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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.17.228/10.IX.2013                              
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                         Dosar: VI D/1      
                                        
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 25 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. 164 din 19 iulie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul Liber ” şi 
„Népujság”. 

Din cei 32 de membri ai consiliului judeţean, a lipsit Georgescu Cristian Radu. 
Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 
 dl. Radu Mircea, supleant pe lista USL 
 dl. Baciu Marius Tiberiu, supleant pe lista USL 
 dl Szabó Albert, supleant pe lista UDMR 
 dl Ioan Nicoară - preşedinte ASOCIAŢIA INTERCOMUNITARĂ IERNUŢEANA 
 dl Dan Vasile, preşedinte -  ASOCIAŢIA COMUNITĂŢILOR VĂII GURGHIULUI 
 dna Dohotariu Monica, director Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică 

 dl. Podoabă Virgil – redactor-şef, Revista VATRA 
 dl. Kovács András Ferencz – redactor-şef, revista LATO 
 dl. Kovács Robert, sef serviciu SALVAMONT SALVASPEO 
 dl. Soos Zoltan, director,  Muzeul Judeţean Mureş  

 dl. Cadariu Gavril, director - Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş  
 dna. Guşatu Ileana - director Camera Agricolă Judeţeană Mureş 
 dna. Avram Monica – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 
 dna. Cristina Sârb, manager finanţe - SC Compania Aquaserv SA 
 dna. Moldovan Silvia, director ADI AQUAINVEST MUREŞ SA 

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

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! O să vă anunţ faptul că 

avem un singur absent la această şedinţă dintre colegii consilieri. Având în vedere că trei 
dintre colegii noştri vor depune astăzi jurământul în faţa dumneavoastră, deci fiind o 
şedință solemnă a organului nostru colegial, vom începe prin intonarea Imnului de Stat. 

După intonarea Imnului de Stat. 
Vă mulţumesc. Avem o ședință cu mai multe puncte decât de obicei, pe ordinea de 

zi, şi pe cale de consecinţă o să fie o şedinţă un pic mai lungă. Avem trei proiecte în regim 
de urgenţă pentru că aşa ne-au venit solicitările, una dintre ele chiar astăzi şi 22 de puncte 
în regim normal.  Vă propun să tratăm cele trei proiecte în regim de urgenţă la început, 
înaintea celor regulate pe care dumneavoastră le-aţi cunoscut joia trecută de pe internet şi 
vă propun şi vă supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi, dar nu, înainte de asta am 
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să îl rog pe domnul secretar, având două şedinţe şi două procese-verbale de aprobat de la 
ordinara din 20 iunie şi extraordinara din 4 iulie. Domnule secretar, vă rog.   

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor 
şi domnilor consilieri, dacă cu privire la conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din 
data de 20 iunie aveţi observaţii? Vă rog, domnule consilier Tuşnea. 

Domnul consilier Ioan Tuşnea: Mulţumesc. Domnule preşedinte, doamnelor şi 
domnilor, am mai multe observaţii de făcut, mărunte toate, ce ţin doar de conţinutul 
textului, de nişte cuvinte care cred că nu au fost înţelese poate şi din cauza înregistrării. 
Vedem că microfoanele noastre mai fac feste şi rugămintea mea este să îmi permiteţi ca 
după şedinţă, cu domnul secretar, să fac acele mici modificări ca să nu ţin… 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sigur că da, fără probleme.   
Domnul consilier Ioan Tuşnea: Vă mulţumesc. 
Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Atunci, cu această precizare, că revenim 

asupra punctelor unde domnul consilier Tuşnea are de făcut observaţii, vă supun aprobării, 
conţinutul procesului-verbal de şedinţă. 

 
Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 20 

iunie 2013 se aprobă  cu 30 de voturi „pentru” , 1 a lipsit (Liviu Radu Todoran). 
 
Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Vă mulţumesc. Referitor la procesul verbal 

al şedinţei extraordinare din data de 4 iulie 2013, dacă sunt observaţii ? Nu sunt. În aceste 
condiţii, vă solicit să votaţi procesul-verbal al respectivei şedinţe. 

 
Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 4 

iulie 2013 se aprobă  cu 29 de voturi „pentru” , 1 nu a votat (Doru Aurelian Borşan), 1 a 
lipsit (Liviu Radu Todoran). 

 
Domnul preşedinte  Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi vă rog să aprobaţi ordinea de 

zi a şedinţei cu cele trei proiecte în regim de urgenţă. Vă rog să votaţi.  
 
Ordinea de zi se aprobă  cu 30 de voturi „pentru”, 1 a lipsit (Liviu Radu Todoran). 
 
1. Regim de urgenţă. Proiect de hotărâre privind acordul de amplasare a unui 

pilon pentru un senzor meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al 
judeţului Mureş, administrat de RA. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Vă mulţumesc. Primul punct este legat de 

acordul de amplasare a unui pilon pentru un senzor meteorologic pe terenul ce aparţine 
domeniului public al judeţului Mureş, în administrarea aeroportului. Practic, este vorba 
despre o instalaţie aeronautică care să permită aceleaşi condiţii de aterizare ale 
aeronavelor din ambele sensuri ale pistei. Astăzi avem asigurat doar de pe un sens, 
urmând să se asigure şi din celălalt sens prin amplasarea acestui senzor. Proiectul nostru 
are trei articole şi îl supun dezbaterii. Dacă nu sunt obiecţiuni, vă propun să votăm.  

 
Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru” 1 abţinere (Ioan Tuşnea), 1 a lipsit 

(Liviu Radu Todoran).  
 

2. Regim de urgenţă. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului 
Judeţean Mureş ca partener la proiectul „Intervenţia integrată pentru victimele 
agresiunilor sexuale” 

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Al doilea proiect în regim de 

urgenţă, vizează participarea consiliului judeţean ca partener la proiectul „Intervenţia 
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integrată pentru victimele agresiunilor sexuale”. Proiectul nostru are ca fundament o 
solicitare de parteneriat a Institutul Est European pentru Sănătatea Reproducerii. Consiliul 
judeţean, pe parcursul timpului, a avut una dintre cele mai serioase şi mai bune 
parteneriate cu  Institutul  Est European şi cred că şi în continuare vom avea, inclusiv în 
cadrul acestui proiect, şi eu propun să intrăm în acest parteneriat cu Institutul Est 
European. Dacă nu sunt obiecţiuni, vă solicit să votăm.   

 
Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru” 1 nu a votat  (Doru Aurelian Borşan), 

1 a lipsit (Liviu Radu Todoran).  
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.133 din 27 octombrie 

2005 privind înființarea Comisiei de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi 
Mureş, aprobarea componenţei acesteia şi a Regulamentului de organizare şi 
funcţionare. 

