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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.21.938/14.XI. 2013                              
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                 Dosar: VI D/1      

                                          
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 31 octombrie 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. 232 din 24 octombrie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul Liber” şi 

„Népujság”. 
Din cei 33 de membri ai consiliului judeţean, au lipsit:  
Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 
 dl. Schmidt Loránd – director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 dna Monica Dohotariu, director, al Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică 
 dna Codruta Sava - director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

 dna Guşatu Ileana - director Camera Agricolă Judeţeană Mureş 
 dna Covaciu Cristina, director interimar –  Filarmonica Târgu Mureş 
 dl. Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş  
 dl. Barabás Attila – director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dl. Soós Zoltán, director,  Muzeul Judeţean Mureş  

 d-na Avram Monica – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 
 dl. Podoabă Virgil – redactor-şef, Revista VATRA 

 dl. Kovács András Ferencz – redactor-şef, REVISTA LÁTÓ 
 dl. Nagy Petroniu Tiberiu Vasile – director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 

Judeţean Mureş 
 dna Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş  
 dna Pescari Tatiana, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş  
 dl. Socol Ion, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.3 - Reghin  
 dna Laura Mona Pop – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos  
 dl.  Kovács Robert – şef serviciu SALVAMONT – SALVASPEO 
 dna Ilioasa Daniela Ana, director, Centrul Judeţean de resurse şi Asistenţă Educaţională 

Tîrgu Mureş, 
 dl Szász Ioan- manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 dl. Barmou Mohamed Kheir - manager, Spitalul Municipal Gh. Marinescu Târnăveni 
 dl. Nagy István – director, SC „Parc Industrial” Mureş 

 dl. chestor Pescari Valentin, Şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 

 dl. Gliga Traian, Şef Serviciu, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş 
 dl Marian Dobre, preşedinte, Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor 

 dl. Király Ştefan, preşedinte, Asociaţia Breasla Cărţii Maghiare din România 
 dl. Daniel Ghiurca, preşedinte Ring Box Tîrgu Mureş 

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

materialelor 
 reprezentanţii mass-media din judeţ 
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              Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Am să rog în special grupul 

consilierilor liberali să-şi pornească maşinăria de vot şi de asemenea grupul UDMR, domnul 
Tuşnea de asemenea, pe domnul Rus, pe domnul Tatár Béla, dar nu îl văd, este absent. Da, 
vă mulţumesc. Avem doi absenţi, pe domnul Tatár şi pe domnul Gáspárik, şi suntem 33 

prezenţi. O adevărată şedinţă ordinară în excelenţă, nu avem niciun punct în regim de urgenţă 
şi atunci începem cu domnul secretar. 

  Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, doamnelor şi domnilor consilieri, dacă cu privire 

la conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 26 septembrie sunt 
observaţii? Dacă nu sunt, vă solicit să votaţi acest document, vă mulţumesc.  

 

Procesul-verbal din data de 26 septembrie 2013 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 
nu a votat (Stoica Ioan), 1 absent (Tatár Béla). 

 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi domnul secretar, supun la vot 

ordinea de zi aşa cum ea a fost comunicată în urmă cu şapte zile.  

 
               Ordinea de zi se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Todoran Liviu Radu), 1 
absent (Tatár Béla). 

 
 

             1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a unui mandat 
de consilier judeţean 

 

             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim. Trebuie să spun că primul punct de pe 
ordinea de zi este legat de încetarea unui mandat de consilier judeţean. Este vorba de domnul 
Gáspárik Attila, care la sfârşitul cererii, respectiv demisiei, spune „mulţumesc pentru 

înţelegere”. Noi îl înţelegem, personal regret decizia de a demisiona din organismul nostru 
colegial şi vă propun să luăm act de demisie, respectiv de hotărârea unilaterală a domnului 
Gáspárik.  

 
                Hotărârea se aprobă în întregime cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Tatár Béla). 
  

   2. Proiect de hotărâre privind acordul de vecinătate al autorităţii publice 
judeţene, dat S.C. REICHON S.R.L., în vederea realizării împrejmuirii imobilului 

situat în str. Gheorghe Doja, nr.129, Tîrgu Mureş 
 

              Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Am avut câteva discuţii cu grupul UDMR de 

a repune în regim de urgenţă şi intrarea celuilalt consilier, însă din păcate legea nu ne lasă să 
facem acest lucru, trebuie să punem la dispoziţie posibilitatea atacării de către cel care a 

demisionat, respectiv chiar şi din oficiu de către cei care sunt interesaţi şi atunci nu s-a putut 
pune în regim de urgenţă intrarea următorului consilier, însă cu siguranţă la prima şedinţă 
ordinară vom face acest lucru. Îl salutăm şi pe domnul consilier Tatár Béla, cred că a venit cu 

veşti bune. Intrăm în punctul 2, avem avize, avem toate avizele de la comisiile avizatoare 
pentru punctul 2. Hotărârea noastră are 3 articole, cred că este foarte clar despre ce este 
vorba, ridicarea unui gard între proprietăţile publice, al consiliului şi o societate comercială. Vă 

invit să votăm.   
 

            Hotărârea se aprobă în întregime cu 34 voturi „pentru”. 
  

           3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor construcţii din domeniul public al 

Judeţului Mureş în domeniul privat al acestuia, în vederea demolării 
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           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3 avem de asemenea un proiect 
de hotărâre cu 4 articole, de asemenea avize favorabile de la toate comisiile, cred că este clar şi 
acest proiect de hotărâre de la punctul 3, vă invit să votăm.   

 
            Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian Dobre). 
 

            4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor, nr.26 – 28 
 

             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 este vorba de clădirea unde 
funcţionează paşapoartele şi înmatriculările, de asemenea evidenţa populaţiei, noi aveam acolo 

două încăperi pe care practic nu le foloseam şi am hotărât că e mai bine să-i ajutăm pe cei de la 
IPJ, respectiv IIGP, pentru a găzdui birourile lor în acele spaţii cu plata, evident. a utilităţii. Vă 
invit să votăm. 
 
          Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”. 
 

          5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare 

        
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 proiectul de hotărâre are 3 
articole și modifică anexa HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. Hotărârea are 3 
articole, vă invit să votăm.  

        
             Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Árpád). 
 

          6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș 
pe anul 2013 

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al şaselea punct de pe ordinea de zi este 
rectificarea bugetului consiliului judeţean, să sperăm că va fi ultimul în acest an şi că nu ne va 

atinge altă rectificare, … să vedem. Hotărârea noastră are 3 articole şi o să dăm cuvântul 
domnului Filimon. 

Domnul consilier Filimon Vasile: Vă mulţumesc, în primul rând mulţumesc executivului că 

după 35 de zile am primit un răspuns la interpelarea pe care am făcut-o în şedinţa extraordinară 
din 26 septembrie 2013 cu privire la cheltuirea banului public pentru activitatea mare „100 de 
ani de cultură la Palatul Culturii”. Vreau să informez colegii mei consilieri că suma totală 

cheltuită în acest moment pe această activitate este la 1. 466.126,96 lei. Deci las la latitudinea 
tuturor să comenteze ceea ce s-a întâmplat cu aceşti bani şi nu o să comentez mai departe, dar 
lăsaţi-m posibilitatea că măcar prin mass-media să informăm cetăţenii acestui judeţ, pentru că 

au nevoie să ştie ce se întâmplă cu banii din consiliul judeţean. A doua chestiune este strict 
legată de rectificarea de buget. Eu am înţeles în principiu despre ce este vorba, dar sunt convins 
că unii dintre colegii mei la anumite comisii probabil nici nu au discutat acest material şi din 

această cauză v-aş ruga să-i daţi cuvântul directorului economic, succint, să le expună şi celor 
care nu au luat act despre acest material, cu ceea ce se întâmplă efectiv în această rectificare 

de buget, vă mulţumesc. 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, dacă mai există alte chestiuni din partea 

consilierilor? Dacă nu, domnul Bartha, vă rog. 

Domnul director Bartha: Prin această rectificare, în principal, se redistribuie suma de  
6.132.000 lei în cadrul plafonului de cheltuieli de personal aprobat. Dacă aţi văzut în expunerea 
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de motive se arată instituţiile la care se distribuie această sumă pentru asigurarea cheltuielilor 

de salarii la spital şi la Centrul Judeţean de Resurse Educaţionale, urmând ca această 
redistribuire să se realoce în cursul lunii noiembrie după aprobarea plafonului maxim modificat 
după necesar. De asemenea, se diminuează suma cu 1.327.000  lei  bugetul general,  ca 

urmare a diminuării cheltuielilor la prestaţii sociale comunicat de Ministerul Muncii pentru 
persoanele cu handicap. La aprobarea bugetului suma a fost estimată cu datele pe care le-am 
avut la dispoziţie şi pe care a fost fundamentat. În cursul procesului bugetar s-au analizat la 

nivel de minister aceste sume care vin din bugetul Ministerului Muncii şi s-a ajuns la concluzia că 
nu mai este necesară această sumă şi atunci s-a făcut această operaţie de diminuare a 
bugetului, în cadrul bugetului ministerului şi, respectiv, şi în cadrul bugetului consiliului 

judeţean. De asemenea, se diminuează secţiunea de funcţionare cu 2.834.000 lei pentru 
asigurarea secţiunii de funcţionare, respectiv, obiectivele de investiţii care sunt în faza de 
contractare şi potrivit legislaţiei sumele trebuie să fie asigurate în buget pentru a fi contractate. 

Cam astea sunt ţintele. 
Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc foarte frumos domnule director şi vă invit 

să votăm articolul 1. 

 
           Art. 1 al hotărârii se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” (Borşan Doru Aurelian, 
Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan),  2 „abţineri” (Todoran Liviu Radu, Tuşnea 
Ioan), 1 nu a votat  (Rus Dan Dorul). 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea vă invit să votăm articolul 2. 

            Art. 2 al hotărârii se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 4 „împotrivă” (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan),  4 „abţineri” (Rus Dan Dorul , 
Stoica Ioan, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan).  
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, şi de asemenea, articolul 3. 

            Art. 3 al hotărârii se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu),  3 
„abţineri” (Rus Dan Dorul , Stoica Ioan, Tuşnea Ioan). 

  Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi acum hotărârea în întregime. 

          Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu),  3 
„abţineri” (Rus Dan Dorul , Stoica Ioan, Tuşnea Ioan). 

 
 

             7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş la 30 septembrie 2013 

            Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7 avem raportul privind execuţia 
bugetară a instituţiei până la 30 septembrie 2013. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. 
 

             Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”  (Coman Meluş 

Florian), 3 „abţineri” (Rus Dan Dorul, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan).               

         8. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor cu care va fi implicat 

Judeţul Mureș în managementul și implementarea proiectului "Îmbunătățirea 
intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu accesibile" şi a cheltuielilor legate 
de proiect 

 
         Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 8 avem un proiect de hotărâre cu 7 
articole şi priveşte aprobarea activităţilor cu care va fi implicat Judeţul Mureș în managementul 

și implementarea proiectului "Îmbunătățirea intervenţiilor în situaţii de urgenţă în zone greu 
accesibile" şi a cheltuielilor legate de program. Vă rog, domnul Szabó. 
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        Domnul consilier Szabó Árpád: Mulţumesc, domnule preşedinte. Deşi atitudinea Autorităţii 

de Management este foarte greu de înţeles, mai ales pentru oameni tehnici, pentru că dintr-un 
ansamblu de utilaje, deci e vorba de autotractor, este vorba de şenilar, tractor cu şenilă şi 
trailerul nu intră în cheltuieli eligibile. Mie îmi pare bine că totuşi s-a găsit această metodă de a 

cumpăra trailerul, care nu este aşa de scump şi să nu pierdem această ocazie de a pierde banii 
care de fapt sunt banii din perioada 2007-2013. Deci îmi pare bine că s-a reuşit această 
modalitate şi felicit echipa de management care se ocupă cu acest proiect. Mulţumesc. 

         Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, trebuie să facem aici o rectificare, să 
zicem aşa, la proiectul cu şenilatele în discuţiile cu Autoritatea de Management am reuşit să 
introducem capul tractor, adică maşina care trage şenileta sau autoșenileta şi să introducem la 

cheltuieli neeligibile platforma pe care stă şenileta. Totuşi am făcut o economie substanţială, 
pentru că evident platforma este mai ieftină decât capul tractor. Proiectul este de 20 de 
milioane, este al întregului conglomerat din regiune, deci judeţe, şi valoarea care se suportă de 

către noi este de 2%. Vă invit să votăm. 
 
         Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”.   
 

         9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean "Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii" şi a convenţiei 
de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Mureş pentru implementarea acestuia 
 

          Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, iată o unanimitate.  Punctul 9 are avize 

favorabile de la toate comisiile şi proiectul de hotărâre vizează aprobarea Programului de interes 
public judeţean "Operativitate în intervenţie pentru siguranţa comunităţii" şi a convenţiei de 
colaborare dintre instituţia noastră şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş, în vederea 

implementării acestui proiect. Proiectul nostru de hotărâre are 6 articole, comisiile au fost de 
acord cu noi iar domnul Radu Mircea vrea să ne spună ceva.  

Domnul consilier Radu Mircea: Da, mulţumesc, aş vrea să vă spun de la început că sunt 

de acord cu suma de 360 de mii de lei să se aloce Poliţiei Judeţene, dar aş avea totuşi o 
rugăminte, ca să fie mai eficientă în combaterea furturilor care se execută în special în mediul 
rural şi în special furturile de pe câmp. Vreau să vă informez că în toamna aceasta, …, eu intru 

în contact cu mulţi cetăţeni care trăiesc în mediul rural şi am constatat şi eu că se fac multe 
sustrageri şi va trebui să dea o hotărâre consiliilor locale, în special, ca după orele 21,00 să nu 
se mai circule pe câmp cu căruţe, cu tot felul de atelaje, care produc sustrageri … să ştiţi că 

masive şi cetăţenii care muncesc sunt foarte indignaţi pentru acest lucru. Şi cred că prin sumele 
care le au dânşii de vreo 800 mii de lei am văzut aici, plus alocăm noi suma asta… eu aş fi de 
acord şi cu sume mai mari dar să fim mai siguri în asigurarea bunurilor şi a muncii, care se 

produc de  oamenii cinstiţi. Vă mulţumesc.   
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult, domnule consilier, şi suntem şi noi de 

acord cu ceea ce propuneţi dumneavoastră. Vă invităm să votăm proiectul de la nr. 9. 
 
         Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”.  
 

         10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 
Mureș şi Asociaţia Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş, în vederea 

organizării Campaniei "Jandarmeria pe înţelesul tuturor" 
 

         Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea încă o unanimitate. Proiectul de 
la punctul 10 priveşte  aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș şi Asociaţia 
Internaţională a Poliţiştilor – Regiunea 2 Mureş, în vederea organizării Campaniei  de Informare 

- Dialog Social şi Prevenire "Jandarmeria pe înţelesul tuturor". Proiectul nostru de hotărâre are 3 
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articole şi vă invit să îl votăm, dacă nu vrea să ne spună domnul Tuşnea ceva, dar domnul 

Tuşnea vrea să ne spună ceva şi vom vota după ce ne va spune domnia sa. 
          Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc, domnul preşedinte. Domnule preşedinte, 
doamnelor şi domnilor voi susţine orice iniţiativă de felul acesta care contribuie la educaţie, dacă 

e vorba de tineri, dacă e vorba de vârstnici. Ceea ce doresc să solicit acum, din câte ştiu eu s-a 
cerut ca aceste materiale care vor fi cumpărate din cele 6 mii de lei, respectiv videoproiectorul, 
ecranul de proiecţie şi tableta să rămână în inventarul Jandarmeriei, pentru că ei, sau ea, mă 

rog cum vrem să spunem, vor avea nevoie de aceste aparate şi după încheierea proiectului. Aşa 
cum am făcut şi în alte parteneriate, cred că ar fi mai bine să le lăsăm de tot în inventarul lor, 
sigur, cu actele care trebuie făcute şi nu doar în formula aceasta de comodat. Dacă sunteţi bun, 

vă rog să propuneţi la vot propunerea mea şi dacă se aprobă să rămână aşa, mulţumesc.  
          Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnul consilier, o să-i dau cuvântul 
domnului secretar. 

          Domnul secretar Cosma: Conform proiectului de hotărâre pe care îl aveţi în faţă, 
propunerea noastră este ca acel echipament să fie achiziţionat de consiliu, să intre în 
patrimoniul judeţului proprietate privată şi să fie dat cu contract de comodat asociaţiei pe care, 

dacă o veţi aproba, vom deveni parteneri. Deci nu ar fi intrat oricum în patrimoniul Jandarmeriei 
Române, ci activitatea în cauză este desfăşurată de Asociaţia Poliţiştilor conform proiectului de 
hotărâre şi atunci am considerat de cuviinţă să rămână în patrimoniul judeţului, sigur că da, pe 

durata proiectului le pot utiliza, însă la rândul nostru avem nevoie de astfel de echipamente şi 
am găsit această soluţie.   

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnul secretar, vă invit să votăm, 
atunci, domnilor consilieri.  
 

          Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”.  
 

         11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliul Județean Mureș 

la organizarea celei de-a XIX-a ediţii a Târgului Internaţional de Carte la Tîrgu 
Mureş 
 

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea la punctul 11 avem avizul 
favorabil al tuturor comisiilor avizatoare şi vizează aprobarea participarea Consiliul Județean 

Mureș la organizarea celei de-a XIX-a ediţii a Târgului Internaţional de Carte la Tîrgu Mureş. 
Proiectul nostru de hotărâre are 3 articole şi dacă nu are nimeni de făcut obiecţiuni vă invit să 
votăm.   

