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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.21.127/4.XI.2013                              

                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                  Dosar: VI D/1      
                                            
 

 
PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 
din data de 26 septembrie 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. 207 din 24 septembrie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul 
Liber ” şi „Népujság”. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean, au lipsit: Borşan Doru Aurelian, 
Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu.  

Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş; 
 dna Konrád Judith, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 
 dl. Törzsök Sándor, S.C. Compania Aquaserv S.A.; 
 dna Sava Codruţa, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 
 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la 

elaborarea materialelor; 
 reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 
Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua tuturor! Vă mulţumesc că 

suntem prezenţi la această şedinţă extraordinară. Îi dau cuvântul domnului secretar să 

supună la vot procesul-verbal de la şedinţa ordinară din 5 septembrie 2013.  
              Domnul secretar: Mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, dacă cu privire la 
conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 5 septembrie 2013 sunt 

observaţii? Dacă nu sunt, vă solicit să votaţi acesta. Mulţumesc.  
 
Procesul-verbal din data de 5 septembrie 2013 se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 

o „abţinere” (Tuşnea Ioan), 1 nu a votat (Rus Dan Dorul), 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu). 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Pe ordinea de zi astăzi avem 9 

proiecte şi dorim, noi executivul, să retragem punctul 5 de pe ordinea de zi. Era legat de 

un proiect pe care vroiam să-l aducem pentru toate judeţele din Regiunea 7, o 
autoşeniletă, însă ieri ne-au venit nişte pumni în cap de la Autoritatea de Management 
care ne complică lucrurile şi, pe cale de consecinţă, trebuie modificat din nou proiectul 

ş.a.m.d. Meciul se joacă practic să cheltuim nişte bani din fonduri europene. Bun, cu acest 
amendament legat de faptul că vă solicităm retragerea punctului 5 de pe ordinea de zi de 
astăzi, vă solicit să votăm.   

 
              Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi  (Borşan Doru Aurelian, 
Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu). 
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             1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru 

închirierea unor spații din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor 
Babeș, nr.2, proprietate publică a județului Mureș, aflat în administrarea 
Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni 

 
             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm cu punctul 1, comisiile au 

avizat favorabil, proiectul este legat de stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spații din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2, proprietate 
publică a județului Mureș, aflat în administrarea Spitalului Municipal Dr. Gheorghe 

Marinescu Târnăveni. Proiectul de hotărâre are 5 articole. În aceste spaţii urmează să se 
desfăşoare activităţi de către medici la Târnăveni. Vă supun proiectul votului 
dumneavoastră.  

 
                Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi  (Borşan Doru Aurelian, 
Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu). 
  
 

   2. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al Județului 

Mureș a imobilului – teren în suprafață de 4.150 mp, situat în localitatea 
Măgherani 

 

              Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc tare mult. La punctul 2 avem 
cuprinderea în domeniul public al județului Mureş a imobilului – teren în suprafaţă de 
4.150 mp, situat în localitatea Măgherani, s-l cuprindem în averea judeţului Mureş. Cred că 

aici a citit fiecare, cei interesaţi, expunerea de motive. Comisiile avizatoare au dat avize 
favorabile. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm.   

 

            Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, 
Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu). 

  
 

           3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.58/2013 privind 

solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Vînători pentru trecerea unui 
imobil din domeniul public al comunei Vînători și din administrarea Consiliului 
Local Vânători în domeniul public al Județului Mureș și în administrarea 

Consiliului Județean Mureș  
 

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3 avem de modificat 

Hotărârea nr. 58 din anul acesta legată de comuna Vânători, pentru trecerea unui imobil din 
domeniul public al comunei Vînători şi din administrarea Consiliului Local Vînători în 

domeniul public al Județului Mureș şi în administrarea Consiliului Județean Mureș. Proiectul 
are 3 articole. Comisiile au dat aviz favorabil, dacă nu sunt discuţii, vă solicit să votăm. 
 

            Hotărârea se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian Dobre), 5 absenţi 
(Borşan Doru Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu 
Radu). 
 
 
            4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.43/2013 privind 

aprobarea bugetului Consiliului Județean Mureș pentru anul 2013  
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             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 Comisia tehnico economică 
are o abţinere, restul comisiilor avizează favorabil hotărârea. Domnul Filimon, vă rog. 

