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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                      Nr. 237/09.I. 2014                              
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                 Dosar: VI D/1      
                                            
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 28 noiembrie 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. 255 din 20 Noiembrie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale „Zi de Zi” şi 
„Népujság”. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean, au lipsit: Borşan Doru Aurelian, 
Iacob Letiţia. 

Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 

 dl. Vasilescu Vladimir Mihai, preşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A. 
Aeroportul Transilvania Tîrgu 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. Barabási Attila – director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dl. Soós Zoltan, 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 

 dna Szabo Monica Iudita Maria, preşedinte Fundaţia „Sfântul Blasius” 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:  Vă  mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră, doamnelor şi 
domnilor consilieri, de asemenea doamnelor şi domnilor invitaţi, avem o şedinţă festivă 
astăzi şi o legăm de cel puţin trei lucruri. Prima ar fi faptul că este o şedinţă cu câteva zile 
înainte de 1 decembrie, practic cu excepţia a încă două evenimente, închidem proiectul 
cultural din anul 2013 şi de asemenea astăzi îmbrăcăm Palatul Culturii la 100 de ani aşa cum 
nu a mai fost îmbrăcat niciodată. Fiind o şedinţă festivă vă invit să ascultăm Imnul de Stat al 

României. Vă mulţumesc, vreau să salut prezenţa domnului prefect, domnul profesor 
Corneliu Grosu la şedinţa noastră, domnule prefect, bună seara!, de asemenea şi a doamnei 
subprefect Gabriela Koos, bună seara! Doamnelor şi domnilor, intrăm în ordinea noastră de 
zi, fiind o ordine de zi în care aş dori să ne încadrăm într-o oră pentru a nu perturba mersul 
evenimentelor aşa cum am încercat să le creionăm. De asemenea am să-i rog pe domnii 
consilieri să pornească fiecare aparatul de vot, mai avem trei aparate de vot … încă unu, nu, 
acum este bine, vă mulţumesc. O să-i dau cuvântul domnului secretar Cosma pentru 
procesul-verbal.  

  Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, doamnelor şi domnilor consilieri, dacă cu privire 
la conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 noiembrie 2013 sunt 
observaţii? Întrucât nu sunt, vă rog să votaţi procesul-verbal al şedinţei anterioare, vă 
mulţumesc.  

 
Procesul verbal din data de 14 noiembrie 2013 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 

absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, iar acum, înainte de a vota ordinea 

de zi şi de a intra propriu-zis în ordinea de zi, vă invit să vizionăm două filmuleţe pe care 

echipa consiliului judeţean le-a realizat. Unul cu obiceiul lingurăritului, al lingurilor de lemn 
şi celălalt al împletitului.   

(După vizionare)  
Da, vă mulţumesc. Am realizat patru astfel de filmuleţe de maxim 5 minute 

fiecare, acestea au fost două dintre ele, mai avem unu cu o stână de pe Valea Mureşului şi 
încă unu. Vom încerca să coborâm în realitate şi să arătăm, de fapt, ce tradiţii avem în 
judeţul Mureş. Tradiţii româneşti, tradiţii maghiare, fără niciun fel de deosebire pe astfel de 
criterii. Cred că vom reuşi să ne stabilizăm pe un brand de judeţ. Ele au fost puse astăzi şi 
pe site, pe pagina consiliului judeţean, de asemenea şi pe pagina de facebook. O să intrăm 
în ordine de zi şi vă invit să votăm ordinea de zi cu cele 8 puncte pe care le-am propus 
pentru astăzi.          

 
               Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, 
Iacob Letiţia). 
 
