 
 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul  nr. 9, … da, vă rog. 

Domnul consilier Boloş:  Stimaţi colegi, îmi permiteţi încă o mică precizare ca să 
înţeleagă mai bine toată lumea. Eu am fost 7 ani preşedintele unei comisii de avizare a 

proiectelor care se depun la consiliul judeţean. Începând de anul acesta proiectele sunt 
avizate de experţi ai consiliului judeţean, hotărârea se face prin decizia preşedintelui, deci 
dacă proiectul este depus în condiţii, la termen, pentru finanţare şi îndeplineşte condiţiile, 

el va putea fi finanţat exact în termeni pe care dumneavoastră i-aţi propus înainte, deci  n-
aş vrea să cred că această promisiune nu va putea fi îndeplinită în măsura în care proiectul 
este bine depus în termenii respectivi. Nu există nicio piedică, pentru că această chestiune 

este în …, cum să spun, echipa de verificatori plus conducerea executivă a consiliului 
judeţean care aprobă aceste proiecte.  

       Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc pentru explicaţii şi cum nimeni nu 

poate să le deschidă înainte de termen şi oricum nu noi ci comisia, adică este o chestiune 
absolut, să zic aşa…  Proiectul de hotărârea nr. 9, noi, executivul o propunem pe doamna 
Adriana Farkas şef serviciu juridic în cadrul Direcţiei Juridice în Administraţia Publică, în 

Consiliul de administraţie renemunerat. Uite ar fi trebuit să amânăm şi pe asta, să vedem 
dacă nu, … pe Consiliul etic, pardon. Nu, dar dacă am amânat-o aia de la Consiliul de 
administraţie şi acolo am văzut că sunt chestiuni la care se agită foarte mulţi. Şi asta-i 

renemunerată trebuia s-o amânăm şi pe asta dar uite că nu m-am gândit. Bun. Vă supun 
aprobării acest proiect.    

 
              Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2 „abţineri”,  2 „nu au 
votat”, 4  absenţi (Antonie-Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi Edita Emőke, Szász 
Izolda). 

   
 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct9.pdf
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               10. Proiect de hotărâre privind  încetarea suspendării contractului 
individual de muncă al  doamnei Laura Pop, director la Căminul pentru Persoane 
Vârstnice Ideciu de Jos.  

 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult, ultimul proiect este legat de  
încetarea suspendării unui raport de muncă a unei doamnei Laura-Ramona Pop din cadrul 

Căminului pentru Persoane Vârstnice de la Ideciu de Jos. Doamna ocupă postul de director 
la acest aşezământ şi vă solicit votul dumneavoastră, de asemenea. Vă mulţumesc.  

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

Iosif, Boloş Vasile Grigore), 4  absenţi (Antonie-Ştefan Mihail, Coman Meluş Florian, Lokodi 
Edita Emőke, Szász Izolda). 

      
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, dacă cineva doreşte la diverse să ia 

cuvântul. Vă rog, domnul Boloş.  Vă ajută cu microfonul colegul nostru.  
Domnul consilier Boloş:  Îmi cer scuze, dar colegii din consiliul judeţean care mă 

cunosc ştiu, în general sunt o persoană care sunt foarte atent la felul în care se realizează 

exprimările, felul în care se transmit ideile în spaţiul nostru. De aceea îmi permit să am 
următoarea intervenţie şi sper să fie bine înţeleasă, care se intitulează Apel la respect. În 
ziarul Cuvântul liber din 21 mai a.c. am citit o declaraţie a domnului Marius Paşcan, senator 

PDL, postată şi pe site-ul personal, referitor la unele afirmaţii a unui membru al Consiliului 
Judeţean Mureş, în speţă fiind vorba de domnul preşedinte Ciprian Dobre. Nu intenţionez 
să comentez fondul acestei declaraţii, asupra acesteia urmând ca cel din cauză să-şi 