             Domnul consilier Filimon: Vă mulţumesc. Abţinerea mea a aparţinut şi în cadrul 
comisiei şi pe marginea acestui material am de făcut câteva precizări şi câteva solicitări: 
încă din momentul în care preşedinte al Comisiei tehnico-economice era domnul Akos Mora, 

am avut toţi din cadrul comisiei o solicitare către Direcţia economică. Atunci când se fac 
rectificări de buget în cadrul expunerii de motive să ni se precizeze absolut toate mişcările 

care se fac între capitole, nu doar ce a intrat, ce a ieşit. Domnul Bartha, săracul, a încercat 
să ne explice, … a ieşit o varză şi mă trimite la anexe. Ar trebui acum să iau anexa veche, 
să verific cu cea nouă, să văd totuşi de unde se iau şi unde se pun. Deci nu este explicitat 

această rectificare de buget, în cadrul expunerii de motive, şi am solicitat acest lucru de mai 
multe ori. Pentru că este foarte greu, anexa bugetului consiliului judeţean este foarte mare. 
Sunt multe anexe şi atunci ar trebui să iau fiecare anexă, una veche, una nouă să văd de 

unde s-a luat, unde s-a pus, pentru că în cadrul expunerii de motive nu sunt prevăzute 
aceste chestiuni. Doi: solicit Direcţiei economice, până la prima şedinţă a consiliului 
judeţean, să mi se precizeze în scris care sunt sumele de bani cheltuite de la capitolul 

270250. Despre ce este vorba? Este vorba despre hotărârea consiliului judeţean cu şcoală, 
stradă, palat ş.a.m.d.  În acea hotărâre se spune la un moment dat, la un articol, „sume de 
bani vor fi cheltuite de la capitolul, … cu respectarea legii.” Care sunt sumele de bani 

folosite în acest moment pentru evenimentul mare „100 de ani de cultură pentru Palatul 
Culturii”? De ce? Pentru că am văzut că este o dezbatere publică în acest sens şi din partea 
mass-mediei. Trei: aş dori să mi se pună la dispoziţie, dacă se poate, o decizie în urma 

controlului Curţii de Conturi pentru anul 2012 efectuat la consiliul judeţean. Şi cam atât la 
acest capitolul I, vă mulţumesc. 
             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier, dacă nu sunt alte 

observaţii vă invit să votăm art.1. 
 
            Art. 1 al hotărârii se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” (Coman Meluş 
Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan),  2 „abţineri” (Rus Dan Dorul, Tuşnea Ioan), 5 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran 
Liviu Radu). 
 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 2. 

 
            Art. 2 al hotărârii se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” (Coman Meluş 
Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan),  2 „abţineri” (Rus Dan Dorul, Tuşnea Ioan), 5 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran 
Liviu Radu). 
        

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc de asemenea, art. 3. 
 
            Art. 3 al hotărârii se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” (Coman Meluş 
Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan),  2 „abţineri” (Rus Dan Dorul, Tuşnea Ioan), 5 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran 
Liviu Radu). 
 
          Domnul preşedinte Dobre: Şi de asemenea  vă solicit un vot pentru proiectul de  

hotărârea în ansamblu. 
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          Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 „împotrivă” (Coman 
Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan),  2 „abţineri” (Rus Dan Dorul, Tuşnea Ioan), 
5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, 
Todoran Liviu Radu). 
 
 

          5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 
și majorarea contribuției Consiliului Județean Mureș la cofinanțarea investiției 

”Miercurea Niraj – Captare și stație de tratare a apei” componentă a proiectului 
„Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș” 
din cadrul POS  mediu, cod CCI nr.2009 RO 161 PR 019 

 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 avizele comisiilor avizatoare 
sunt fără observaţii, avem un proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnici şi 

economici şi majorarea contribuţiei consiliului judeţean la cofinanţarea investiţiei ”Miercurea 
Niraj – Captare şi staţie de tratare a apei,” componenta dintr-un proiect mai mare al 
consiliului judeţean. Se măreşte contribuţia consiliului judeţean, însă este …, noi suntem 

titularii acolo, aşa că trebuie să facem acest lucru, vă invit să votăm.  
 
            Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Kelemen 
Atilla Márton),  5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica 
Ioan, Todoran Liviu Radu). 

 
             6. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 
2014 

 
            Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7, de asemenea, comisiile ne 
dau aviz favorabil şi avem aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2014. Proiectul de hotărâre are două 
articole şi vă invit să-l votăm. 
 

             Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu).         

       

         7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor 
publice al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 2014 
 

         Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 8 avem un proiect de hotărâre 
cu 4 articole, privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice al Direcţiei Judeţene 
de Evidenţă a Persoanelor Mureş, tot pe anul 2014. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm.  

 
         Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu).         
 

 

         8. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu aferente unui 
număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean de 
persoane prin curse regulate  
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        Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 9 avem atribuirea licenţelor de 
traseu aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane, evident prin curse regulate dar speciale. Cred că după ce ascultăm 
pe domnul Boloş putem vota.  
        Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc. Exprimarea mea nu va influenţa votul, fiţi 

sigur, poate vă surprinde că iau cuvântul la un astfel de subiect, am constatat că două 
dintre curse se referă la curse spre Parcul Industrial de la Vidrasău şi vreau să vă exprim un 

sentiment: îmi exprim speranţa că până la sfârşitul mandatului să votăm curse regulate şi 
spre alte parcuri industriale. Vă mulţumesc. 
        Domnul preşedinte Dobre:  Să sperăm că vom fi vrednici să votăm aceste curse, dar 

haideţi să votăm.  
 
        Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o abţinere (Bândea Eugen), 5 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Popa Dragoş Codrin, Someşan Ioan, Stoica Ioan, Todoran 
Liviu Radu).         
 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi să revin la ceea ce vroiam să vă spun şi 
anume faptul că aveam un plan ca, foarte repede, în acest an să reuşim să acredităm cele 
54 sau 56 de ha de teren pe care ne pune la dispoziţie Primăria Ungheni. Mă rog, nu o să 

depună gratuit, acolo avem o întreagă dezbatere, să zicem aşa, cu comunitatea din Ungheni 
reprezentată prin domnul primar, bineînţeles. Şi ce problemă apare în luna iunie? 
Modificarea legii pajiştilor, iar toate cele 54, respectiv 56, nu ştiu câte ha sunt acolo, sunt 

păşuni. Ce înseamnă asta? că trebuie să dau înapoi în circuit alte 54 de ha de teren 
degradat şi care îl introduc în regim de pajişte, de păşune, apropo despre curse industriale 
spre noul parc industrial. Iată cum apar piedici care, cum să zic, anul trecut, în luna mai, nu 

te gândeai la un astfel de…, nu neapărat piedică, ci dificultate de depăşit. Şi tot aşa ne apar 
cu şeniletele, respectiv, ieri am primit informarea asta că Autoritatea de Management nu 

mai recunoaşte ca şi cheltuială eligibilă în cadrul proiectului „Capul tractor” al şeniletei care 
stă pe o platformă, nici capul tractor, nici platforma. De parcă şenileta aceea ar ajunge…, să 
zicem, avem treabă la Răstoliţa sau la Stânceni sau în altă parte, ajunge aşa, nu ştiu, te urci 

pe şeniletă şi te duci 100 de km, cum? Bun, domnul Tuşnea. 
       Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, 
înţeleg că suntem la punctul diverse deja. Pemiteţi-mi, am trei probleme foarte scurte. Unu, 

şi anul trecut am avut intervenţii şi m-am bucurat în final că au scos acele borduri de pe DN 
15, din păcate, … 
        Domnul preşedinte Dobre: Au apărut altele. Am făcut deja demersuri, am făcut deja 

hârtii, Cătălin Ormenişan a adunat de la Poliţie, de la SMURD, de la Pompieri, am discutat 
cu directorul de proiect din cadrul CNADNR, s-a dat deja dispoziţie de şantier, vor fi scoase 
şi acelea. Vom fi vrednici, aşa cum a  spus şi domnul profesor. 

        Domnul consilier Tuşnea: … pentru că ar fi păcat ca judeţul să fie un cobai … 
        Domnul preşedinte Dobre: Veghem, domnul Tuşnea, veghem.  
        Domnul consilier Tuşnea:  … pentru susţinerea CNADNR. Mulţumesc. Punctul doi, de 

pe cele 17 km de drum judeţean din zona Ibăneşti care s-au asfaltat anul trecut, dacă ţin 
eu bine minte …  