             1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2013 
   

               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Primul proiect este legat de rectificarea 
bugetului consiliului judeţean şi având în vedere faptul că avem avizele necesare de la toate 
comisiile pentru acest punct, am să-l invit pe domnul director Bartha să ia cuvântul.  
               Domnul director Bartha: Bugetul de rectificare, proiectul, propune rectificarea 
bugetului de la 417.848 milioane de lei la  418.899 milioane lei. Deci, se rectifică în plus cu 
1051 milioane lei. La secţiunea de funcţionare cu 1016 milioane de lei, iar pe secţiunea de 
dezvoltare 35 mii de lei. Această rectificare vine în urma suplimentării transferului 
subvenţiilor pentru şcolile speciale cu 923 mii de lei şi pentru Camera Agricolă cu 128 de mii 
de lei. De asemenea, pentru majorarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal, care a 
fost practic diminuat în luna trecută, în octombrie, şi se realocă suma de 5544 milioane lei. 
De asemenea se fac realocări între articole şi alineatul bugetului aprobat.  
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                Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, dacă domnul Márton doreşte să ia 
cuvântul? Altcineva din comisia tehnico-economică? Dacă nu, vă invit să votăm primul articol 
al proiectului de hotărâre. 
            Art. 1 al hotărârii se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 6 „abţineri” (Coman Meluş 
Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan), 2 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 

            Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi vă invit să votăm şi cel de al doilea 
articol. 
           Art. 2 al hotărârii se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 6 „abţineri” (Coman Meluş 
Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan), 2 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 
          Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi proiectul de hotărâre în întregime. 
           Hotărârea se aprobă în întregime cu 27 voturi „pentru”, 6 „abţineri” (Coman Meluş 
Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan), 2 
absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 
          
   2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului 
de Administraţie al Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

              Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 2 avem un proiect de 
hotărâre privind aprobarea Planului de administrare al Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, domnul Filimon. 
             Domnul consilier Filimon: Stimaţi colegi şi invitaţi, vreau să fiu extrem de scurt la 
acest material pentru că ţin totuşi cont că este o şedinţă festivă. O să spun că în principal 
sunt de acord cu cele scrise în proiectul de management al consiliului de administraţie, nu 
de alta, dar în mare parte a fost luat din vechiul plan revizuit al domnului Poruţiu şi al 
domnului Peti şi nu pot să critic ceea ce a fost atunci, pentru că mi s-a părut corect. Eu am 
urat domnului director succes, să-l poată implementa. Eu, sigur, sunt mai sceptic şi îmi 
ştiţi scepticismul vizavi de viitorul acestui aeroport, dar dacă dânsul crede că-l duce până 

la capăt, eu nu o să fac altceva decât să-l susţin şi aştept timpul să demonstreze, dacă 
optimismul dânsului sau scepticismul meu îşi au realitatea. Vă mulţumesc. N-aş vrea să mai 
intervin la un alt punct, însă am o singură rugăminte, … n-am vrut să intervin nici la 
început şi nu mai aştept nici la sfârşit. Sunt extrem de jenat, că se face public de câteva 
zile şi că s-a reluat practic o problemă de la Spitalul Clinic Judeţean. Este vorba despre  
Secţia Urologie, între secţie şi compartimentul de litotritie, nu ştiu dacă este corect? Îl rog 
pe domnul manager dacă poate, într-o proximă şedinţă, să vină să ne spună ce se întâmplă 
de fapt acolo şi a doua, să fie extrem de atent la situaţii de genul celor apărute la Poli II în 
presă şi răspunsul care a fost dat nu mi-a prea convenit, dar asta este. Să încerce să le 
remedieze pentru a nu se mai întâmpla acest lucru. Vă mulţumesc.  
          Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc domnul consilier. Cu chestiunile din presă …, 
acolo am avut şi o intervenţie. Atenţie, este un spaţiu concesionat, pentru care alţii 
plătesc chirie şi alţii trebuiau să aibă grijă. Adică, dacă închiriem, concesionăm un spaţiu, 
… în fine, ca peste tot este la mijloc adevărul, la fel ca şi în cazul Planului de Administrare 
al aeroportului. Dumneavoastră sceptic, domnul manager optimist, sperăm să fim măcar la 
mijloc în ceea ce priveşte planul de administrare. Oricum, vreau să-l felicit pe domnul 
manager pentru rezultatul, zic eu, bun şi pentru rezultatul care ne dă speranţe în ceea ce 
priveşte sporirea numărului de pasageri în anul 2013 faţă de anul 2012. Ceea ce sper să fie 

