
1 

 

 
                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.14.665/29.VI. 2013                              

                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                 Dosar: VI D/1      
                            
                   

 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureș 

din data de 4  iulie 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. 152 din 2 iulie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul Liber ” şi 
„Nepujság”. 

Din cei 32 de membri ai consiliului judeţean, au lipsit: Balogh Iosif, Borşan Doru 

Aurelian, Csép Éva Andrea, Gáspárik Attila Csaba, Lokodi Edita Emőke.  
 

     Au fost invitaţi să participe:  
 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 
 dl. Marius Lirca, primar Răstoliţa, director al Festivalului Etnografic al Comunităţilor 

de pe Valea Mureşului 
 dl. Aurelian Grama, S.C. Transilvania Grup Business SRL 
 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la 

elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 

Domnul preşedinte Dobre: Dragi colegi, sărut mâna şi bună ziua, o să-i rog pe 
colegii care nu au pornit aparatele de votat să le pornească, domnul Georgescu de 
asemenea vă rog, mulţumesc şi cam atât. Suntem 28 de consilieri prezenţi, avem ordine 

de zi de 3 puncte şi al patrulea în regim de urgenţă. Proces-verbal de la şedinţa anterioară 
nu avem încă, nu este redactat, aşa că intrăm în votarea ordinii de zi şi vă supun aprobării 
dumneavoastră inclusiv punctul în regim de urgenţă.     
 

Ordinea de zi se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 absenţi  (Balogh Iosif,  Borşan 

Doru Aurelian, Csép Éva Andrea, Gáspárik Attila Csaba, Lokodi Edita Emőke.). 
 

               În regim de urgenţă:  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării 
de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Balogh Iosif. 
 

              Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc tare mult, vă propun să începem cu 
acest proiect în regim de urgenţă şi anume să constatăm încetarea de drept a mandatului 

de consilier judeţean a colegului nostru Balogh Iosif, hotărârea, respectiv, proiectul nostru 
de hotărâre are 2 articole şi în primul articol, practic, explicăm despre ce este vorba. 
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Consiliul judeţean nu are ce să mai intervină în legătură cu mandatul de consilier judeţean a 
domnului Balogh. Mandatul colegului nostru încetează de drept, adică fără intervenţia 
noastră sau a vreunui alt organism din România, el operează în virtutea legii, prin puterea 

legii, noi practic încercăm să luăm act de acest lucru, prin hotărârea noastră şi, practic, să 
vacantăm locul de consilier judeţean care, prin încetarea de drept a mandatului domnului 
Balogh Iosif, se întâmplă în Consiliul Judeţean Mureş ca organism colegial. Domnul Filimon.     

                 Domnul consilier Filimon: Vă mulţumesc, sigur am aşteptat să ia altcineva 
cuvântul, dacă n-o fac, îl iau eu. Aş dori în primul rând  să–i mulţumesc domnului Balogh, 

ca prieten în primul rând şi coleg în consiliul judeţean pentru activitatea pe care a 
desfăşurat-o, eu cred că a avut mai multe mandate după ştiinţa mea, eu am lucrat un 
mandat şi un pic cu dânsul, ştiu că este foarte implicat în proiectele cu drumuri, în proiectul 

de la aeroport şi nu pot decât în numele meu personal, cel puţin, să-i mulţumesc pentru 
activitatea pe care a depus-o şi îi spun că o să fiu alături de el orice s-ar întâmpla în 
continuare, mulţumesc.       

                 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier, sigur că da, în viaţa 
publică a judeţului Mureş rămâne domnul Balogh şi cred că şi domnul Tuşnea vrea să spună 
ceva.  

        Domnul consilier Tuşnea: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor. Vreau să 
spun că, chiar îmi pare rău de ce s-a întâmplat cu domnul Balogh, dar sigur că n-am cum să 
comentez o decizie, o sentinţă, cum se numeşte, a unei instituţii precum ANI, ce am eu de 

spus acum sunt următoarele trei chestiuni, pentru că implicit vizează şi activitatea 
consiliului. 1. Nu înţeleg cum un consilier sau un alt ales care ştie legile ţării se expune la 
aceste riscuri, ale conflictului de interese. 2. Dacă am reţinut eu bine şi nu sunt convins că 

cifra este corectă, incompatibilitatea şi respectiv conflictul de interese se referă la vreo 56 
de contracte. Eu nu înţeleg cum se ajunge la cifre de genul acesta, adică, scapă unu, scapă 
două, scapă trei, zece, nu se sesizează nimeni până se ajunge la 56. Aici e semn mare 