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este vorba de un proiect care modifică Hotărârea 

consiliului nostru din 27 octombrie 2005, cu nr.133 privind înființarea Comisiei de Evaluare 
a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Mureş şi aprobarea componenţei acestei comisii şi, 
de asemenea, a Regulamentului de organizare şi funcţionare. Avem anexe la acest proiect 
de hotărâre, avem trei articole şi cred că acest lucru dumneavoastră aţi putut să îl vedeţi. 
Este o chestiune, până la urmă, care ţine de funcţionarea acestei comisii pentru că unii 
dintre membri nu au mai participat în ultimul timp şi nu au mai avut cvorum la aceste 
comisii.  Legea păstrează această denumire şi noi nu avem cum să o denumim altfel pentru 
că aici este altceva. Te duce în încadrarea sau neîncadrarea într-un grad de handicap. Este 
o terminologie medicală şi nu una socială. Bun, domnul profesor Boloş vă rog. 

Domnul consilier Vasile Boloş: Eu am o intervenţie de principiu. Atunci când ni se 
propune modificarea unui regulament pe care nu îl am în faţă, pentru că aşa spune aici, 
„actualizarea regulamentului de organizare” la art.II, aş vrea să ştiu la ce se referă. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Eu am să îi dau cuvântul domnului secretar, 
dânsul făcând parte şi din Comisia de protecţie a copilului.   

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Potrivit art. II, în termen de 30 de zile de la 
adoptarea hotărârii, în măsura în care plenul aprobă astăzi reglementarea, Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş va propune spre aprobare 
Consiliului Judeţean Mureş actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
acestei comisii. Nu am vrut să intrăm cu el în regim de urgenţă pentru că este un 
document mai amplu şi necesită, atât în etapa de elaborare, cât şi în cea de verificare, o 
atenţie sporită şi este o activitate mai complexă şi pe acest considerent am propus această 
reglementare la art. II din proiectul de hotărâre.  

Domnul consilier Vasile Boloş: În acest timp, în acest fel denumirea hotărârii nu 
poate fi şi aprobarea regulamentului de organizare. 

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Dacă îmi permiteţi, aş face o precizare: titlul 
hotărârii este pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.133/2005 urmând ca, în 
continuare, să fie menţionat titlul acelei hotărâri din 2005. Deci, actul nostru este un act de 
modificare a hotărârii din 2005 şi din punct de vedere al tehnicii de redactare a actelor 
administrative este corect. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Da, poate că putea fi primită observaţia domnului 
consilier dacă după „Adulţi Mureş” unde avem o virgulă, ar fi fost cuvântul „şi”. Dacă era 
augmentativul „şi aprobarea” atunci probabil că putea fi primit. Bun, dacă nu mai sunt alte 
dezbateri pe această temă, domnule director Schmidt, dacă vreţi dumneavoastră? Vă 
mulţumesc. Atunci vă supun votului acest proiect de hotărâre.  

 
Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  1 a lipsit (Liviu Radu Todoran).  
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1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 
consilier județean al domnului Cristian Radu Georgescu  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Au trecut cele trei puncte în regim de 
urgenţă şi vă mulţumesc, evident, în numele executivului. Primul proiect pe ordinea noastră 
de zi, să zic, ordinară, este un proiect prin care luăm act de demisia domnului Cristian Radu 
Georgescu din funcţia de consilier judeţean. Proiectul nostru are două articole absolut 
convenţionale, şi vă invit să votăm. Domnule secretar, aceeaşi dezbatere de fiecare dată, 
votăm dacă luăm act ? Doamnelor şi domnilor consilier vă invit să votăm deşi, în opinia 
mea nu este un proiect care se supune votului, dar, domnul secretar, nu ne lasă altfel. Vă 
invit să votaţi. 

 
Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  1 a lipsit (Liviu Radu Todoran).  
 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului 
Baciu Marius Tiberiu (supleant pe lista USL) 

 
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului 

Radu Mircea (supleant pe lista USL) 
 

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului 
Szabó Albert (supleant pe lista UDMR) 
 

 
  Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Vă mulţumesc, şi acum urmează trei proiecte 
importante ale noastre privind validarea a trei noi colegi de la trei formaţiuni politice 
diferite, respectiv: PSD, PNL şi UDMR. Am să îi dau cuvântul domnului preşedinte al 
Comisiei noastre de validare pentru citirea procesului-verbal. 
  Domnul consilier Dinu Socotar:  Mulţumesc, domnule preşedinte, stimaţi colegi, cu 
permisiunea dumneavoastră, chiar dacă vorbim de trei proiecte diferite, eu le voi citi pe 
toate trei pentru cursivitatea şedinţei.  
 Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă este de acord domnul secretar şi colegii. 
Da? Da. 

Domnul consilier Dinu Socotar: Urmând ca celelalte proceduri să decurgă  conform 
regulamentului. „Proces-verbal încheiat astăzi, 25 iulie 2013, în şedinţa Comisiei de validare 
a mandatului de consilier judeţean al domnului Baciu Marius Tiberiu. Astăzi, 25 iulie 2013, 
Comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Mureş, în şedinţa de constituire din data 
de 25 iunie 2012, având în vedere dispoziţiile art.96 alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru 
alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de 
organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, a examinat legalitatea alegerii consilierilor judeţeni.” 
 Tot cu permisiunea dumneavoastră acest preambul nu o să îl mai citesc pentru că 
este acelaşi preambul pentru toate cele trei hotărâri.  
 „În urma examinării dosarului Biroului Electoral Judeţean privind alegerile locale din 
10 iunie 2012 şi a listei de supleanţi a USL – UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ, Comisia a 
constatat legalitatea alegerii domnului Baciu Marius Tiberiu ca supleant pe lista acesteia şi 
propune validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Baciu Marius Tiberiu.  
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal.” Toate cele trei sunt semnate de 
patru din cei cinci membri, respectiv, subsemnatul, dna  Szász Izolda, dl. Mircea Pop, dl. 
Erös Csaba şi al cincilea membru fiind dl. Cristian Georgescu care, la ora lucrărilor comisiei, 
era deja demisionat din funcţia de consilier judeţean. 
 Următorul proces-verbal are exact acelaşi preambul.  
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„În urma examinării dosarului Biroului Electoral Judeţean privind alegerile locale din 
10 iunie 2012 şi a listei de supleanţi a USL – UNIUNEA SOCIAL LIBERALĂ, Comisia a 
constatat legalitatea alegerii domnului Radu Mircea ca supleant pe lista acesteia şi propune 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Radu Mircea. Drept pentru care s-a 
încheiat prezentul proces - verbal.” Semnat de aceeaşi membri pe care i-am amintit. Fac 
precizarea că pe lista de supleanţi ai USL d-l Baciu şi d-l Mircea sunt chiar următorii de pe 
listă. În mod matematic, să zicem, sunt următorii pe listă.    