acelaşi lucru, să pot să-l spun şi în 2014 faţă de 2013, fără să pot spune că are o misiune 
uşoară. Atenţie, nu este o misiune uşoară şi cred că nici unul dintre noi nu ne închipuim aşa 
ceva. Pentru că a creşte numărul de pasageri pe o piaţă destul de îngustă, pe o piaţă destul 
de interesantă, ca să nu-i spun altfel, în care multe aeroporturi ne batem practic pentru 
aceiaşi pasageri. Suntem totuşi al patrulea aeroport după Bucureşti, Cluj, Timişoara şi cred 
că lucrul acesta este un lucru bun, care poate să ne dea speranţe. Dacă nu mai sunt alte 
luări de cuvânt, vă invit atunci să votăm, cu observaţia că toate comisiile avizatoare au dat 
aviz favorabil planului de management al aeroportului.  
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           Hotărârea se aprobă în întregime cu 25 voturi „pentru”, 7 „abţineri” (Coman Meluş 
Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu, 
Tuşnea Ioan), 1 nu a votat (Bândea Eugen), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 
 

           3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 
Mureş şi Fundaţia „Sfântul Blasius” din Tîrgu Mureş în vederea organizării Conferinţei 
Internaţionale de Tanatologie 
 

           Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc. La punctul 3 proiectul de hotărâre 
privind aprobarea cooperării dintre instituţia noastră şi Fundaţia „Sfântul Blasius” din Tîrgu 
Mureş în vederea organizării Conferinţei Internaţionale de Tanatologie. Este o conferinţă la 

care instituţia noastră va participa prin punerea la dispoziţie a sălii unde va avea loc această 
conferinţă. Toate comisiile au dat aviz favorabil acestei cooperări, dacă nu sunt intervenţii, 
vă invit să votăm.    
 
            Hotărârea se aprobă în întregime cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Bândea 
Eugen), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 
 
            4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru 
Evidenţa persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor 
Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială  şi Protecţia 
Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul Naţional de Evidenţa a 
Persoanelor    
 

             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, şi acum proiectul cu cea mai grea 
denumire de pe ordinea de zi de astăzi. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării 
între Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul 
Ministerului Afacerilor Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul 
Naţional de Evidenţa a Persoanelor. Dacă nu sunt observaţii, ... este vorba despre punerea 
la punct şi practic de a face operaţională baza de date, pentru ca atunci când cineva iese 
din această bază de date să anunţe şi instituţiile implicate, mai cu seamă în protecţia 
socială, pentru a nu se mai expedia ajutoarele sociale ş.a.m.d. Vă invit să votăm.     

              
   Hotărârea se aprobă în întregime cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Bândea 

Eugen), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 
             
            5. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul Etic al Spitalului  Municipal „Gheorghe Marinescu” Târnăveni     
 
             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 avem un proiect de hotărâre 
privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul Etic al 
Spitalului  Municipal „Gheorghe Marinescu” din Târnăveni. Avem o propunere, este vorba de 
doamna Lefter Erika, consilier juridic în cadrul executivului. Doamna Lefter?, ... este în 
concediu. Dacă sunteţi de acord ca domnia sa să reprezinte în Consiliul Etic, nu Consiliul de 
Administraţie, instituţia noastră. Haideţi să votăm.    
 
             (Vot secret) Hotărârea se aprobă în întregime cu 32 voturi, 1 nu a votat, 2 absenţi.  
 
            6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 122/25.07.2013 privind aprobarea organigramei şi statul de funcţii 

pentru Camera Agricolă Mureş 
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           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 avem de asemenea avize 
favorabile de la comisiile avizatoare şi este vorba despre statul de funcţii la Camera 
Agricolă. Au avut loc nişte promovări şi să le batem în cuie. Vă invit să votăm. 
 
          Hotărârea se aprobă în întregime cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Bândea Eugen), 
2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia). 