pentru instituţiile statului şi pentru cei care sunt îndrituiţi să demisioneze pentru chestiuni 
de genul acesta. Şi ultima chestiune, dacă e vorba de atâtea  contracte, pe contractele 

respective a semnat cineva din consiliul judeţean, nu doar domnul Balogh sau reprezentanţii 
dumnealui. Cine a semnat pe aceste contracte din partea consiliului judeţean, ce se 
întâmplă? N-a ştiut, n-a înţeles, …. domnul Balogh, eşti consilier judeţean, vezi că există 

nişte acte normative,… a semnat, s-au derulat, s-a acumulat numărul acesta foarte mare şi 
în sfârşit vine ANI şi zice stop! Dragii mei, eu doresc să fie un semnal de alarmă pentru 
toată lumea şi pentru toţi cei care sunt prin activitatea lor într-o oarecare măsură mai mare 

sau mai mică vizaţi de astfel de chestiuni, să nu se mai întâmple în continuare. Vă 
mulţumesc mult.  
                  Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnul consilier. Domnul 

consilier Kelemen Márton.  
                  Domnul consilier Kelemen Márton. Mulţumesc domnul preşedinte, n-am vrut să 
iau cuvântul pentru că considerăm că nu avem toate elementele din această problemă, 

acum evident luăm act de decizia ANI,  nu avem cum să contestăm acest lucru, încă nu s-a 
publicat argumentaţia, probabil că domnul consilier Balogh o să mai încerce mai multe chei 
de atac împotriva acestei decizii, evident că grupul este alături de domnul Balogh şi o să-l 

susţinem unde putem pe dânsul, deci n-am vrut încă să ne luăm rămas-bun de la dânsul, 
pe moment luăm act de această decizie şi  vedem ce se va întâmplat. Vă mulţumesc.  

                  Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnul consilier, dacă mai sunt 
şi alte luări de poziţii, dacă nu, vă invit să votăm. Vă mulţumesc. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 absenţi  (Balogh Iosif,  
Borşan Doru Aurelian, Csép Éva Andrea, Gáspárik Attila Csaba, Lokodi Edita Emőke). 
 

 
                1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 
Județean Mureș și Asociația Microregiunea Valea Mureșului Mijlociu în vederea 

organizării Festivalului Etnografic al Comunităților de pe Valea Mureșului, ediția 
a IX-a   

               Domnul preşedinte Dobre: Să trecem la primul punct al ordinii noastre de zi şi 

prin proiectul de hotărâre de 3 articole vă propunem cooperarea dintre Consiliul Judeţean 
Mureş şi Asociaţia Microregiunea Valea Mureșului Mijlociu pentru organizarea Festivalului 
Etnografic al Comunităților de pe Valea Mureșului, în ceea ce priveşte detaliile ele sunt 

cuprinse în convenţia pe care o aveţi, o avem toţi anexată la proiectul de hotărâre. Dacă nu 
sunt luări de poziţie vă mulţumesc şi vă invit să votăm, … dar între timp două persoane s-au 
înscris, primul este domnul Tuşnea, vă rog.  

              Domnul consilier Tuşnea: Vă mulţumesc şi de data asta. Domnule preşedinte, 
domnilor colegi, nu am nimic de spus vizavi de organizarea acestui festival, este la ediţia a 
IX-a, de fiecare dată s-au întâmplat lucruri frumoase acolo, sigur şi de data asta va fi poate 

chiar mai bine decât prin ediţiile anterioare, însă suma cu care suntem solicitaţi să votăm, 
să aprobăm astăzi pare totuşi prea mare. Văzând şi contribuţiile consiliului judeţean din anii 
anteriori v-aş propune, şi domnule preşedinte vă rog să supuneţi la vot, ca consiliul 

judeţean să contribuie în rând cu celelalte primării sau cu primăriile mai bine-zis, cu celelalte 
13 primării şi am făcut un mic calcul, dacă împărţim suma, respectiv bugetul acestui festival 
la 14 ne iese în jur de 22 de mii de ron, cred că ar fi o sumă rezonabilă, corectă, egală cu a 

celorlalţi parteneri şi aş mai avea de făcut următoarea precizare: este un festival al 
promovării valorilor acestei zone în primul rând, cele etno-folclorice, de artă culinară 