       Domnul preşedinte Dobre: Numai 3 km am făcut, 2,9 km. 
        Domnul consilier Tuşnea: Ok, eu ştiam 17. Bun, nu asta este problema, problema este 
că de acolo s-a scos o cantitate foarte mare de pavaj, de pavaj cubic, despre care aş vrea 

să ştiu unde a ajuns, pe de o parte, iar pe de altă parte să vă spun că am fost la Festivalul 
Hameiului la Sighişoara şi atât în preajma cetăţii, dacă nu greşesc chiar şi în cetate, s-au 
pus pavaje din acestea de beton. Iar eu socotesc că în zona respectivă ar fi trebuit să 
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ajungă acest pavaj, nu vreau să argumentez de ce, pentru că sunt convins că toată lumea 
ştie. Şi ultima problemă era legată de proiectul de hotărâre nr. 6, tangenţial, dar n-am vrut 
s-o ridic acolo. Aş vrea să întreb ce se întâmplă cu investiţiile, în speţă reţeaua de canalizare 

din zona Periş, Gorneşti, Dumbrăvioara, Ernei, care a fost abandonată cam de doi ani de 
zile şi dacă există la nivelul consiliului judeţean în executiv cineva, un serviciu, o persoană, 
care gândeşte la aceste reţele de canalizare pentru toate localităţile din judeţ? Ce se 

întâmplă cu o astfel de investiţie care a fost abandonată şi despre care nu ştiu cetăţenii, şi 
văd că nu ştim nici noi ce se va întâmpla. Mulţumesc mult. 

        Domnul preşedinte Dobre: Da, toată piatra cubică ce a fost scoasă de pe drum este 
dată în custodia Primăriei Ibăneşti, care a construit trotuare şi străzi laterale, că la 
Sighişoara se pun dale, vă daţi seama că şi dacă am fi dat noi alea tot ar fi putut să pună 

dale. De aceea avem departamentul de monumente, de cultură care protejează. Apa şi 
canalizarea, Periş, Gorneşti şi Ernei, nu ştie lumea, păi să ştiţi că ştie lumea, numai să 
meargă până la primar să întrebe. Ştie, şi ne batem şi cerem bani de la Ministerul 

Dezvoltării ş.a.m.d. Avem multe şantiere şi deschise, şi neterminate, şi neînchise din 2008, 
să ştiţi, şi atât …., domnul Filimon. 
         Domnul consilier Filimon: Domnul preşedinte, două întrebări foarte scurte, dacă îmi 

poate spune cineva când vom primi spre studiu şi aprobare Planul de Management al 
preşedintelui Consiliului de Administraţie de la aeroport. Doi, la Gorneşti, consiliul judeţean 
are o suprafaţă de teren la fostul depozit de carburanţi al armatei. Întrebarea mea este: ce 

facem cu el? De ce? Pentru că au degradat cam tot ce-i acolo, acolo este şi o problemă de 
mediu şi consumăm bani doar pentru a plăti oamenii care păzesc acel obiectiv. Ce facem cu 
el?  

         Domnul preşedinte Dobre:  Aşa este. Ce facem cu fostul sediu care adăpostea la Zau 
de Câmpie persoane cu probleme de integrare? Acelaşi lucru facem şi acolo. Luni sau marţi 
am avut o discuţie cu Direcţia de Dezvoltare şi am zis că facem, ce am zis că facem?  Pur şi 

simplu cămin de bătrâni, în reglementarea legii, da? Asta am hotărât. Să încercăm în acest 
exerciţiu 2014-2020 să introducem, să vedem dacă se pretează clădirea, să-l băgăm la anul 

la studiu de fezabilitate, din aceştia 40 de milioane pe care îi luăm împrumut, dacă o să-i 
luăm, să începem să ne croim de fapt, că aici era, … că, apropo, dumneavoastră aţi adus 
vorba despre dezbaterea publică a unora din presă, într-adevăr este o dezbatere dar nu 

este nici publică, nu este nici importantă, este cel puţin curioasă şi marginală, nu publică, 
dezbatere marginală. Banii aceştia, în primul rând pentru cei 40 de milioane va trebui să ne 
facem studiile şi/sau proiectele, după caz, să ne pregătim pentru exerciţiul acesta financiar. 