         
            7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a 
gestiunii serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru 
perioada 2014-2019 
 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7 avem un proiect de hotărâre 
pentru aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public 
judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019. O responsabilitate 
uriaşă, care apasă umerii consilierilor de la noi din instituţie şi umerii preşedintelui. De 5 ani 
am făcut numeroase intervenţii. Eu nu ştiu cine s-a gândit să facă acest lucru după 5 ani, 
fără să putem avea în vedere eventual o  modificare, dar nu cred că domnul Tatár nu vrea să 
zică ceva pe tema aceasta.  
          Domnul consilier Tatár: Vă rog să mă scuzaţi domnul preşedinte că vă deranjez, dar 
nu este o problemă, adică greşeala este a noastră, a consiliului. Când am zis să nu votăm 
programul de transport … Noi am votat-o şi am intrat în hora celorlalţi, în 5-6 ani aceste 
taseuri erau dispărute de pe harta judeţul Mureş. Noi puteam face acest lucru, nu eram 
obligaţi să facem, au făcut şi alte judeţe în interesul locuitorilor municipiului Tîrgu Mureş şi 
al judeţului Mureş, pentru că aceste lucruri nu sunt legate între ele cu zona metropolitană. 

Acest lucru pe care îl votăm este un fapt consumat. În baza legii, noi suntem obligaţi să 
facem acea delegare de gestiune dacă a câştigat licitaţia, suntem obligaţi, noi nu putem să 
modificăm aici nimic. Din păcate, nu cred că este un lucru foarte bun, este un lucru împlinit 
deja, nu putem schimba. Degeaba nu delegăm gestiunea, pentru că licitaţia este câştigată şi 
o să fim atacaţi în instanţă. Îmi pare rău că este iarăşi pe 5-6 ani, până în 2020 o ţine, 
probabil, pentru că asta a fost până în 2008 şi suntem în 2013 şi încă merge, dar să sperăm 
că se va termina mai repede …, odată cu reorganizarea teritorială a ţării, dar nu văd 
legătura între cele două. Dacă celălalt lucru se întâmplă, asta este în plus, de prisos.  Vă 
mulţumesc. 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier Tatár, dar să ştiţi că 
juriştii nu ne-au lăsat să facem ca alte judeţe, deşi ştiţi poziţia mea subiectivă şi personală, 
o cunoaşteţi foarte bine, … vă invit să votăm. 
 
          Hotărârea se aprobă în întregime cu 28 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Bândea 
Eugen, Kelemen Attila Márton), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia) 
 
               8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu, pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale  
 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, proiectul de la numărul 8 are în vedere 
atribuirea unei licenţe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean 
de persoane prin curse regulate, dar ca de obicei, speciale. Vă invit să votăm, dacă suntem 
de acord cu această cursă regulată, specială.  
 
          Hotărârea se aprobă în întregime cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Bândea Eugen), 
o abţinere (Popa Dragoş Codrin),  2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Iacob Letiţia) 
 
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, acum după ce am epuizat ordinea de zi, 
lucrul pe care încă o dată vreau să-l subliniez, vă mulţumesc pentru operativitate. Vreau să 
ascultăm de această dată, pe câţiva dintre oamenii cu care am colaborat la proiectul nostru 
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cultural „100 de ani de cultură în Mureş”, un proiect a cărui denumire a fost foarte viu 
discutată.  Avem mai mult de 100 de ani de cultură în Mureş, dar vedeta anului 2013 a fost 
Palatul Culturii şi trebuia ca totul să graviteze în jurul construirii Palatului Culturii. Astăzi 
am invitat alături de noi mai mulţi oameni. L-am invitat pe domnul Cristian Hordilă, cel care 
a coordonat TIFF Mureş la prima sa ediţie, l-am chemat pe domnul Szepessy Előd, cel care a 
adus la Tîrgu Mureş într-o ediţie aniversară Tîrgul Internaţional de Carte, pe Gáspárik Attila, 