ş.a.m.d. ceea ce este foarte frumos, dar dacă ne uităm bine în buget, cei mai mulţi bani se 
duc pentru cântăreţi şi formaţii care sunt dinafara judeţului sau a zonei şi eu cred că ar fi 
mult mai bine să renunţăm la ei pentru că îi întâlnim la concertele lor, le avem evident pe 

DVD-uri, prin concerte pe la televiziuni şi dacă tot vrem să fie un festival a Văii Mureşului şi 
a celor 14 comunităţi, am văzut că fiecare se prezintă pe scenă cu programele proprii în 
care, poate nu-i cuvântul potrivit, îşi etalează realizările, ceea ce e un lucru foarte frumos şi 

încurajator şi sprijinim, şi eu sprijin cu tot dragul lucrul acesta, dar a da foarte mulţi bani la 
nişte invitaţi, indiferent că sunt cântăreţi sau că sunt formaţii din afara zonei sau din afara 
judeţului chiar nu mi se pare potrivit, deci eu aş propune organizatorilor să renunţe şi atunci 

automat scade şi bugetul şi contribuţia devine mai suportabilă pentru că ştim cu toţii cam 
cum stau şi primăriile cu bugetele lor. Mulţumesc mult de tot.      
               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul Şopterean. 

               Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, doamnelor şi 
domnilor, Festivalul etnografic al Văii Gurghiului, Văii Mureşului, urmează şi celălalt a Văii 
Gurghiului, cred că n-am făcut nicio greşeală, ediţia a IX-a este o acţiune şi o manifestare   

de mare amploare şi chiar, zic eu, aduce cinste şi onoare judeţului Mureş. Eu, care mă 
preocup şi una dintre preocupările mele este activitatea cultural-artistică şi este chiar şi 
dragostea mea, o pasiune, am urmărit an de an, ediţie de la ediţie, procesul şi programul 

de desfăşurare al festivalului s-a îmbunătăţit, încă mai sunt multe de făcut dar pe rând se 
vor face toate. Dacă e vorba de festivalul etnografic atunci înseamnă tradiţii, preocupările 

comunităţii respective, a Văii Mureşului, folclorul autentic pe care trebuie să-l promovăm 
pentru că mai ştiu şi se spune că de la revoluţie încoace cel mai bun ambasador al României 
este folclorul, dintre toţi câţi am avut în alte state, şi atunci noi avem un potenţial foarte 

puternic în judeţul Mureş care-l putem să promovăm, nu vreau să repet ceea ce spunea 
domnul coleg Tuşnea, e adevărat că putem să organizăm cu forţe proprii, cu formaţii 
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artistice, cu artişti ai noştri din judeţul Mureş şi fac o scurtă paranteză, să ştiţi că am avut o 
discuţie cu un edil al judeţului Alba şi ştiţi ce mi-a spus? M-am oferit să cânt şi eu şi mi-a 
spus, „noi lucrăm cu ai noştri, cu ai noştri că avem suficienţi, nu împrumutăm din alte 

judeţe, noi promovăm ceea ce este al nostru şi lăsăm banii la noi în judeţ, chiar dacă sunt 
mulţi sau puţini.”  Dacă organizatorii au grijă de aceste elemente, şi nu vreau să supăr şi nu 
vreau să … sunt colegii artişti care exagerează în a solicita onorarii, dacă se are în vedere că 

banii trebuie munciţi şi trebuie chibzuiţi, atunci să ştiţi că se pot realiza lucruri frumoase. Eu 
mă declar mulţumit pentru tot ceea ce se întâmplă pe Valea Mureşului şi, urmând, pe Valea 

Gurghiului şi chiar doresc o, …  şi fac o propunere, să se ia o iniţiativă să organizăm un 
astfel de festival şi în zona de câmpie, pentru că zona de câmpie, Câmpia Mureşului este 
mare, este tot aşa bogată şi diversificată. Mulţumesc încă o dată şi doresc succes 

festivalului!  
               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc tare mult domnilor consilieri, sigur că 
da, am luat act de recomandările dumneavoastră, pertinente şi susţinute până la cel mai 