 
         Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”  (Coman Meluş 
Florian), 2 „abţineri” (Filimon Vasile, Şopterean Ioan).         
 

          12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean 

Mureș și Clubul Sportiv RingBox Tîrgu Mureș în vederea organizării Finalei 
Campionatului Național al Speranțelor Olimpice la Box 
 

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 12 avem aprobarea cooperării 
dintre instituţia noastră şi Clubul Sportiv RingBox Tîrgu Mureș în vederea organizării Finalei 

Campionatului Național al Speranțelor Olimpice la Box. Este o manifestare pregătită cu mult 
timp înainte, şi participarea este una, .. efortul consiliului judeţean este unul relativ mic, am 
spune, de 5.000 de lei şi fiind vorba de o competiţie găzduită de Tîrgu Mureş cred că putem să-i 

ajutăm pe cei de la  asociaţie care şi ea la rândul ei este din Tîrgu Mureş.  Dacă nu sunt 
observaţii, vă invit să votăm.  
 

         Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”  (Coman Meluş 
Florian), o „abţinere” (Tatár Béla), 1 nu a votat (Szabó Árpád). 
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         13. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor 
publice pentru anul 2014 din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Mureș 
 

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de la nr. 13 are toate avizele 

favorabile de la comisii şi priveşte planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului 
propriu al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș pentru anul 2014. 
Proiectul are 2 articole şi vă rog să-l votăm în integralitate proiectul nostru de hotărâre.  

 
         Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”. 
 

         14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitarea drumului judeţean DJ 

154J Breaza – Voivodeni - Glodeni, prin îmbrăcăminte bituminoasă ușoară, între km 
0 + 631 – 4 +726, județul Mureș" 

        Domnul preşedinte Dobre: De asemenea unanimitate pentru a treia oară. Ultimul proiect 
de pe ordinea de zi priveşte aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai următoarelor investiţii "Reabilitarea drumului judeţean DJ 154J Breaza – 
Voivodeni - Glodeni, prin îmbrăcăminte bituminoasă uşoară, între km 0 + 631 – 4 +726, judeţul 
Mureş". Proiectul nostru are două articole şi o să vă invit să votăm după ce dăm cuvântul 

doamnei vicepreşedinte Lokodi şi domnului Filimon Vasile, chiar dacă aţi apăsat dumneavoastră 
primul. 
         Doamna vicepreşedinte Lokodi: Domnilor colegi, nu vreau să fiu nepoliticoasă, de aceea 

pentru dumneavoastră o să spun ce am spus (traduce din limba maghiară). În 2012 a avut loc o 
licitaţie la consiliul judeţean pentru lărgirea drumului dintre Voivodeni şi Glodeni, licitaţie care s-
a desfăşurat până la atribuirea contractului. Pe acel drum, din păcate, chiar dacă noi facem 

această lucrare se circulă anevoios, este un drum îngust. O soluţie s-a găsit încă în timpul …, 
înainte de 2004 să se facă nişte buzunare, însă terenul este foarte sinuos, cu multe curbe. Când 
se vine din sensul opus nu se vede din timp maşinile care circulă. Dacă noi facem această parte 

de drum şi nu lărgim la cote, la parametrii să poate să circule şi tiruri şi, vă previn, acolo astăzi 
circulă tiruri care doresc să ocolească aglomeraţia dinspre Bistriţa, dinspre Cluj, ca să nu treacă 

prin Reghin şi să nu vină pe drumul naţional. De aceea e binevenită acest proiect să se continuă 
legarea între Voivodeni şi Breaza, dar eu rog executivul să punem înapoi pe ordinea de zi şi 
lărgirea drumului ca să putem să asigurăm o circulaţie normală, altfel vom avea multe accidente 

pe această porţiune de drum. Vă mulţumesc şi pentru şedinţa următoare, domnul preşedinte, 
având în vedere că doresc să-mi exercit dreptul asigurat prin lege, rog să angajaţi traducător-
translator sincron ca să pot să vorbesc ungureşte. Vă mulţumesc pentru înţelegere. 

 Domnul preşedinte Dobre: Domnul Filimon, vă rog. 
 Domnul consilier Filimon: Sigur, cuvântul meu avea practic cam acelaşi conţinut. Despre 
ce este vorba? Cunosc şi eu foarte bine zona aceea de la Glodeni la Voivodeni, într-adevăr arată 

înfiorător în acest moment…. Un drum fără fundaţie, un drum care dacă în acest moment noi 
construim de la Reghin, de la Breaza la Voivodeni pare că este un drum cu temă, dinspre 
Reghin înspre Voivodeni. Un drum cu temă făcut pentru ceva anume.   Nu o să  explic acum, 

probabil o să explic altă dată. Care …. 
Domnul preşedinte Dobre: Categoric este un drum cu temă.  

         Domnul consilier Filimon:  … atâta timp cât un drum cu temă de la Glodeni la Voivodeni 

este înfiorător şi nu putem avea nici o legătură în continuare de la Voivodeni înspre Breaza, … 
sigur eu am dreptul să-mi exprim acest punct de vedere. Deci nu este în regulă, dacă drumul 
acesta arată aşa cum arată de la Glodeni şi am înţeles că mai există nişte probleme de 

canalizare, în momentul în care sunt rezolvate canalizarea de la Glodeni, se poate merge pe 
reparaţii şi la acest drum  de la Glodeni de la Voivodeni. Atunci să se facă legătura completă, 
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dar cum zicea şi doamna Lokodi, cred că este interesant să discutăm puţin şi Glodeni – 