Ghidurile nu sunt gata nicăieri, Programul Naţional nu este gata, dar noi deja trebuie să 
luăm nişte decizii, cum vă spuneam, da, este o întrebare, ce facem cu acea cazarmă? Pot să 
vă informez însă cu următorul lucru, cel puţin două lucruri putem să facem: primul este 

demararea exerciţiului 2014-2020, pe acel loc, al acelei Academii de Medicină de Urgenţă şi 
Situaţii de Urgenţă, adică ce înseamnă asta? Un Centru naţional de formare în cadrul 
medicinii de urgenţă şi a situaţiilor de urgenţă şi/sau s-ar putea să avem posibilitatea să 

concesionăm acea suprafaţă unei activităţi economice, dar lucrurile acestea noi le vom 
hotărî când se coc un pic, să le putem aduce în dezbatere. Deocamdată am discutat cu 
domnul Raed Arafat şi această chestiune legată de întocmirea studiului de fezabilitate şi a 

proiectului pentru această academie, suntem cu câteva, să le zicem aşa „chestiuni calde în 
mână” şi pe care trebuie să le dezlegăm. A doua, Planul de Management al Aeroportului, 

domnul secretar, vă rog. 
          Domnul secretar Cozma: Acest document a fost depus, cu o revizuire substanţială aş 
spune, este în studiu la nivelul aparatului de specialitate şi, sigur că da, urmează să fie 

supus aprobării dumneavoastră.  
          Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. Domnul Szabo. 
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          Domnul consilier Szabo: Da, vă mulţumesc domnul preşedinte, eu legat de punctul 5 
pe care am retras de pe ordinea de zi aş avea o recomandare către aparatul de specialitate 
şi pentru echipa de management care implementează şi în prezent aceste două proiecte 

care sunt în derulare. Ce vreau să vă spun? Nu trebuie să abandonăm, chiar dacă 
Autoritatea de Management nu a acceptat în formula cum s-a prezentat, eu cred că se va 
găsi o modalitate de formulare ca să accepte, ca să aducem aceste utilaje pentru că sunt 

utilaje foarte necesare, atât judeţului Mureş, cât şi pentru celelalte judeţe şi ar fi o 
continuare a două proiecte care s-au început în 2008 şi în 2012. Nu trebuie să uităm că 

totuşi cu aceste două proiecte s-a adus în cele 6 judeţe şi se aduce - pentru că al doilea 
proiect este în derulare - 83 de utilaje speciale de intervenţie, din care judeţul Mureş a 
beneficiat şi va beneficia de 16 utilaje, plus centru de comandă. Important este că aceste 

utilaje sunt în proprietatea consiliului judeţean, dar sunt date cu contracte de comodat la 
Inspectoratele pentru Situaţii de Urgenţă şi importanţa majoră este că s-a redus timpul de 
reacţie în timpul intervenţiilor. După calcule, de la 48 de minute s-a redus la 23 de minute 

în mediu rural şi de la 24-25 de minute la 11 minute în mediu urban. Deci este o treabă 
foarte importantă şi eu cred că nu trebuie să ne lăsăm după Autoritatea de Management că 
ei vor să-şi economisească bani. Că mai sunt la acest domeniu major de intervenţie vreo 2 

milioane 500 mii de lei de accesat şi probabil vor să-şi facă rezerve. Eu cred că echipa de la 
aparatul de specialitate, precum şi echipa care implementează acest proiect, vor găsi 
modalitatea să nu renunţăm, că merită, şi pentru acest lucru felicit echipa că se ocupă cu 

această treabă în mod serios. Mulţumesc. 
           Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc, domnul consilier, sigur că da, noi am 
retras de pe ordinea de zi, n-am renunţat. Problema este că astăzi puteam intra, puteam 

adopta hotărârea şi deja se intra pe pasul următor. Problema e alta, că ne ţine în acest pas 
şi aici este chestiunea, că urmează ca noi să ne luptăm, ei să se lupte şi să ajungem poate 
la mijloc, să zic aşa. De renunţat, n-am renunţat, dar în fond şi la urma urmei, dacă nu o să 

avem cu cine discuta luăm numai şeniletele. Asta este, dar proiectul nu era aşa şi, mă rog, 
nu este bine. Domnul Şopterean.  

           Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, dacă tot am fost operativi astăzi 
eu vreau să fac o invitaţie în plen colegilor: Biblioteca Judeţeană - Secţia culturală, astăzi, 
de la ora patru organizează un simpozion în cadrul Centenarului Maria Tănase. Vreau să vă 

invit pe toţi pentru că muzica ne face fericiţi. Şi dacă tot vorbim de centenare eu, personal, 
doresc să adresez felicitări pentru tot ceea ce s-a făcut în cadrul Centenarului Palatului 
Culturii, manifestări de cinste şi bune, reuşite, zic eu. Felicitări pentru toţi cei care s-au 

implicat. 
           Domnul preşedinte Dobre: Da, asta vroiam să spun şi eu, eu le mulţumesc public 
celor care se implică încă, pentru că mai durează până în 24 noiembrie, dacă nu mă înşel. 