înalt nivel, la nivelul judeţului Mureş, însă un proverb vechi american spune: „Ceea ce 
funcţionează nu ar trebui înlocuit”. Metodele folosite de noi încă de acum 9 ani de zile sunt 
într-adevăr cu cap de afiş, pentru că fără cap de afiş nu poţi aduce publicul căruia i te 

adresezi pe Valea Mureşului. Nu poţi aduce acel public de tineri, cărora într-adevăr să le 
arăţi ce înseamnă tradiţie românească, ce înseamnă tradiţie maghiară de pe Valea 
Mureşului, ce înseamnă până la urmă folclor, artă meşteşugărească şi chiar artă culinară 

tradiţională în Transilvania şi în cazul nostru pe Valea Mureşului. Cred că o metodă folosită 
de 9 ani de zile care a sporit şi a învăţat pe cei tineri care habar nu aveau că în limba 
română există cuvântul jântiţă sau jântuială, habar nu aveau că în limba română există 

cuvântul balmoş, cel puţin, cel puţin în judeţul Mureş cred că şi români şi maghiari au 
învăţat că există aceste cuvinte în limba română. Cred de asemenea că, pentru a putea 
îndrăgi tradiţia şi lucrurile vechi, trebuie să iei contact nemijlocit cu ele. Acestea au fost 

metodele alese de organizatori, propun să nu schimbăm metoda dacă a funcţionat foarte 
bine şi de asemenea cred că ar fi bine să venim în fiecare an cu ceva nou şi atât colegii mei, 

echipa consiliului judeţean din executiv suntem receptivi la orice fel de sugestie pe care 
dumneavoastră ne-o adresaţi în vederea îmbunătăţirii, nu numai acestui lucru, ci a tuturor 
demersurilor, întreprinderilor pe care noi încercăm să le facem, repet, împreună. Ar fi bun 

un festival şi pe câmpie, evident, ar fi bun un festival şi pe Valea Nirajului, am discutat 
acest aspect cu mai mulţi exponenţi ai primăriilor, ai consilierilor judeţeni, pentru că încă o 
dată, locul de unde te tragi este locul care îţi dă puterea pe urmă în viaţă. Vă invit să votăm 

acest proiect de hotărâre care are 3 articole.          
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”,  1 „împotrivă” (Stoica 

Ion), o „abţinere” (Tuşnea Ioan), 1 nu a votat  (Antonie Ştefan Mihail), 5 absenţi  (Balogh 
Iosif, Borşan Doru Aurelian, Csép Éva Andrea, Gáspárik Attila Csaba, Lokodi Edita Emőke.) 
 

               2. Proiect de hotărâre pentru modificarea duratei Convenţiei de 

colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Transilvania Grup Business 
SRL privind editarea revistei "Eroii rezistenţei anticomuniste” 

                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, al doilea este un proiect de asemenea 

cu 3 articole, care are în vedere aprobarea prelungirii convenţiei de colaborarea încheiată cu 
Consiliul Județean Mureș şi o societate comercială care editează "Eroii rezistenţei 
anticomuniste”. Nu se suplimentează nici un fel de sumă de bani, este vorba strict de 

prelungirea duratei în vederea  editării numerelor la care s-a ajuns şi care nu au reuşit să se 
încadreze în timp şi până la urmă nici nu cred că trebuie să fie chiar aşa de mare grabă. 
Domnul Tuşnea, de asemenea, vă rog. 
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                Domnul consilier Tuşnea: Da, nicio dramă. Nu asta-i problema, domnul  
preşedinte, eu aş dori să facem următoarea precizare în convenţia pe care o avem cu 
societatea, întrucât în limba maghiară titlurile revistei nu este o traducere mot-a-mot a 

aceluia în limba română, v-aş ruga în convenţie să fie trecut acest titlu în limba maghiară să 
nu avem probleme vizavi de finanţare pentru că s-ar putea considera că-i altă revistă, alt 
conţinut, etc. etc., să cuprindem cu numele său această revistă în limba maghiară, 

mulţumesc.   
                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul profesor, suntem în prezenţa 

proiectului care reglementează doar revista în limba română nu şi cea în limba maghiară. …. 
atunci înseamnă că eu n-am înţeles observaţia, domnul secretar. 
                 Domnul consilier Tuşnea: Noi avem o convenţie cu … 

                 Domnul preşedinte Dobre: … Două 
                 Domnul consilier Tuşnea: Două? 
                 Domnul preşedinte Dobre: Da, una pentru limba română şi alta pentru în limba 

maghiară. 
                 Domnul consilier Tuşnea: Şi apare numele revistei aşa cum este formulat în 
limba maghiară? sau apare tot … 

                  Domnul secretar Cosma: Revista care se editează în limba maghiară are o altă 
denumire.  
                  Domnul consilier Tuşnea: Eu vă întreb dacă în convenţie apare această 

denumire sau nu? 
                  Domnul secretar Cosma: Sunt două convenţii, domnul consilier, aici vorbim de 
convenţia pentru editarea revistei, "Eroii rezistenţei anticomuniste”, această revistă este în 

limba română. Pe ordinea de zi se află propunerea de modificare a convenţiei de colaborare 
pentru editarea acestei reviste. Revista în limba maghiară este aprobată printr-o altă 
hotărâre de consiliului judeţean şi pentru altă convenţie.  