Voivodeni. În acest sens, rog Direcţia Tehnică nu numai mie să-mi pună la dispoziţie, să ne 
pună la dispoziţie o situaţie până la şedinţa următoare cu tot ce înseamnă drumuri judeţene, cu 
necesar de reparaţii capitale, plombări, covoare asfaltice ca să ştim atunci toată situaţia, s-o 

avem şi să putem discuta în cunoştinţă de cauză. Vă mulţumesc.      
 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, este undeva la 20 de miliarde de lei noi, 
deci 800 de km necesarul în special poduri de reparat. Vreau să vă spun următorul lucru, deci o 

să fiu foarte succint: Cred că putem discuta despre orice, dar când discutăm despre un drum de 
pământ pe care abia acum o să punem un pic de piatră pe el ca acei oameni să poată circula, să 
discutăm despre lăţirea drumului existent, asfaltat care se termină în câmp la 4 km de Breaza, 

mi s-ar părea că aş jigni inteligenţa auditoriului meu. Şi îmi pare rău, dar nu am să explic de ce 
fac 4 km de pământ şi îl fac din asfalt şi nu lăţesc asfaltul unde îl am, pentru că avem un drum 
de la Voivodeni în sus, iese, mă rog, la Glodeni, se termină în drum. Nu aveţi cum să treceţi 

niciunul dintre dumneavoastră cu un autoturism pe acolo, nu aveţi nicio şansă. Aveţi nevoie fie 
de tractor, fie de o căruţă, fie de o maşină foarte bine echipată la  nivel 4 x 4  cu o gardă foarte 
înalt, de aceea facem acest lucru. Are o temă, legarea a două drumuri naţionale, respectiv 

Reghin - Tîrgu Mureş, Reghin – Cluj.  Are o temă, foarte clară, asta înseamnă reparaţia, 
respectiv construirea primului drum din istoria judeţului Mureş între Voivodeni şi Breaza, drum 
asfaltat, abandonat în mijlocul câmpului. Asfaltul se termină brusc. Probabil aţi fost în sudul 

Italiei, acolo se mai termină aşa brusc asfaltul şi începe nimic. Asta am încercat să facem. 
Domnul Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Da, mulţumesc. Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, 
eu v-aş felicita dacă am face toate drumurile judeţene cu temă, nu m-ar deranja deloc, asta e 
punctul 1. Punctul 2,  într-adevăr drumurile judeţene reprezintă o problemă şi cred că puţine 

porţiuni nu au fost asfaltate, aşa ca porţiunea între Breaza şi Voivodeni. Poate că este prea greu 
cuvântul să spun că este o ruşine că nu s-a întâmplat până acum pentru că mi se par prea 
puţine investiţiile pentru drumurile judeţene vizavi de nevoi. Aş solicita pentru următoarea 

şedinţă o informare, aşa cum a precizat şi domnul Filimon, dar mai mult decât atât, dacă se 
poate aş solicita o dezbatere, o discuţie mai largă pe tema acestor drumuri. Mulţumesc mult.       

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, vroiam să adaug ceva dar am uitat ceea 

ce am vrut să adaug …, că mai avem astfel de drumuri în judeţul Mureş. Şi încă o dată, uitaţi-vă 
la titlul proiectului, este aprobarea indicatorilor tehnico-economici, în buget nu avem bani pentru 
ea. Astăzi mi-a trimis domnul Bartha contractul pentru creditul de 40 de milioane, care l-am 

făcut în luna …, când am început procedura domnul director? În luna martie, în 31 octombrie 
am semnat contractul. Nu avem bani să-l facem. Acum, din acest împrumut prevedem să facem 
acest studiu de fezabilitate, aprobăm indicatorii tehnico-economici prin votul dumneavoastră 

dacă veţi fi de acord şi abia pe urmă urmează execuţia, că bani nu avem pentru că vârful de 
plată în 2013 asta ne-a permis, să nu putem face aproape nimic. Trecem peste el, am trecut şi 

peste acest an 2013 şi în 2014 vom trece peste vârful de plată că ni se  finalizează şi s-au 
finalizat, vom termina la sfârşit de 2014 aproape toate proiectele europene la care avem 
cofinanţare, la unele de 50, la altele de 3, la altele de 10 % şi încercăm să facem faţă. Eu 

credeam că discuţia asta trebuie să fie pe care le mai facem, nu pe care nu le mai facem, sau 
unde sunt făcute să le mai lărgim. Le lărgim, nici un fel de problemă, la fel cum cred că trebuie 
să le prioritizăm în funcţie de  numărul vehiculelor care circulă pe un drum. Să nu băgăm 

drumuri la finanţare europeană din burtă, asta cred că poate constitui interesul sau 
pragmatismul judeţului Mureş. Da, oricum vă mulţumesc pentru observaţii, sunt pertinente, nu 
pot să nu observ concurenţa unor păreri exprimate la fel pentru a şasea oară, cel puţin, în acest 

an şi jumătate între doi colegi şi le doresc succes şi vă invit să votăm, vă mulţumesc.  
 
        Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, o abţinere (Todoran Liviu 
Radu). 
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       Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc, era să fie o unanimitatea dar a fost şi o 

abţinere la aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru acest drum care urmează să fie 
cred că primul la care aprobăm indicatori tehnico economici în acest mandat. Vreau să propun 
două teme de discuţie:  Primul ar fi legat de viitorul unui proiect cultural pe 2014, am avut o 

discuţie cu domnul profesor Boloş pe această temă. Am să-l rog pe domnul profesor Boloş şi l-
aş fi rugat şi pe domnul Gáspárik Attila astăzi să începem nişte discuţii în vederea elaborării unei 
proceduri pentru acordarea distincţiei, pe care am acordat-o şi în acest an fără să avem o 

procedură, şi atunci am să-l rog pe domnul Boloş şi pe Andrea Csép, eventual, să începem să 
constituim acest grup de lucru în vederea alcătuirii unei proceduri de acordare a acestor 
distincţii ale judeţului Mureş pe care să-l îmbrăcăm într-o formă a unui proiect de hotărâre, pe 

care să-l supunem aprobării la începutul anului viitor, dacă putem în luna decembrie ar fi foarte 
bine. De asemenea, aş dori ca împreună cu dumneavoastră, împreună cu oameni pe care îl 
cunoaşteţi dumneavoastră şi care pot avea o contribuţie semnificativă la ceea ce înseamnă 