Al treilea proces de validare.  
„În urma examinării dosarului Biroului Electoral Judeţean privind alegerile locale din 

10 iunie 2012 şi a listei de supleanţi a UDMR, Comisia a constatat legalitatea alegerii 
domnului Szabo Albert ca supleant pe lista acesteia şi propune validarea mandatului de 
consilier judeţean al domnului Szabo Albert. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces 
- verbal.”  Fac precizarea că dl. Szabo nu este chiar următorul de pe listă, dar la dosarul de 
validare există o adresă semnată de preşedintele organizaţiei judeţene a UDMR prin care se 
precizează că d-l Zelariu, care ar fi fost următorul pe listă, şi-a pierdut calitatea de membru 
al UDMR.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Noi ne bazăm pe constatările comisiei de validare, 
domnule consilier. 

 Domnul consilier Dinu Socotar: Da, există acest document în dosarul de validare. 
Mulţumesc. 

 Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Am să supun validării 
dumneavoastră art. 1 din proiectul de hotărâre de la punctul 2 prin care validăm mandatul 
de consilier judeţean al domnului Baciu Marius Tiberiu şi, pe urmă, îl vom invita să 
semneze şi să rostească jurământul în faţa dumneavoastră. Mai întâi, supunem la vot 
validarea mandatului domniei sale. 

 
Articolul 1 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  1 a lipsit. 
 
Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Domnule Baciu, o să dau citire jurământului, 

timp în care o să vă rog ca mâna stângă să o aşezaţi pe Biblie şi pe Constituţie, iar după ce 
voi finaliza rostirea jurământului să rostiţi cuvântul „JUR”. 

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ce stă în puterile şi 
priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”  

Domnul Marius Tiberiu Baciu: „JUR” 

 Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă invit să semnaţi, domnule consilier judeţean, 
jurământul. Vă doresc succes. 
 După îndeplinirea formalităţilor cerute de lege, vă supun aprobării întregul proiect de 

hotărâre al Consiliului Judeţean Mureş. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  1 a lipsit.     

          Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Având în vedere că domnul 
preşedinte Dinu Socotar a dat deja citire procesului-verbal al Comisiei de validare şi pentru 
domnul consilier Mircea Radu, îl invit pe domnul Mircea Radu să depună jurământul şi, între 
timp, vă invit să votăm articolul 1 din proiectul de hotărâre nr. 3.  

Articolul 1 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  1 a lipsit. 
 

 Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi încă o dată vă invit să ne 

ridicăm în picioare.  

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Domnule Radu,  urmăm aceeaşi procedură, o 
să dau citire jurământului: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună 



6 

 

credinţă tot ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. 
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”  

Domnul Radu Mircea: „JUR” 
         Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă invit să semnaţi, domnule consilier judeţean, 
jurământul. Vă doresc succes. Îi mulţumim domnului consilier Mircea Radu şi vă supun de 

asemenea aprobării hotărârea în integralitatea sa. Vă invit să votăm.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  1 a lipsit. 
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea la proiectul cu nr. 4, 
având în vedere procesul - verbal Comisiei de validare căruia i-a dat citire domnul 
preşedinte Socotar, vă solicit din nou să votăm art. 1 din acest proiect. Şi pe domnul Szabó 
Albert îl invit să depună jurământul şi vă invit din nou să ne ridicăm.   

Domnul secretar Aurelian-Paul Cosma: Domnule Szabó, aceeaşi procedură, „Jur să 
respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ce stă în puterile şi priceperea 
mea pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”  

Domnul Szabó Albert: „JUR”. 
         Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă invit să semnaţi. Vă doresc succes. Şi de 
asemenea vă solicit un vot pentru proiectul de hotărâre în ansamblul său.   
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,  1 a lipsit. 
 

       Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, domnul Boloş, vă rog. 
       Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, doresc să salut venirea 
noilor colegi, dar în mod deosebit vreau să salut revenirea în Consiliul Judeţean Mureş a 
domnului inginer Radu Mircea, aflat la a 4-a legislatură în care exercită această funcţie şi în 
acelaşi timp cu multă satisfacţie să-i predau calitatea onorifică, ca decan de vârstă. Vă 
mulţumesc.    

 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru 

închirierea unor spații din imobile ce aparțin domeniului public al județului 
Mureș, aflate în administrarea Muzeului Județean Mureș   

 
           Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi intrăm în pâine, începând cu al 
cincilea proiect înscris pe ordinea noastră de zi, care vizează stabilirea măsurilor necesare 
pentru închirierea unor spații din imobile ce aparțin domeniului public al județului Mureș, 
aflate în administrarea Muzeului Județean Mureș. Este vorba despre două spaţii de pe str. 
Avram Iancu, respectiv George Enescu, hotărârea are 5 articole şi vizează administrarea 
spaţiilor aflate în administrarea Muzeului Judeţean Mureş. Dacă nu sunt dezbateri vă supun 
aprobării acest proiect.    
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Todoran Liviu 
Radu). 
 

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind 
administrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului și în 
administrarea Consiliului Județean Mureș 
 
           Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Al şaselea proiect prevede 

stabilirea unor măsuri privind administrarea unui imobil aflat în domeniul public al județului 
și în administrarea Consiliului Județean Mureș. Este de vorba de fapt despre o clădire 
situată în Aleea Carpaţi, nr. 5, unde schimbăm destinaţia acestei clădiri, acestui imobil, din 
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activitatea sanitară în activitatea şi servicii de asistenţă socială. De fapt, acolo dorim să 
stabilim sediul SIRU, al Serviciului Integrat de Intervenţie în Regim de Urgenţă în domeniul 
protecţiei sociale. Nu avea un sediu adecvat pentru acest serviciu şi prin acest proiect, prin 
această hotărâre, dacă dumneavoastră o veţi adopta, vom încerca să îmbunătăţim acest 
serviciu de protecţie socială, până la urmă, de intervenţie în regim de urgenţă. Am avut 
multe intervenţii şi pe parcursul anilor trecuţi şi în felul acesta augmentăm calitativ 
intervenţia socială în regim de urgenţă. Vă supun aprobării proiectul de hotărâre care are 
patru articole.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  1 absent (Todoran Liviu 
Radu). 
 

7. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor 
la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății  
 
                Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, al şaptelea proiect este legat 
de un mandat special reprezentantului nostru în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. 
Parc Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății. Este de vorba despre domnul 
Mircea Sigmirean, funcţionar public în cadrul direcţiei noastre din consiliul judeţean, 
proiectul are două articole, comisiile au avizat favorabil. Vă invit să votăm.  
 

Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a 
votat”. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la 
serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de operatorul 
regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 2013 
 
               Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, al optulea proiect vizează 
aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare 
prestate de operatorul regional SC Compania Aquaserv SA, începând cu data de 1 iulie 
2013. Domnul Pokornyi. 
            Domnul consilier Pokornyi: Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte, onorat 
consiliu. Sigur, împrumutul de la Banca Naţională ne obligă. Din moment ce cu câţiva ani în 
urmă am votat pentru împrumut nici acum nu putem refuza. Însă, ieri, în ştirile locale am 
auzit că Aquaserv-ul este obligat să închidă robinetul şi dacă ţineţi minte, cred că ne 
amintim foarte bine că anul trecut în câteva cartiere, în mijlocul verii, la peste 30 de grade 
a fost închisă apa rece, a fost închis robinetul pentru aşa-zişi rău platnici. Sigur, acum să 
votăm împotrivă, nu se poate, însă, dacă urmărim acest grafic, în acest an apa se va 
scumpi cu 3%  ş.a.m.d. iar în 2016 cu 10%. Şi atunci se pune întrebarea: rău-platnicii de 
azi, când preţul apei va fi de 3,73 de lei pe mc, nu reuşesc să plătească şi aici nu e vorba 
de câteva familii, desigur peste tot sunt oameni care nu reuşesc să calculeze veniturile şi 
respectiv banii cheltuiţi, aici e vorba de cartiere şi atunci noi punem întrebarea: oare s-ar 
putea găsi o soluţie să ameliorăm puţin această situaţie, care după părerea mea va fi şi mai 
îngrijorătoare anul următor. Sigur, nu e totuna de la ce preţ se porneşte mărirea, respectiv 
scumpirea. Şi aici am urmărit un pic câteva judeţe din judeţele limitrofe, la Braşov preţul 
este 3,47 de bani /mc la noi, repet 3,73, la Arad care tot pe Mureş se află 3,59, la Cluj, 
2,39, ei au un lac de acumulare excelent. Bistriţa 3,15 bani sau Iaşi tot 3,15 bani ş.a.m.d. 
Problema care este? Şi a fost ridicată această chestiune cu ani în urmă şi nu s-a luat nicio 
măsură. Sunt câteva staţii de spălare a balastului pe malul Mureşului, adică sunt aşezate 
două în Sîngeorgiu de Mureş, apa cu care se spală pietrele, respectiv balastul se varsă 
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direct în Mureş, se poate vedea, începând de la Periş sunt chiar nişte pâraie de nămol care 
curg în apă şi în timpul săptămânii în Tîrgu Mureş, respectiv la staţia noastră de epurare a 
oraşului, apa este tulbure şi filtrele din acest motiv se schimbă mult mai frecvent decât în 
alte oraşe. Nu s-a luat nicio măsură, batalele de sedimentare sunt pline, nu se ocupă 
nimeni. Când am anunţat eu personal Agenţia de Mediu mi s-a spus să aduc documente 
pentru Garda de Mediu, film sau nu ştiu la ce s-au gândit. O simplă deplasare ar fi fost 
suficientă şi trebuie să spunem că, conducerea Aquaserv-ului n-a avut bărbăţia ca să ridice 
această problemă oficial a acestor staţii de spălare a balastului de pe malul Mureşului. Se 
poate verifica la podul de la Glodeni, deplasare uşoară, Sîngeorgiu de Mureş două şi Periş 
care influenţează. Vedeţi că până duminică după-masă se limpezeşte apa în Tîrgu Mureş, 
deci din acest motiv noi plătim poate cea mai scumpă apă potabilă la mc în ţară. Deci, 
repet, în continuare întrebarea pusă fără răspuns: oare vom găsi o soluţie la scumpirile 
acestea la care suntem obligaţi? Vă mulţumesc.   
                Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, domnule Pokornyi, trebuie 
însă să fac o precizare ce ţine de acurateţe. Societatea pe Acţiuni Aquaserv nu este în 
administrarea consiliului judeţean şi acest lucru trebuie să fie foarte clar. Consiliul Judeţean 
Mureş nu răspunde de preţul distribuirii apei potabile. Eu pot să argumentez, să pun peste, 
câteva chestiuni pe care dumneavoastră le-aţi expus pertinent şi anume: avem cel mai 
scump transport în comun din România, domnul Tatár nu va fi de acord cu mine.  Am avut 
până de curând, până aveam serviciul de termie, cea mai scumpă gigacalorie din România, 
evident că avem şi cea mai scumpă apă din România, spun acest lucru şi eu de câţiva ani 
de zile şi, mă rog, exemplele pot continua, însă avem datoria să nu uităm actul, convenţia 
pe care noi am semnat-o pentru investiţiile la Aquaserv pentru întreg judeţul Mureş. De 
mulţi ani de zile, pe bani europeni, ori atunci când am aprobat aceste investiţii din fonduri 
europene am semnat şi creşterea preţurilor. Evident, probabil acesta este răspunsul pe 
care trebuie să ni-l dea executivul Aquaservului şi nu noi, la nivelul consiliului judeţean. 
Singurul răspunzător de preţ pe distribuţie este Aquaservul, societate care nu este în 
administrarea consiliului judeţean. Domnul Tuşnea dorea să ia cuvântul, vă rog domnul 
consilier.  
                Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc mult, domnule preşedinte, totuşi 
dumneavoastră sunteţi în consiliul de administraţie a ADI Aqua Invest şi acest consiliu de 
administraţie are până la urmă în subordine executivul de la Aquaserv sau într-o oarecare 
relaţie de conlucrare. De la preluarea acestor reţele şi până astăzi se pot constata două 
lucruri clare, care pot fi uşor verificate: creşterile sistematice de preţuri şi degradarea 
sistematică aproape a calităţii apei, lucru pe care-l putem verifica fiecare la robinetul nostru 
de acasă. A doua chestiune: de vreo lună de zile s-a preluat reţeaua de apă de la Primăria 
Gorneşti şi o bună parte dintre cetăţeni aveau nişte contoare, deci apometre, pe care 
Aquaserv-ul nu le agreează. La ora aceasta oamenii umblă pe drumuri să cumpere 
apometre cu nişte hârtiuţe în mână pe care sunt trecute nişte caracteristici şi mulţi dintre ei 
nici nu ştiu unde să meargă, nici nu înţeleg de ce trebuie să plătească în plus, având în 
vedere că actualele apometrele sunt cu documentele în ordine, respectiv certificatul de 
metrologie, şi pun întrebarea, în acelaşi timp vă adresez o rugăminte, acum reţelele de 
electricitate, precum şi cele de gaz, au contoarele lor şi în proprietate branşamentele până 
la inclusiv contor, cred că ar fi firesc, poate chiar obligatoriu ca şi Compania Aquaserv să 
aibă contoarele lor, să le ducă la verificările metrologice când trebuie şi unde trebuie şi nu 
să poarte cetăţenii pe drumuri cu date tehnice pe care n-au de unde să le înţeleagă şi 
pentru care mai cheltuiesc şi bani. Inclusiv contorul este al Companiei Aquaserv şi vă rog 
frumos ca în consiliul de administraţiei să cereţi lucrul acesta pentru că mi se pare firesc 
vizavi de ceilalţi furnizori care au mijloace de măsurare a ceea ce oferă. Mulţumesc. 
                Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnul consilier. Domnul  
Tatár Béla, dacă are legătura cu apa.  
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               Domnul consilier Tatár: Domnul preşedinte, stimaţi colegi. Eu am ceva probleme 
cu apa fiindcă aici noi vorbim despre Aquaserv, dar normal, dacă stabilim acel component 
care intră în preţul apei ar trebui să vorbim despre Apele Române pentru că ei sunt 
principalul furnizor al Aquaserv-ului şi Dumnezeu cu ploaia. Respectiv, acele probleme de 
care a vorbit domnul Pokornyi cred că s-a adresat greşit, adică Protecţia Mediului trebuie să 
se ocupe cu Valea Mureşului, nu Aquaserv-ul, fiindcă el trebuie să cumpere aceeaşi apă şi 
acest component îl regăsim în preţ, fiindcă tipul apei folosite automat măreşte sau scade 
preţul. Exact ca la transport, tipul transportului folosit, dacă se spune cât de scump este, 
atunci iar este greşit pentru că ... exact, noi avem o apă fluvială nu din forări, pârâie sau 
nu din lac de acumulare, asta reduce calitatea de prospeţime  şi curăţenie  a apei şi de 
aceea este mult mai scump. Vă mulţumesc. 
                Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Vă mulţumesc şi eu domnul consilier, având 
în vedere că la Tîrgu Mureş calitatea transportului o simţim în fiecare zi din birou, adică 
trepidaţiile care deja sunt destul de serioase la nivelul fundaţiei acestei clădiri, cred că da, 
calitatea transportului face preţul. Vă supun aprobării proiectul nostru de hotărâre. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica 
Ioan, Tuşnea Ioan). 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul 
Județean Mureș și Asociația Monumentum în vederea implementării 
programului  „Carpathian Villages Preservation Project, România” 