cel care s-a ocupat de Alternative şi se va ocupa în luna februarie să coordoneze o 
activitate, zicem noi, una dintre cele mai frumoase la nivel cultural de la noi din ţară şi 
anume Gala Uniter, pe Mihai Mitrică, cel cu care sper să reuşim, ca împreună cu echipa 
consiliului judeţean să punem la punct documentele, pentru a aduce la Tîrgu Mureş, pentru 
prima dată, Salonul de Carte Bookfest şi de asemenea, nu cel din urmă, pe maestrul 
Constantin Chiriac, directorul Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, cel care din punctul meu de 
vedere, dar oricum punctul meu de vedere nu contează foarte mult, este unul dintre 
principalii actori culturali la nivel european pe care România îi are şi cu care am intrat într-o 
colaborare, Teatrul „Radu Stanca”  fiind prezent de trei ori în acest an sub diferite forme în 
judeţul Mureş şi cu care ne-am dorit din tot sufletul să rămânem colaboratori, să rămânem 
parteneri, care să ducă Tîrgu Mureşul nu unde este Sibiul, să-l ducă măcar acolo în câţiva ani 
unde a ajuns Sibiul acum 10 ani de zile şi am să-i invit pe rând la pupitrul nostru, la 
microfon, pentru a ne împărtăşi din gândurile domniilor lor şi am să-l invit prima dată pe 
domnul Cristian Hordilă. 
          Domnul Cristian Hordilă: Bună seara, numele meu este Cristian Hordilă şi sunt aici în 
calitate de manager al festivalului, pentru că domnul preşedinte Tudor Giurgiu nu a putut să 
fie prezent. Vă mulţumesc pentru oportunitatea de a mă lăsa să vorbesc în faţa 
dumneavoastră în această seară, pentru că după ce festivalul s-a terminat anul acesta, nu 

am apucat să-i mulţumim mureşenilor pentru ocazia pe care ne-au acordat-o, pentru că 
trebuie să recunoaştem că ocazia a venit din partea domnului preşedinte şi a echipei 
dânsului. Dânşii au considerat că la Mureş, în cadrul sărbătoririi Palatului Culturii, este 
nevoie de un festival de film sau de a puncta prezenţa filmului românesc şi noi am fost doar 
cei care au creat cadrul şi rama, ca să spun aşa. Ceea ce m-a impresionat foarte mult a fost 
în primul rând reacţia publicului, pentru că am avut o reacţie neaşteptat de bună, un public 
foarte numeros, nişte oameni foarte bucuroşi de un astfel de eveniment şi lucrul acesta ne-a 
încântat foarte mult. Este o reacţie pe care noi, personal, sau eu personal n-am întâlnit-o la 
o primă ediţie la vreun alt festival, pe care am reuşit să-l organizăm, şi în al doilea rând aş 
vrea să menţionez şi să punctez din punctul meu de vedere, adică unul executiv şi unul 
organizatoric, interesul şi ajutorul pe care l-am avut din partea echipei domnului preşedinte 
şi consider eu că este un lucru foarte bun şi merită menţionat, pentru că în general noi, 
organizatorii de evenimente sau operatorii culturali funcţionăm, avem o comunicare sau un 
dialog mai greoi cu instituţiile şi sunt administraţii sau instituţii locale care tot timpul pare 
să fie deschise, să aibă un dialog şi să împărtăşească experienţa unui colaborator cum a fost 
cazul nostru şi pentru asta aş vrea să le mulţumesc încă o dată. În rest, eu sper că ne vom 
revedea la anul, pentru că intenţiile de a continua există şi din partea noastră şi din partea 
consiliului judeţean şi sper să creştem, aşa cum am reuşit să creştem şi în alte locuri. 

Mulţumesc şi o seară bună!  
          Domnul preşedinte Dobre: Mulţumim domnul Hordilă. Vă mulţumesc şi eu şi cred că 
aici într-adevăr ar trebui să subliniez un lucru, pentru că l-am văzut cu ocazia acestui 
proiect cultural, am văzut implicarea oamenilor din executiv şi într-adevăr v-aţi comportat 
ca o echipă şi chiar dacă nu am avut timp până acum, o fac acum în faţa consilierilor 
judeţeni, în faţa invitaţilor noştri, v-aţi comportat exemplar, toţi membrii executivului şi 
vreau să vă mulţumesc. Am vrut să fac de mai multe ori, am zis că o să dau o masă, o să vă 
mulţumesc în mod special, n-am făcut-o, o fac public în faţa consiliului şi vă mulţumesc 
foarte mult pentru faptul că nu aţi întrebat niciodată de ce stăm până la 11,00 noaptea sau 
de ce stăm până la 10,00 noaptea, sau de ce…, întrebări multe puteau să fie, vă mulţumesc 
mult. Îl invit pe domnul Szepessy Előd care va vorbi despre Târgul Internaţional de Carte, 
cea a XIX-a ediţie şi pregătim cea de a XX-a ediţie pentru 2014, o ediţie care a fost în acest 
an foarte reuşită. Mulţumesc foarte mult.  
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          Domnul Szepessy Előd: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi 
invitaţi, anul 2013 din punct de vedere cultural reprezintă un an aparte în viaţa Tîrgu 
Mureşului şi a judeţului Mureş. Aniversarea de 100 de ani de la inaugurarea Palatului Culturii 
ne îndeamnă să ne uităm în trecut şi să ne gândim în viitor. Palatul Culturii în sine şi în toate 
evenimentele culturale ce au avut loc aici ne arată că oraşul creează valori ce rezistă 
incertitudinilor vremii. Totodată, este un etalon pentru toate clădirile, toate monumentele 