strategia judeţului Mureş, să-i cooptăm de asemenea într-un grup de lucru. Aş dori să depunem 
pe site un draft al strategiei de dezvoltare a judeţului Mureş pe perioada 2014-2020, vom avea 
o discuţie la nivel politic, dar după această discuţie la nivel politic aş dori să avem un grup, o 

reţea cât mai ramificată, să zic aşa, în societate, în mediul universitar pentru ca judeţul să iasă 
cu o strategie bună sau bine pusă la punct pe perioada 2014-2020 şi aici intervine rugămintea 
mea către dumneavoastră, doamnelor şi domnilor consilieri, să recomandaţi executivului 

persoane din mediul universitar, din mediul economic, din mediul cultural pentru a realiza o 
strategie de dezvoltare cât mai bună  pentru judeţul Mureş. Vom implica, evident, şi am avut 

discuţii cu Universitatea Petru Maior, de asemenea cu Universitatea de Medicină şi Farmacie, cu 
Universitatea de Artă şi Film. Noi am făcut un draft, l-am scris, o să-l punem pe site, însă cu 
menţiunea că acesta este un proiect. Nu avem această pretenţie că avem documentul final şi 

cred cu siguranţă că vor fi multe de adăugat la el, multe de modificat la el, probabil multe de 
explicat, şi aici vreau să am sprijinul consiliului cu persoane din mediile care pot contribui la 
întocmirea strategiei pentru dezvoltarea economică a judeţului Mureş. Dacă sunt observaţii? Da, 

doamna Lokodi, domnul Filimon, domnul Tatár Béla, vă mulţumesc. 
Doamna vicepreşedinte Lokodi:  Domnul preşedinte, având în vedere că mai înainte nu 

mi-aţi răspuns, nu o să fiu la fel de lipsită de cei 7 ani de acasă şi faţă de colegii mei o să 

continui în româneşte dar la şedinţa următoare vă rog, încă o dată, respectuos, să fie aparatură 
cu sincron traducere. Am la diverse trei întrebări care către dumneavoastră doresc să formulez: 
prima întrebare este legată de proiectul nostru european, proiect pe axa 5 „Parcul cu Motor” şi 

vreau să vă întreb şi nu pe domnul Băţagă sau colegii de la domnul Băţagă pentru că cunosc 
munca lor şi lupta lor ca acest proiect să nu intre cumva într-o perioadă de încă o prelungire şi 
de imposibilitate de realizare, dacă aţi reuşit să vorbiţi cu investitorii şi ce măsuri aţi luat 

personal ca să se continue lucrările şi să nu intrăm într-o fază de inactivitate pentru că acest 
proiect anul acesta trebuia să se termine. Ştiu că s-a obţinut o prelungire, dar ceea ce am 

observat eu personal trecând prin zonă, eu văd că nu există nicio activitate pe şantier, ba mai 
mult şi bariera este pusă, şi aş dori să mă informaţi ce s-a făcut faţă de investitor. Întrebarea 
doi: am reuşit să predăm până în 2012 un nou spital pentru Spitalul Buco-Maxilo-Facială unde 

exista pe fiecare cabinet înscrisă bilingv ce cabinet este, ceea ce se constată acum că pe la uşa 
asistentei-şefe şi al şefului clinicii sunt dispărute aceste plăcuţe bilingve. De asemenea la 
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, la ambulatoriul de specialitate exista o tablă pe care se scria 

nişte date, informaţii utile şi pentru bolnavii care nu cunosc eventual aşa de bine limba română, 
ce servicii, unde se găsesc, care cabinet la ce cameră este, … această tablă a dispărut. Rog în 
mod oficial ca să întrebăm Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă de ce se întâmplă aceste lucruri. 

Și acum nu este o problemă a mea, personală, ci o problemă pe care doresc să o elucidaţi: aţi 
început activitatea de discutare, cu toţi directorii instituţiilor subordonate, planul de 
management pentru 2014, inclusiv cu instituţiile culturale. În conformitate cu Dispoziţia nr. 166 

din 6 iulie 2012, dumneavoastră aţi dispus ca persoana mea să coordoneze activitatea 
instituţiilor culturale. Cred că dumneavoastră doriţi să respectaţi ceea ce aţi zis în momentul în 
care aţi fost validat în funcţia de preşedinte că veţi respecta legea, este dispoziţia 
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dumneavoastră, domnul preşedinte, iar la discuţiile pe care le purtaţi cu directorii instituţiilor 

culturale pur şi simplu ignoraţi persoana mea. Dumneavoastră sunteţi cel care vă luptaţi cu 
edilul şef al municipiului Tîrgu Mureş pentru atitudinea lui faţă de viceprimăriţa care face parte 
din Partidul Liberal şi dumneavoastră, cu aceeaşi monedă, plătiţi faţă de mine. Vă convine, nu 

vă convine persoana mea, dumneavoastră trebuie să respectaţi UDMR-ul. Deocamdată UDMR-ul 
nu m-a revocat din această funcţie, aşa că în acele acţiuni pe care dumneavoastră aţi dat 
vicepreşedintelui care a avut 96 de mii de voturi ar trebui să aveţi în vedere dispoziţia 

dumneavoastră şi să mă invitaţi la aceste discuţii. Ulterior şi eu tot aflu ce discuţii s-au purtat şi 
nu o să fiu fără informaţii dar ar fi frumos să nu procedaţi la fel cum procedează alţii.  