 
              Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Vă mulţumesc. La punctul numărul 9 avem un 
proiect legat de aprobarea cooperării a Consiliul Județean Mureș cu Asociația Monumentum 
în vederea implementării programului  „Carpathian Villages Preservation Project, România”. 
Este un proiect care are trei articole şi este vorba, de fapt, de cooperarea între instituţia 
noastră şi una dintre cele mai eficiente asociaţii în ceea ce priveşte prezervarea 
monumentelor istorice şi monumentele peisagistice din Transilvania. Este în anexă un 
material destul de amplu, expunerea noastră de motive de asemenea încearcă să răspundă 
exigenţelor dumneavoastră, domnilor consilieri, domnul Eugen Vaida, coordonatorul acestei 
fundaţii este prezent astăzi în faţa dumneavoastră şi dacă doriţi puteţi să-i puneţi întrebări 
şi am să-l rog pe domnul Vaida să aibă amabilitatea de a răspunde. Este un proiect de 
colaborare, care am zis să fie pe 3 ani, noi deja am început deplasările în teritoriu, cu 
precădere în zona Sighişoara, am fost în Apold, am fost în Șaeş, am fost şi pe la Luduş, 
deci încercăm să dăm un nou suflu la ceea ce înseamnă respectarea legii şi în special a 
regulilor de urbanism din judeţul Mureş. Sunt lucruri pe care le pierdem iremediabil dacă nu 
acţionăm. Dacă există dezbateri la acest punct, dacă nu, atunci vă supun aprobării 
hotărârea noastră de la punctul nouă. 
  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 „abţineri” (Coman 
Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan,Todoran Liviu Radu). 
 
               10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Judeţul Mureş 
şi Județul Sibiu în scopul realizării în comun a documentației tehnico-economice 
necesare elaborării şi depunerii spre finanțare a proiectului „Reabilitare DJ 106 
Agnita - Sighişoara” 
 
            Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Vă mulţumesc. La punctul  numărul 10 avem 
proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între judeţul nostru şi Județul Sibiu în 
scopul realizării în comun a documentației tehnico-economice necesare elaborării şi 
depunerii spre finanțare a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”. E vorba 
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despre o documentaţie pe care o s-o realizăm împreună cu Judeţul Sibiu, pentru a accesa 
fonduri europene în exerciţiul 2014-2020, este unul dintre drumurile care leagă Sibiu şi 
judeţul Mureş, importante, şi dorim chiar să mărim importanţa acestui drum şi a legăturii 
pe această zonă la care s-a referit şi proiectul nostru anterior cu Asociația Monumentum, cu 
ceea ce vrem să prezervăm în acea zonă şi să facem accesibilă această zonă al judeţului 
accesibilă, în general. Dacă nu sunt dezbateri, vă solicit să votăm.   
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Todoran 
Liviu Radu). 
 

               11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 
Județean Mureș și Asociația Intercomunitară Iernuțeana în vederea organizării 
Festivalului de Cântec Popular Patriotic "La Oarba și la Iernut" 