                   Domnul consilier Tuşnea: Şi aici nu-i  toată prelungirea ? 
                   Domnul secretar Cosma: Nu 

                   Domnul consilier Tuşnea: Ok, încă o dată întreb, în convenţia pentru varianta 
în limba maghiară este trecută denumirea în limba maghiară?  
                   Domnul secretar Cosma: Da. 

                   Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc, asta vroiam. 
                   Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Hotărârea are 3 articole şi a 
trecut fără obiecţiuni de comisiile noastre, vă supun votului dumneavoastră hotărârea în 

integralitatea sa. 
  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 22 voturi „pentru”,  1 „împotrivă”  (Coman 

Meluş Florian), 3 „abţineri” (Filimon Vasile, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat 
(Ciprian Dobre, Antonie Ştefan Mihail), 5 absenţi  (Balogh Iosif, Borşan Doru Aurelian, 
Csép Éva Andrea, Gáspárik Attila Csaba, Lokodi Edita Emőke.) 

 
                3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public 
județean "Oamenii, orașul, palatul, strada” 

                  Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 3 avem hotărârea privind 

aprobarea programului de interes judeţean de 100 de ani de la Palatul Culturii, privind 
aniversarea, avem însă de la comisiile de specialitate avize favorabile cu menţiuni. Comisia 

de cultură şi social propune ca titlul să fie schimbat şi acţiunea să se desfăşoare şi în alte 
localităţi din judeţ. Evident putem discuta denumirea proiectului, domnul profesor, iar în 
ceea ce priveşte alte localităţi avem şi alte localităţi, eventual să facem mai multe şi în alte 

localităţi, eu cred că se poate îndeplini cerinţa comisiei de cultură, şi de asemenea Comisia 
juridică, de ordine publică şi relaţii internaţionale ne spune aşa: că propune ca activităţile să 
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se desfăşoare şi în, nu ştiu, şi în alte municipii şi oraşe, locaţii, şi în alte locaţii situate în 
împrejurimi în municipii şi oraşe. Da, avem, eventual să le înmulţim, putem să facem acest 
lucru şi să introducem în acest program, evident. Dacă pe schimbarea denumirii proiectului 

pe care noi l-am numit „Oamenii, oraşul, palatul, strada”, evident noi acceptăm şi dacă 
dumneavoastră consideraţi că e nepotrivit putem să-l schimbăm fără nici un fel de 
probleme, noi am considerat că e important să surprindem oamenii, celor care sau celor 

cărora noi ne adresăm, oraşul, locul în care se află Palatul Culturii, municipiul reşedinţă de 
judeţ, palatul  în sine şi strada în sensul că  încercăm să ducem actul de cultură şi în afara 

locaţiei Palatului Culturii sau altor instituţii de cultură. Asta am încercat să sugerăm, putem 
însă, ... nu cred că cineva are, … n-are nimeni nici un fel de fixaţie pe un titlu sau pe o 
denumire sau pe chestiune de genul acesta. Am încercat să flexibilizăm foarte mult, încă o 

dată nu e o denumire, e o egidă, nici măcar asta, ci e o enumerare a mijloacelor şi a 
metodelor pe care o să le folosim la celebrarea celor 100 de ani. Dacă nu sunt obiecţiuni, 
atunci vă rog să votăm. Numai puţin, v-aţi înscris la cuvânt domnul Pokornyi? Îmi cer scuze, 

observația Comisiei tehnico-economică, dar vă rog expuneţi-o oral, nu-i nici un fel de 
problemă. Îmi cer scuze dar nu, … cum ?, dar asta zic, vă rog, haideţi că reluăm votul ca să 
poată vorbi, îmi cer scuze. 

               Domnul consilier Pokornyi: Propun ca materialele de promovare pentru Palatul 
Culturii să fie traduse și în limba germană, iar cererea de parteneriat să fie adresată și 
Ambasadei Austriei. 