Domnul consilier Filimon Vasile: Mulţumesc. Aş vrea să vă spun din start că nu cred că 

aveţi cele şase motive de concurenţă între mine şi doamna Lokodi, din contră vă spun sincer la 
un moment dat chiar i-a fost frică de mine şi dumneaei ştie foarte bine acest lucru, dar dacă 
avem puncte comune când ne exprimăm în consiliul judeţean asta este cu totul altceva. Am 

două atenţionări: una, atenţionaţi executivul că Hotărârea de Guvern cu privire la proiectul 
„Mărul pentru elevi” a fost scoasă. Aş vrea să se acţioneze rapid în aşa fel încât să nu mai 
ajungem în situaţia anului trecut, când licitaţia s-a închis în aprilie şi distribuirea mărului s-a 

făcut în mai şi iunie. Mărul trebuie distribuit din decembrie până la terminarea, .. trei luni mi se 
pare, 92 de zile. Deci extrem de mare atenţie la acest lucru. Al doilea, atenţionez executivul că 
au trecut mai mult de 90 de zile până la care Preşedintele Consiliului de Administraţie de la 

aeroport avea obligaţia  de a aduce în plenul consiliului proiectul planului de management. Luna 
trecută mi s-a explicat că este în studiu şi în această şedinţă va intra, din păcate văd în acest 

moment că este tratat cu foarte mare indiferenţă. Şi a treia problemă pe care vreau s-o ridic 
este acela al managementului Spitalului Clinic Judeţean. Aş vrea, dacă se poate, pe scurt cineva 
să ne explice care a fost motivul pentru care a fost schimbat managementul şi cine este noul 

manager pentru că eu în acest moment am văzut la televizor un domn care a explicat ziariştilor 
că încă nu s-a documentat cu problemele cu care se confruntă Spitalul Clinic Judeţean, dar în 
perspectivă se va documenta, că se poate acest lucru.             

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, domnul Tatár Béla. 
Domnul consilier Tatár Béla: Domnul preşedinte, stimaţi colegi, eu nu am zis ca  domnul 

Filimon, dar aş vrea să vă întreb dragi colegi dacă aţi fost în ultimul timp la Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş? Dumneavoastră aţi aflat ce este acolo? Eu din păcate …. eu zic că 
plăcerea mea este că vin cu veşti bune, cum a zis domnul preşedinte Dobre, am trecut pe acolo 
şi a trebuit să stau mai mult timp fiindcă Wizzair-ul cam 3-4 ore  obişnuieşte să întârzie şi 

oamenii sunt blocaţi. Cam 200 de persoane rămân închişi pe un terminal nou făcut în condiţii 
inimaginabile. Prima este mizeria, a doua este igrasie, nişte lucruri de slabă calitate. Nu pun 
vina pe nimeni, cine a fost vechea, noua gardă. Sunt două chioşcuri, una pentru fumători care 

este foarte bun, şi una pentru nefumători.  Numai că la  fumători nu are sistem de scoatere a 
fumului, adică rămâne aşa, fumăm. A doua oară, … plăcerea mea, să cumpăr şi eu o carte cu 

consiliul judeţean ca să plec afară să am şi eu cu mine, nu există, … Bistriţa, Clujul, Sibiu, 
Braşov, se vinde tot. Într-o tarabă la care dacă mergeţi la piaţa cu vechituri aici, lângă stadion, 
sunt lucruri mult mai valoroase şi mult mai bine expuse. E o ţiganiadă acolo, nu ştiu cum să vă 

explic, ceasul electrice cu Dracula cu 10 lei, aruncate, pălării de paie, nişte lucruri ca să zic 
populare dar făcute, nu ştiu, chinezărie vopsită. Adică este un lucru, … nu ştiu cine a permis să 
fie instalat acolo. Al doilea lucru, nu ştiu cine a lucrat la poarta de plecare a unui aeroport 

comunal, pentru că nu-i orăşenesc ce este acolo. Este un aeroport comunal şi nici nu o să 
putem ajungem vreodată să ajungem Clujul sau Sibiul cu acest concept ce este acolo. Îmi pare 
foarte rău să vă zic, dar câte grupe sanitare sunt, câte WC sunt pentru 200 de oameni, ştie 

careva dintre voi? 4, două sus, 2 jos, cu găleata sub el pusă ca să nu curgă. Cinci tipuri de 
gresie, faianţă sunt puse jos, unele sunt sparte, sunt de mai multe culori, fiecare investitor a 
făcut ce a vrut. Crăpături pe ghips carton, mizerie, igrasie la scurgeri, insuficiente scaune, şi nu 

vorbesc de preţurile practicate de acel chioşc, bat Frankfurtul, Munchenul, Madridul pentru că 
noi suntem cei mai scumpi într-o cocină de porci, pentru că aşa arată acel aeroport. Nu vă 
supăraţi, mi-e ruşine că a trebuit să stau acolo cu nişte vizitatori 4-5 ore, ce este în acel 
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aeroport este catastrofal. Singurul lucru care este foarte bun, Poliţia de Frontieră care face 

treaba şi la New York, şi la New Delhi, şi în Israel, pentru că ei fac treaba  din plictiseală, fiecare 
om este verificat şi poate pleca oriunde în lume pentru că ei sunt perfecţi, dar restul lasă de 
dorit. Toate astea lasă de dorit, proiectul lasă de dorit, nu ştiu domnilor dacă merită să 

continuăm proiectul cu acest aeroport sau să-l uităm, fiindcă în aceste condiţii cum se lucrează 
în aeroportul Tîrgu Mureş şi cum sunt trataţi pasagerii noştri, suntem sub orice critică, mi-e 
ruşine domnilor consilieri, vă mulţumesc.          

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnul Tuşnea. 
Domnul consilier Tuşnea: Da, mulţumesc, domnule preşedinte eu am o singură întrebare 

şi poate o rugăminte, întrucât în şedinţa anterioară am ridicat problema acelor insule de pe DN 

15 şi parcă aţi promis, ca să nu zic că aţi spus, că o să vedeţi ce se întâmplă cu ele. Eu văd că 
se fac, rămân şi le consider cauze ale unor accidente viitoare, nu am mai văzut aşa ceva, nu ştiu 
a cui invenţia, cred că nu este bună şi cineva ar trebui să ia atitudine până când nu se 

finalizează lucrările. O consider şi pe aceasta asemănătoare de anul trecut cu bordurile. 
Mulţumesc mult.   

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, domnul Şopterean.  