 
              Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. La punctul numărul 11 avem un 
proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș şi Asociația 
Intercomunitară Iernuţeana în vederea organizării Festivalului de Cântec Popular Patriotic 
"La Oarba şi la Iernut", ediţia a III-a. Proiectul nostru are 3 articole, motiv pentru care vă 
supun aprobării în integralitatea sa acest proiect. Domnul Şopterean, vă rog.  
             Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, agreez 
iniţiativa organizării acestor festivaluri, acestor concursuri, dar am puncte personale de 
vedere în ceea ce priveşte exigenţa desfăşurării, în special a laturii artistice a acestor 
festivaluri. Aş dori să întreb dacă se află în sală preşedintele Asociației Intercomunitare 
Iernuţeana. Nu este. Nici nu ştiu cine este dar mi-ar fi plăcut, şi cu această ocazie domnul 
preşedinte propun ca atunci când sunt proiecte pe ordinea de zi sau când sunt astfel de 
solicitări să fie convocat, să fie prezent cei care solicită în plenul consiliului, şi mai ales 
doresc tot aşa să propun directorilor instituţiilor subordonate ale consiliului judeţean să fie 
prezenţi la şedinţele noastre că poate avem nelămuriri sau poate avem nevoia de a le 
adresa întrebări. Vreau să spun doar atât: că am participat în ultima vreme la două dintre 
astfel de festivaluri, am participat la Rîciu şi chiar dacă am o legătură sufletească îmi pare 
rău ca pe un afiş…, şi ştiu că o asociaţie a solicitat subvenţii de la consiliul judeţean şi pe 
afiş nici nu apărea consiliul judeţean ca şi susţinător al acestui proiect, se mai întâmplă, dar 
dacă dăm nişte bani de la consiliul judeţean, chiar măcar atât să se ştie. Apoi, tot aşa, am 
tras o concluzie în ceea ce priveşte partea artistică a desfăşurării festivalului etnografic al 
Văii Mureşului. Dacă vorbim despre etnografie şi dăm denumirea de etnograf atunci trebuie 
să respectăm toate prerogativele care întăresc şi susţin acest cuvânt şi, mai ales, pentru 
promovarea culturii tradiţionale care este scopul acestor festivaluri. Urmează şi cel pe Valea 
Gurghiului, dar am toată încrederea că va ţine cont de promovarea tradiţiilor culturale, a 
acestei laturi artistice pe care s-o respectăm. Dacă mai sunt şi nişte bănuţi alocaţi, trebuie 
să respectăm şi trebuie să susţinem. Mulţumesc.  
              Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă rog să luaţi cuvântul domnul profesor 
Boloş. 
              Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, stimaţi colegi, la 
discutarea acestui punct Comisia social culturală a avizat acest punct fără reţineri, însă se 
avansează următoarea propunere cu caracter de propunere pentru viitoarele colaborări pe 
care consiliul judeţean doreşte să le promoveze, şi anume, pentru a creşte valoarea 
manifestărilor se propune ca să se sugereze organizatorilor ca fiecărei manifestări să i se 
asocieze un moment care să fie, fie conferinţă, dezbatere, simpozion, masă rotundă care să 
evidenţieze sub aspectul …., în cazul de faţă ar fi o problematică de istorie, şi care să 
transmită nişte elemente de cunoaştere, de apreciere a acestor organizaţii. Luăm exemplu 
Festivalul de pe Valea Mureşului unde a fost o manifestare foarte potrivită pentru 
momentul respectiv, care s-a asociat acestei manifestări, nu neapărat un punct. S-a folosit 
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acest prilej ca această chestiune să câştige în valoare. Acolo unde Consiliul Judeţean Mureş 
intervine în sprijin, să aibă această rugăminte ca organizatorii să aibă un moment de  
prezentare a unei chestiuni specifica acestor manifestări sau, în orice caz, corelate cu 
aceste manifestări. Nu condiţionăm de această chestiune, deci pentru viitoarele 
manifestări. Vă mulţumesc.        
              Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc domnilor consilieri, sigur că da, 
sper ca executivul să fi luat act de aceste chestiuni şi încercăm să îmbunătăţim în fiecare zi 
activitatea noastră. De asemenea, vreau să informez că noi nu am fost colaboratorii de nici 
un fel la Rîciu, la nici un fel de manifestare, nici măcar invitaţi nu am fost şi atunci, evident, 
că sigla consiliului judeţean şi restul chestiunilor au lipsit la Rîciu, deşi noi cu sufletul 
întotdeauna suntem de Sfântul Ilie aproape de Rîciu, aproape de un târg care se 
organizează de mai bine de 100 de ani la Rîciu. Rămânem cu sufletul la Rîciu şi cu votul la 
Iernut. Vă supun votului.  
  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Todoran 
Liviu Radu), 2 „nu au votat” (Bán Moise, Borşan Doru-Aurelian). 
 
             Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Dacă doriţi să mai spuneţi ceva 
domnul Şopterean, vă rog..  
             Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, la Rîciu a avut loc şi un festival 
al cântecului popular organizat de o asociaţie culturală, după câte îmi amintesc „MARIS” 
sau aşa ceva. Această asociaţie a solicitat de la consiliul judeţean pentru un proiect, …. 
asta nu mai ştiu, dacă o să primească trebuia să apară şi consiliul judeţean. Mulţumesc. 
             Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu dar să ştiţi că sunt multe 
lucruri pe care, cel puţin eu, nu le ştiu şi îmi ajung ale mele. Nu mai ştiu ce nu ştiu alţii.  
 
             12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 
Județean Mureș și Asociația Comunităților Văii Gurghiului în vederea organizării 
Festivalului etnografic al Comunităților de pe Valea Gurghiului, ediția a VIII-a 

 
            Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Proiectul numărul 12 se referă la aprobarea 
cooperării dintre Consiliul Județean Mureș şi Asociația Comunităților Văii Gurghiului în 
vederea organizării Festivalului Etnografic al Comunităților de pe Valea Gurghiului, ediția a 
VIII-a. Dacă sunt dezbateri, dacă sunt întrebări?  Eu nu am să votez întrucât pe vremea 
când eram prefect am fost preşedinte de onoare al acestei asociaţii şi nu aş vrea să se 
creeze niciun fel de  confuzie, chiar dacă nu am nicio atribuţie executivă sau de altfel în 
acea asociaţie. Nici măcar membru nu eram, ne aşteptăm la orice din partea oricărui 
instituţii. Domnul Gliga, vă rog.    

                     Domnul consilier Gliga: Domnule preşedinte, domnilor şi doamnelor colegi, în 
calitate de director de festival şi direct implicat în organizarea acestui festival de pe Valea 
Gurghiului, nu voi vota această hotărâre. Şi totodată profit de ocazie să vă invit pe toţi pe 
23-25 august 2013 pe Valea Gurghiului. 

                     Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Şi pe domnul Şopterean, nu? 
                     Domnul consilier Gliga: Bineînţeles.  
                     Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Dragi colegi, dragi colege, vă 

invit să votăm şi acest proiect. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Todoran 
Liviu Radu), 4 „nu au votat” (Bán Moise, Borşan Doru-Aurelian, Ciprian Dobre, Gliga Ioan 
Florin). 
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         13.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului Consiliului Județean Mureș pe primul semestru al anului 2013 
 

                     Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de la punctul 
numărul 13 prevede aprobarea Raportului privind execuția bugetului Consiliului Județean 
Mureș pe primul semestru al anului 2013, graţie domnului Bartha şi a direcţiei pe care 
domnia sa o conduce. Dacă nu sunt dezbateri vă invit să votăm. Iată un proiect pe care 

putem să o votăm cu toţii. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Coman 
Meluş Florian), 3 „nu au votat” (Bán Moise, Borşan Doru-Aurelian, Tatár Béla). 

 
 

           14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.6 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.43/28.03.2013 privind aprobarea bugetului 
Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2013 

 

                Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. La punctul numărul 14 
modificăm anexa nr.6 a hotărârii noastre nr.43/28.03.2013, care aprobă bugetul Consiliului 
Judeţean Mureş pentru anul 2013. Comisia economică avizatoare, în principal, dar şi 
celelalte comisii au dat aviz pozitiv, drept pentru care vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 „nu au votat” (Bán 
Moise, Borşan Doru-Aurelian, Tatár Béla). 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Structurii organizatorice, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 
aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

               Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, cred că ne-au părăsit nişte 
colegi între timp, sau nu votează, asigură transportul de calitate, am înţeles. Proiectul cu 
numărul 15, îi dau direct cuvântul domnului secretar dacă va fi cazul. Ştiţi exigenţele 
ordonanţei de anul acesta, am reuşit să facem întreaga reorganizare fără să dăm pe cineva 
afară din slujbă. Am încercat să reorganizăm executivul consiliului judeţean, astfel încât să 
nu-şi piardă nimeni locul de muncă şi am redus din posturile vacante. Dacă nu sunt 
dezbateri vă invit să votăm, dragi colegi.     
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Tatár 
Béla), 2 absenţi,  (Bán Moise, Borşan Doru-Aurelian) 

 

    16. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 
funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş 

 
    Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, la punctul numărul 16 aprobăm 

organigrama şi statul de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş. Dacă nu sunt 
discuţii, dezbateri, vă invit să votăm.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Bán Moise, 
Borşan Doru-Aurelian). 