               Domnul preşedinte Dobre: Ultima frază nu am auzit-o, şi? … Am înţeles, n-am 
tradus-o?, unde-i Anca, şi nu era în germană?, nici un fel de problemă, ... încă o dată nici 
un fel de problemă s-o traducem şi în limba germană. Mulţumesc eu, domnul consilier. Da, 

eu cred că trebuie să fim de acord, orice parteneriat cu orice ambasadă, … să vedeţi 
domnul Pokornyi că parteneriatul o să fie mult mai mult decât ambasadorul Austriei la 
Bucureşti, va fi poate, dacă Dumnezeul ne ajută, de cu totul şi cu totul alt sânge destul de 

important pentru dinastia habsburgică în Europa. Reluăm votul, pentru că 4 consilieri n-au 
votat. Vă rog, domnul profesor. 

              Domnul consilier Tuşnea: Domnul preşedinte, în comisia de învăţământ-cultură s-
a propus ca titlu sau emblemă sau cum vrem să numim aceasta pentru programul celor 3 
luni de zile „Oamenii, palatul, cultura”, şi să nu mai apară cuvintele „oraşul” şi  „strada”, să 

ne gândim dacă nu ar fi mai, … dacă nu, cum consideraţi.   
                Domnul preşedinte Dobre: Am înţeles, acesta a fost o discuţie să înţeleg, sigur 
că da, credeţi-mă că şi în cadrul grupului de lucru au fost sute, sute de propuneri şi, mai 

mult decât atât, credeţi-mă că, ... mă rog, niciodată nu ştii cum e mai bine. Acesta, ca să vă 
zic drept, constituie un proiect, comisia de cultură are oricând acces la aparat, la oamenii 
noştri din executiv care lucrează şi vom fi receptivi la orice, nu numai la denumire, chestiuni 

de formă, ci şi la chestiuni de fond pentru derularea acestui program, acestui proiect care 
va fi primul. Deci este foarte, foarte important cum iese prima ediţie pentru că intenţia 
noastră este totuşi ca judeţul Mureş să aibă Zilele Culturii Mureşene, care vom încerca să le 

pornim la anul, odată cu această frumoasă sărbătoare de 100 de ani de Palat. Bun, dacă nu 
mai sunt alte informaţii sau sugestii vă invit să votăm.     
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”,  2 nu au votat (Antonie 
Ştefan-Mihail, Tatár Béla), 5 absenţi  (Balogh Iosif, Borşan Doru Aurelian, Csép Éva 

Andrea, Gáspárik Attila Csaba, Lokodi Edita Emőke). 
 
             Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc foarte mult pentru votul în 

unanimitate, mai puţin domnul Tatár Béla care cred că a ieşit. Cam aceasta a fost şedinţa 
noastră de astăzi, sper că fiecare dintre dumneavoastră să fi primit invitaţia pentru 13 iulie. 
În 13 iulie împreună cu directorul general APDRP, deci Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltarea 
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Rurală şi Pescuit care va veni la Tîrgu Mureş, de asemenea directorul general de la APIA va 
veni la Tîrgu Mureş şi vrem să facem împreună cu toţi primarii judeţului şi toţi fermierii 
interesaţi de proiectele pe fonduri europene, în exerciţiu financiar 2014-2020, o să facem o 

dezbatere, o conferinţă. Nu am adus oameni politici, că puteam foarte frumos să aduc 
Ministrul Agriculturii şi un secretar de stat de la agricultură, m-a interesat să aduc oameni 
tehnici pentru ca fermierii, primarii şi noi să intrăm în dialog pragmatic pentru direcţiile de 

dezvoltare şi de aplicare pe fondurile europene pe 2014-2020. Conferinţa va avea loc la 
Reghin, pentru că o integrăm în programul Festivalului Văii Mureşului, va avea loc la 

Reghin, la sala de conferinţe Gliga, de la ieşirea din Reghin spre Valea Mureşului către 
Suseni. Vă invit, doamnelor şi domnilor consilieri pe toţi şi pe fiecare dintre dumneavoastră 
în parte la această conferinţă şi, de asemenea, vă invităm vineri la deschiderea Festivalului 

Văii Mureşului, sau numai sâmbătă la ora 1000 începem şi de acolo să mergem toţi la 
Răstoliţa pe Platou la Leila la debutul festivalului. Da, vă aştept cu tot dragul şi vă rog să-i 
onoraţi, pe cei care organizează, cu prezenţa dumneavoastră. Vă mulţumesc tare mult.          

 
 
             Lucrările şedinţei se încheie la ora 1346. 
 

 

                                                                      Întocmit: consilier Ercsei Matild 

                                                                                

 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verificat: şef serviciu - Delia Belean 
              director – Genica Nemeş 