Ieri seară am avut un concert extraordinar, un concert foarte frumos, în seara asta avem de 
asemenea un concert foarte frumos, începe Silvestri, după părerea mea va fi frumos, sper. 
Domnul Radu Mircea. 

          Domnul consilier Radu Mircea: Domnul preşedinte, aş vrea să vă întreb: proiectul 
acela de magistrală de 110 milioane de euro, care ştiu că a fost accesat prin fonduri 
europene, dacă ne vom încadra în termenii stabiliţi? Când este prevăzut finalizarea acestui 

proiect, deoarece ştiu că această magistrală merge şi în zona de câmpie, care este o zonă 
foarte secetoasă. Acum avem ploi multe dar vara este foarte necesară, deci oamenii din 

zona de câmpie suferă din lipsa acestei ape potabile, ştim că spre Sărmaş, spre Câmpeniţa 
în toţi anii când erau pierderi mari, datorită motoarelor consumatoare mari de energie, 
pierderilor pe conductă şi în zona Bandului, la fel, de fapt în toată zona de câmpie, dacă ne 

vom încadra în termenul de finalizare a proiectului, parcă este 2015? Nu mai ştiu când este, 
… să urmărim acest proiect care ar fi bine să-l finalizăm cât se poate de repede. Văd că în 
zona Miercurea Niraj se lucrează, sunt staţii de captare şi de epurare a apei, e un lucru bun, 
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vine toată zona aceea, Miercurea Niraj până la Măgherani, parcă Bereni, pe acolo şi jos pe 
la…, parcă pompa este la Păsăreni, nu mai ştiu, şi acolo se lucrează, dar în zona de câmpie 
nu am văzut nicio mişcare. De aceea am luat cuvântul, vă mulţumesc.                      

          Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc, domnul consilier. Cred că trebuie să 
clarificăm câteva lucruri pentru că aşa cum şi dumneavoastră faceţi precizarea aceasta, 
lucrurile sunt inexact cunoscute şi o spun din nou public. O s-o fac ori de câte ori este 

nevoie, câmpia nu are nici un proiect de introducere a apei în acea zonă. Deci judeţul 
Mureş, operatorul regional, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară până astăzi, 26 

septembrie 2013, nu are niciun proiect de conductă magistrală de apă potabilă pentru zona 
de câmpie. Deci, dacă vom face ceva, vom face de acum înainte … şi o să facem, dar 
pentru numele lui Dumnezeu! luaţi-vă informaţiile corecte, pentru că aruncăm anatema că 

oare se face, nu se face. Nu!  Până în 2015 Aguaserv-ul are zece proiecte de implementat, 
gradul de maturitate al lor este de 8%, n-au făcut aproape …, mă rog, și printre ele nu 
figurează în nici un caz magistrala pe câmpie. De acum înainte, eventual, să ne gândim la 

acest lucru. Dar spuneţi oamenilor şi informaţi că noi nu avem acest proiect! Nici măcar 
proiect. 
          Domnul consilier Radu Mircea: Domnul preşedinte, eu ştiam că există. 

          Domnul preşedinte Dobre: Mi-am dat seama. Haideţi să stabilim măcar ceva. 
          Domnul consilier Radu Mircea: Eu tot aşa am discutat  cu oamenii din zonă, haideţi 
să facem ceva, este cea mai secetoasă zonă, ştiţi și dumneavoastră, nu numai omul, ci şi 

plantele,  şi toate trăim cu apă, aer şi pământ, cele trei mari lucruri… 
         Domnul preşedinte Dobre: Dar ştim de unde plecăm, astăzi nu avem nimic şi nu a 
fost nimic. Dacă altcineva doreşte? Dacă nu mai doreşte nimeni, atunci eu vă mulţumesc, 

dragi colegi, şi ne vedem luna viitoare, dar vă aştept la concertele de la Palatul Culturii. Vă 
mulţumesc.   
 

             Lucrările şedinţei se încheie la ora 1345. 
 
                                                                      Întocmit: consilier  Ercsei Matild 
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