 
 

             17. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a 
instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 
precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 
 

               Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, la punctul numărul 17 este un 
proiect care stabileşte unele măsuri de reorganizare a instituţiilor publice de cultură de sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean 
SALVAMONT-SALVASPEO al cărui reprezentat îl salutăm la şedinţa noastră. Dacă nu sunt 
dezbateri, vă invit să votăm, dragi colegi.  

Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi. 
 
             18. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.59/2012 privind constituirea comitetului de 
organizare UNESCO pentru monumentul istoric „Centrul Istoric Sighişoara” 

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, proiectul cu numărul 18 care a 

întrunit avizul tuturor comisiilor, mai puţin comisia juridică, care dă aviz favorabil cu 
următoarea menţiune şi anume: nominalizarea urmând a se face în plen. Ne conformăm 
celor de la comisia juridică, dragi colegi, şi vom face în plen propunerea. La art.1 avem o 
anexă la hotărâre, iar propunerea executivului pentru acest comitet de organizare UNESCO 
pentru monumentul istoric „Centrul Istoric Sighişoara” este Răzvan Şipoş. Dacă sunteţi de 
acord şi cu nominalizarea şi cu hotărârea în ansamblu, domnul arhitect Răzvan Şipos alături 
de domnul arhitect Vaida Eugen, ambii sunt prezenţi aici, e drept că cei de la Iernuţeana  
nu sunt aici, dar arhitecţii noştri sunt aici. Vă invit să votăm, dragi colegi.    

 
           Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 3 „abţineri”,  2 
„nu au votat”, 1 absent. 

 
 

            19. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.60/2012 privind constituirea comitetului de 
organizare UNESCO pentru monumentul istoric „Saschiz, sat cu biserică 
fortificată din Transilvania” 

 
           Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, proiectul cu numărul 19 avem de 
asemenea modificarea anexei din Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.60/2012 privind 
constituirea comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric „Saschiz, sat cu 
biserică fortificată din Transilvania”, iar nominalizarea executivului este aceeaşi persoană, 
domnul arhitect Răzvan Şipoş. Dacă sunteţi de acord cu nominalizarea şi cu proiectul de 
hotărâre o să votaţi, dar nu înainte să ascultăm pe domnul consilier Filimon, vă rog. 
           Domnul consilier Filimon: Domnul preşedinte, am avut o intervenţie şi în cadrul 
comisiei, am cerut un raport la fostele comitete, şi pentru Sighişoara şi pentru Saschiz, am 
primit un document scris, îl ştiam dinainte ce va conţine, adică comitetul UNESCO, am şi 
întrebat şi acelaşi răspuns mi s-a dat, nu a făcut nimic în aceşti 2 ani în cadrul acestor 
comisii. Rugămintea mea este, dacă tot înfiinţăm pentru că ne obligă Ministerul Culturii s-o 
facem, noi, consiliul judeţean, măcar să întâmple ceva cu aceste comitete, dacă nu, atunci 
degeaba le mai montăm.       
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           Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aşa este şi aveţi dreptate. Deci, domnul arhitect 
Răzvan Şipoş, presiunea creşte pe dumneavoastră, judeţul şi reprezentanţii săi au pretenţii 
mari. Dragi colegi, pe cale de consecinţă urmează să dăm un vot şi pentru proiectul cu nr. 
19.   
 
         Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 3 „abţineri”,  2 
absenţi. 

 
           20. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței ATOP Mureș 

 
           Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 20 avem modificarea 
componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, aşa numitul ATOP, cum 
cunoaştem noi cu toţii, domnul Bândea vă rog. 
           Domnul consilier Bândea: Da, pentru colegul nostru Boroş Raul Alin, consilier 
judeţean şi cu gândul că într-adevăr ATOP-ul s-a schimbat mult, acum suntem în plină 
activitate şi sper să ne ajute şi dânsul în continuare. Vă mulţumesc. 
           Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnul consilier, aţi fost 
unul dintre parteneri, atât din partea Inspectoratului Judeţean de Poliţie cât şi a 
Jandarmeriei şi vă mulţumim pentru activitatea din cadrul ATOP-ului. Dacă sunteţi de acord 
cu nominalizarea colegului nostru Boroș Raul Alin şi de asemenea cu conţinutul proiectului 
de hotărâre de pe punctul 20, vă invit să votăm. 
 
          Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 vot 
„împotrivă”,  o „abţinere”,  1 „nu a votat”, 2 absenţi. 

 
 

           21. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării finale a 
managementului aplicat  Centrului Județean de Cultură Tradițională și Educație 
Artistică 

 
Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 21 Comisia social 

culturală şi-a dat avizul pozitiv, iar proiectul se referă la aprobarea evaluării finale a 
managementului aplicat  Centrului Județean de Cultură Tradițională şi Educație Artistică 
Mureş. Sunt două articole, calificativul în urma evaluării, dacă nu sunt dezbateri, … domnul 
Şopterean, vă rog.  

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, doresc să 
o felicit pe doamna Monica Dohotar pentru media pe care a obţinut-o la evaluarea 
proiectului de management, să-i doresc în continuare succes şi să-i adresez totuşi o 
întrebare: Din acţiunile care au apărut în agenda culturală editată de Consiliul Judeţean 
Mureş şi, mai ales, cele mai importante au fost realizate toate sau, … care nu au fost 
realizate şi mă refer, spre exemplu, la unul care trebuia să aibă loc în luna iulie aşa cum 
apare în agendă, Festivalul Internaţional de Folclor, ediţia I-a. Cred că le aveaţi şi în  
proiectul dumneavoastră de management. Atât am avut.      

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, domnul consilier. Cred că înainte 
de orice duceţi-i un microfon doamnei director. Vreau să vă spun că este un semn bun că 
vă apreciază domnul Şopterean, dar a pus un semn de întrebare. 

Doamna director Dohotaru: Da, îi mulţumesc foarte mult pentru apreciere, având în 
vedere că dânsul provine din zona culturală, din sfera culturală în sensul cuvântului că ştim 
cu toţii că dânsul este un interpret foarte cunoscut de muzică populară şi cunoaşte cu 
siguranţă activitatea noastră, în special la secţia de conservare. Aşa este, avem sau mă 
rog, am propus iniţial la începutul anului un festival internaţional de folclor, însă ştim cu 
toţii situația asupra fondurilor instituţiilor publice din acest an. Noi mai avem un Festival 
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Naţional de Folclor „Jocul din bătrâni” şi în măsura posibilităţilor vom încerca să invităm şi 
în acest an cel puţin o formaţie din afara ţării ca încet, încet să-i conferim un caracter 
internaţional manifestărilor noastre aşa cum deja am început, cu tabăra de creaţie de la 
Sighişoara pe care o facem anual şi încet, încet dorim să mărim dimensiunea activităţii 
noastre şi ….      