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor aş dori foarte 
politicos să mă adresez doamnei Lokodi. Dacă vă amintiţi, în mandatul 2004-2008 am fost 
consilier judeţean, dumneavoastră preşedinte. Niciodată nu v-aţi manifestat dorinţa de a avea 

un translator la şedinţele consiliului judeţean. Acum, astăzi, v-aţi manifestat-o,  aveţi tot 
dreptul, dar eu consider că este un moft al dumneavoastră. Doi, sunt în al cincilea an consilier şi 

niciodată nu am asistat la o astfel de dispută pe care dumneavoastră aţi demarat-o astăzi, faţă 
de colegul nostru, domnul preşedinte. Cred că nici altora dintre colegii mei nu le convine aşa 
ceva. Dorim o armonie, dorim o conlucrare cât se poate de omenească. Atât am avut de spus, 

vă mulţumesc. 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul Şopterean. Domnul Coman.  
Domnul consilier Coman: Domnule preşedinte, vă aduc la cunoştinţă o situaţie legată de 

Legea transportului public local, Legea nr. 92 care a fost adoptată în anul 2007 şi care 
reglementează situaţia transportului de persoane prin curse regulate în trafic judeţean. Acest 
program a fost valabil între 2007 şi 2011, timp de patru ani de zile, el a expirat la 1 iunie 2011 

şi prelungit, conform legii, cu jumătate din perioada de valabilitate, deci încă 2 ani, până în 
2013, respectiv iunie 2013. Anul trecut Ministerul Administraţiei şi Internelor a  emis Ordinul nr. 
240 prin care stabilea criteriile şi posibilitatea transportatorilor de a se înscrie la licitaţie. Un 

grup, o asociaţie de transportatori din zona de sud a ţării a cerut suspendarea prin justiţia a 
acestui ordin, s-a judecat pe fond în luna septembrie şi a redevenit valabil dar cu criterii 
depăşite din punct de vedere al bonităţii fiscale şi al condiţiilor de confort şi de punctaj pentru 

inspirare la licitaţie. Datorită acestui lucru, licitaţia care trebuia să aibă ca finalitate un program 
nou de transport pe o durată de patru ani şi trebuia să fie încheiată în data de 13 noiembrie, nu 

a mai putut avea loc şi se intenţionează pe ultima sută de metri împărţirea răspunderii între 
Ministerul Administraţiei şi Internelor şi Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii prin emiterea 
unui ordin comun dar care schimbă o parte din conţinutul vechiului ordin, bulversând astfel 

transportatorii. Acest lucru se traduce în practică prin încălcarea gravă a siguranţei rutiere 
pentru că cea mai mare parte dintre transportatori nu vor mai circula cu documente legale în 
scurt timp, de aceea vă rog să interveniţi oficial pentru clarificarea urgentă a acestei chestiuni şi 

repunerea în legalitate a situaţiei, vă mulţumesc.  
Domnul preşedinte Dobre: Domnul Kelemen. 
Domnul consilier Kelemen: Mulţumesc domnule preşedinte. O să mă adresez prima dată 

consiliului în limba maghiară şi pe urmă în limba română.    
Domnul preşedinte, dragi colegi, după cum ştiţi legea ne permite să vorbim în limba 

maghiară în cadrul şedinţelor de consiliu şi dreptul care ni se conferă nu este ca să fim 

traducători noi înşine, ci să vorbim maghiara. Dacă vorbim în două limbi evident că face mult 
mai greoaie funcţionarea consiliului deci chiar v-aş ruga ca acele aparate de interpretare care 
sunt de ani de zile în proprietatea consiliului să fie puse în funcţiune ca în cazul în care cineva 
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vrea să ia cuvântul în limba maghiară să poate s-o facă şi să nu fie traducător pentru el. 

Mulţumesc foarte mult.  
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, o să încep în a vă spune că evident nu există 

nici un fel de problemă din punctul asta de vedere şi că, mă rog, suntem pregătiţi. Tot ce 

trebuia făcut era doar să fim preveniţi să chemăm traducătorul şi să dăm drumul la instalaţie. 
Asta era absolut tot şi chiar nimeni nu are nici un fel de problemă, nu are nimeni nici un fel de 
inconvenient, dar într-adevăr remarca domnului Şopterean a fost una inteligentă. Domnule 

Coman, am început deja demersurile, apreciez intervenţia şi este pertinentă. Domnul Şopterean, 
în legătură cu mofturile, ce să facem? Avem şi mofturi. Domnul Tatár Béla, aeroportul, mă 
bucur, cum spuneţi dumneavoastră, vă invit totuşi la terminalul şi cel de la intrări să vedeţi că 

este o mare diferenţă, deşi nu am mai putut să modific proiectul care era, mă rog, făcut 
dinainte. Domnul Filimon, aeroportul, am notat merele, am primit, s-a publicat acum 10 zile 
hotărârea de guvern, noi deja ne-am făcut corespondenţa şi am făcut toate demersurile încă de 

săptămâna trecută sau de luni. Doamna Lokodi, mâine la ora 8,00 să fiţi la mine în birou să 
avem o discuţie. Vă mulţumesc şi vă doresc o zi bună.  

Managementul spitalului, domnul Szász este în spatele dumneavoastră, al patrulea. 

Domnul Szász, vă rog. Dumnealui reprezintă managementul Spitalului. Vă mulţumesc.    
Doamna vicepreşedinte Lokodi: Domnul preşedinte, mă scuzaţi, faptul că mă invitaţi pe 

covorul roşu la dumneavoastră … eu am formulat o întrebare în numele fracţiunii şi nu să mă 

luaţi pe mine dumneavoastră între  patru ochi la explicaţii pentru că nu am nevoie de ele. Dacă 
mă ignoraţi la discuţiile cu directorii între patru ochi nu avem ce discuta. În mod public, vă rog. 

Vă mulţumesc. 
Domnul preşedinte Dobre: Ca preşedinte v-am cerut ca mâine la ora 8,00 să fiţi la mine 

în birou.                   

 
             Lucrările şedinţei se încheie la ora 1411 
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