prezintă punctul de vedere, ci ca limbaj pe care-l apreciez ca jignitor, folosit în mod 
surprinzător pentru mine, de domnul senator. „Într-un stat democratic fiecare membru al 
comunităţii şi în mod deosebit un reprezentant ales, are dreptul de a se exprima în spaţiul 
public în mod liber asupra oricărei probleme de interes comunitar. Singurul aspect asupra 
căruia eu consider că există limite, în cazul unor declaraţii, sunt legate de limbajul folosit 
care, în mod firesc, nu trebuie să conţină termeni peiorativi, jignitori, precum şi fondul 
exprimării, care cred că trebuie să se refere doar la ideile anunţate de alte persoane şi mai 
puţin asupra caracteristicilor de orice natură ale acestor persoane. O astfel de abordare 
este în opinia mea cea care duce la dezvoltarea culturii dialogului public ce va da rezultate 
în sensul evoluţiei societăţii noastre în plan comportamental. Am fost şi rămân adept al 
limbajului civilizat cât mai elevat posibil, indiferent de situaţie şi fac apel la cei care au 
asumat calitatea de exponenţi ai cetăţenilor, fie ca senatori, deputaţi, preşedinte de consiliu 
judeţean, primar, consilier judeţean, consilier local, să respect acest spirit pentru a putea 
constitui modele pozitive pentru marea masă a cetăţenilor şi mai ales pentru generaţiile 
tinere.”  Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Domnule profesor, m-aţi surprins, dar trebuie să vă 
mulţumesc în primul rând că sunteţi singurul, nici nu ştiu cum să vă zic, participant activ la 

viaţa politică dinafara familiei mele care aţi observat acest lucru şi aţi şi făcut public. N-am 
să comentez în nici un fel, dar vreau să vă mulţumesc că, într-adevăr, atunci am rămas 
surprins, realmente surprins, dacă mai pot fi surprins de exprimările domnului politician, 

dar am rămas surprins când am văzut acele cuvinte într-adevăr jignitoare şi astăzi rămân 
plăcut surprins că cineva, oarecum, îmi ia apărarea sau, cum să vă spun, ceva de genul 

acesta, însă într-adevăr metoda folosită a fost una foarte puternică şi foarte periculoasă. 
Aşteptam măcar din partea redacţiei ziarului respectiv şi anume Cuvântul Liber , a doua zi, 
a treia zi, a zecea zi să existe măcar o bretea undeva, o manşetă undeva prin care să se 

spună că din greşeală s-ar fi strecurat acel material, însă n-a apărut nici acea manşetă, dar 
bucuroşi vom duce toate dacă-i vorba despre judeţul Mureş. Sunt ferm convins că acel 
domn nu are nimic personal cu mine, sunt ferm convins că şi dumnealui doreşte binele 

http://cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/04_/pct9.pdf
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judeţului Mureş, îl asigur însă că n-o să-i răspund niciodată. Nu am cum şi nu am de ce. 
Da, în fine, încă o dată vă mulţumesc, domnul profesor, că aţi observat şi aţi făcut public 
acest lucru.  

Întreb pe restul colegilor dacă mai vor să  ridice probleme, să  dezbatem probleme? 
Dacă nu, am eu o chestiune pe care vreau să dezbat cu dumneavoastră. O chestiune la 
care vreau să mă consult cu dumneavoastră, şi anume, dacă veţi fi de acord cu 7 iunie să 

facem o şedinţă extraordinară, care dorim să fie de fapt o şedinţă festivă a Consiliului 
Judeţean Mureş, având în vedere că pe 8 iunie 2013 se împlinesc 100 de ani de la 

terminarea lucrărilor Palatului Culturii şi mi-aș dori eu, personal, să avem împreună …, să 
fim la fel de uniţi şi cu ocazia acestui eveniment, centenarul, şi aici domnul profesor Boloş 
m-a corectat, îi spuneam jubileu, dar se referă la 50 de ani, o să zic de acum centenar, să 

facem o şedinţă publică festivă, o şedinţă pe care s-o programăm după amiaza zilei de 7 
iunie, undeva la ora 17,00 sau 18,00. Colegii de la cabinet sunt sprijiniţi de colegii de la 
aparatele de specialitate din cadrul consiliului judeţean, o să pregătească şi o mică 

festivitate decentă care se va desfăşura în curtea interioară a palatului nostru al 
administraţiei şi să convenim cumva cu liderii de fracţiune şi, mă rog, fiecare consilier 
judeţean să aibă dreptul de a invita, nu ştiu, 2,3,4 persoane, ceva de genul acesta şi 

efectiv să luăm eventual vreo două hotărâri care să dăinuiască încă 100 de ani…, măcar 
cele două hotărâri pe care o să le luăm şi aş vreau aşa, scurt, să aud sau să ascult punctul 
dumneavoastră de vedere. Da, de acord atunci, undeva, ori 17.00, ori 18.00, ziua de 7 

iunie, … e vinerea, adică să nu plecăm în week-end de vinerea, să plecăm de sâmbătă. La 
această şedinţă va participa întreg aparatul, aviz aparatului de specialitate, tot aparatul va 
participa şi să aveţi în vedere evident faptul că se va desfăşura seara.  

   Vă mulţumesc tare mult. 
             Lucrările şedinţei se încheie la ora 1409 
 

 

                                                                      Întocmit: consilier  Ercsei Matild 

                                                                                   consilier  Andreea Iepan 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 
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