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: N-are nici un farmec dacă nu este internaţional. 
Doamna director Dohotaru: Sigur că da, deci în contextul globalizării trebuie şi noi să 

ne aliniem şi să promovăm în primul rând cultura noastră în alte spaţii şi la rândul lor să 
vină şi alţii la noi.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Chiar dacă e lipsit de elemente de 
extraneitate anumite evenimente organizate de Centrul de Cultură Tradiţională, considerăm 
că evaluarea făcută de colegii noştri este corectă, drept pentru vă supun cu respect 
aprobării dumneavoastră.   

 
Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o „abţinere”,  

2 „absenţi”. 
 

 
          22. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu aferente 
unui număr de 7 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 
județean de persoane prin curse regulate  

 
             Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Ultimul şi cel mai consistent din 
punct de vedere cantitativ este proiectul de la numărul 22 care a întrunit avizele tuturor 
comisiilor în sens pozitiv, are două articole şi are în vedere aprobarea a şapte trasee de 
curse regulate speciale, acel paradox al lumii transportatorilor în care trăim, curse regulate 
speciale. Şi iată un subiect pentru Zona Metropolitană, pentru o chestiune pe care şi eu 
măresc presiunea pe domnul arhitect Răzvan Şipoş, măresc şi eu presiunea pe Asociaţia 
Zonei Metropolitane şi ne bazăm pe Tîrgu Mureş, care ar trebui să fie motorul acestei zone 
metropolitane. Dar până una-alta, domnul Tatár Béla vrea să ne asigure de ….. 

      Domnul Tatár Béla: Domnule preşedinte, eu nu vreau să asigur pe nimeni, eu 
nu asigur oameni, ci altcineva, sus. Acest lucru am discutat şi ne întâlnim de ani de zile cu 
aceste probleme, aberaţia Legii nr. 92 care a fost concepută de acum vreo 6-7 ani şi 
nimeni nu a schimbat. Adică, dacă un întreprinzător vrea o cursă specială  să ducă 
muncitorii din Tuşnad – Tîrgu Mureş, sau din Sovata, care sunt regulate. Adică acesta este 
un transport de muncitori care merge la diferite ore în afară programului stabilit. Acesta 
este o greşeală pe care noi - dacă vrea să facă - trebuie s-o aprobăm.  Exact aşa cum 
trebuie să aprobăm de fiecare dată dacă vrea să schimbe o maşină. Consiliul judeţean nu 
are nicio legătură, asta este o prevedere legală pentru care trebuie să dăm cu capul şi să-l 
votăm, cum apar acele hotărâri de guvern sau trebuie să le însuşim, să le aprobăm. Dar, 
normal, nu avem cum să-l aprobăm pentru că este conform legii. Mi se pare că este un 
lucru destul de aberant, dar cum nu se schimbă Legea nr. 92, o completare, adică nu se 
face nimic din următorii  5-6 ani, şi acesta este un lucru cu care se confruntă toţi colegii 
noştri care fac transport, asta este rezultatul.   

      Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Ce să se schimbe? Deocamdată legea ne 
obligă ca anul acesta să facem licitaţie pe 6 ani, care să fie valabilă pe 6 ani. Nu ştiu ce o 
să facem.  

     Domnul Tatár Béla: Asta iarăşi este o aberaţie nemaiîntâlnită, dar nu vă supăraţi, 
domnul preşedinte, dar dumneavoastră aţi fost prefect şi aţi fost la guvernare când s-a 
făcut această lege. Am spus şi atunci că legea nu-i bună pentru că contravine intereselor 
judeţului, nu a transportatorilor şi atunci a apărat interesele judeţului, pentru că un 
transportator dacă obţine o licitaţie pe 6 ani, tot mergi pe acel traseu fără să se întâmple 
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nimic, mi se pare o aberaţie, nu te obligă nimeni. Anul trecut, când licitaţia a fost amânată 
şi vă spun, chiar dacă faci licitaţia tot va fi amânată că, de fapt, va ataca în justiţie orice 
transportator şi va câştiga cu această lege şi iarăşi se va amâna legislativul,  adică este un 
cerc vicios, capcana lui 92 şi nu se va termina până nu vine legislativul cu o schimbare 
normală a Legii nr. 92 care să fie operabilă şi în interesul administraţiei şi nu a 
transportatorului. Aici vorbesc împotriva mea, ca administraţia locală care trebuie să 
organizeze transportul, … Bucureştiul licitează, iarăşi o aberaţie. Acest lucru dacă nu se 
face aşa încât fiecare judeţ să poată fi autogestionar pe transportul lui în fiecare oraş sau 
zona metropolitană, până atunci nu este. Zonă metropolitană nu se poate face în Tîrgu 
Mureş, domnule, cu transportul, pentru că zona Bucureştiului e scos pe altă lege. Noi dacă 
vrem să facem un transport metropolitan normal trebuie să umblăm  la  …… să ne permită 
acest lucru. Ar fi un avantaj foarte mare al judeţului şi municipiului Tîrgu Mureş în toate 
probleme, şi al transportatorilor indirect, dar prima dată  avem obligaţia să deservim acele 
comune, sate  … şi lucruri care se poate face la un nivel echitabil,  şi la ora actuală nu se 
poate face pentru că sunt linii care merită  făcute din punct de vedere al transportatorilor şi 
sunt linii care nu merită să fie făcute, uite Bărdeştiul, de exemplu, nici dracul nu va merge 
acolo ca să încaseze 30 de lei pe zi şi să ia motorină de 50 de lei. Această zonă 
metropolitană se poate rezolva. Momentan dacă noi avem o schimbare legislativă şi nu vin 
toate consiliile judeţene ca să mişte ceva în interesul administraţiei, îmi pare rău acest lucru 
vom vota  în şir şi încă 2-3 ani în continuare.  Vă mulţumesc.  

      Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, dar credeam că o să ne 
spuneţi că nu va mai trebui să facem licitaţie pe 6 ani, mă gândeam că mă liniştiţi, asta era 
speranţa mea. Dar având în vedere că noi toţi suntem aici oameni politici, poate reuşim să 
avem şi specialişti, doi, trei, să reuşim să influenţăm într-un fel sau altul. Bine, vă supun 
aprobării şi ultimul nostru proiect de hotărâre din şedinţa de astăzi.     

 
Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Bândea 

Eugen, Popa Dragoş Codrin), 2 „absenţi” (Bán Moise, Borşan Doru-Aurelian). 
 
             Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dragi colegi, vă mulţumesc, dacă la capitolul 
Diverse doreşte cineva să ia cuvântul. Dacă nu, eu vreau să vă mulţumesc şi vă asigur că 
stăm pe baricade şi în luna august, şi în septembrie.  
 
   Lucrările şedinţei se încheie la ora 1426 
                                                                      Întocmit: consilier Ercsei Matild 

                                                                                   consilier Curticăpean Monica 

                                                                                

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 
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