pe care le lăsăm în urma noastră. Asociaţia Centrul Cultural din Tîrgu Mureş acordă o atenţie 
deosebită protejării patrimoniului construit, ca atare, a început derularea programului de 
cartografie a monumentelor din Tîrgu Mureş, constând în crearea unei baze de date, având 
scopul de a lăsa urmaşilor noştri un patrimoniu unitar, valoros. Totodată, pentru protejarea 
patrimoniului construit, pentru noi este la fel de important şi crearea de valori, atragerea 
generaţiilor viitoare, a tinerilor în viaţa culturală  a urbei. În cadrul Târgului Internaţional de 
Carte din Tîrgu Mureş ajuns la a XIX-a ediţie, o serie de programe s-au adresat ţintit copiilor, 
respectiv elevilor. Prin atragerea tinerilor pe lângă carte, am creat una din cele mai reuşite 
târguri de carte ale ultimilor ani. Prin intermediul portalului vasarhely.ro ţintim persoanele 
tinere cu studii superioare, prin dezbaterea identităţii culturale locale, prin căutarea de 
răspunsuri la întrebările de actualitate cu scopul formării identităţii locale. Mulţumim 
sprijinul acordat de consiliu, nădăjduim că şi în viitor ne vom putea baza pe parteneriatul 
oferit de Consiliul Judeţean Mureş.          
          Domnul preşedinte Dobre: Mulţumim şi noi frumos. Am să-l invit pe domnul director al 
Teatrului Naţional, domnul fost consilier judeţean Gáspárik Attila, să ne vorbească despre 
Festivalul de Film Alternative care, sper să nu greşesc încă o dată, a fost cea de a XX-a 
ediţie anul acesta. Cea de a XXI-a, deci am greşit-o şi pe asta şi de asemenea vreau să vă rog 
să vorbiţi şi despre Uniter.  

         Domnul Gáspárik Attila: Voi vorbi despre ce doriţi. Am o oră jumătate pentru 
dumneavoastră, n-am făcut notiţe să pot vorbi în sfârşit dezlănţuit.  
          Domnul preşedinte Dobre: Vă rog să-i duceţi de la administrativ o sticlă de apă pentru 
domnul Gáspárik. 
          Domnul Gáspárik Attila: Mulţumesc. Domnule preşedinte, doamnă vicepreşedinte, 
domnule vicepreşedinte, domnul secretar, stimaţi consilieri, directori, colegi, prieteni, 
locuitori al judeţului Mureş şi nu numai, bună seara! Domnule prefect, îmi cer mii de scuze, 
bună seara! Mulţumesc foarte mult pentru această invitaţie, în drum spre această clădire 
impozantă, când am trecut pe lângă Palatul Culturii, pe care o fac deja de aproape 30 de ani 
de când locuiesc în Tîrgu Mureş, fix de 30 de ani, m-am gândit, oare Tîrgu Mureşul ar arăta 
aşa cultural pe harta Europei? Şi fără exagerări spun acest lucru. Dacă nu ar fi existat acest 
palat? Eu cred că nu, clădirea care a generat filarmonica, teatrul, teatrul de păpuşi, 
biblioteca şi toate celelalte instituţii culturale care funcţionează şi astăzi. Domnul primar 
Bernády György, a fost întrebat la un moment dat, că de ce ne trebuie o clădire atât de 
mare, 10% sau mai mulţi, chiar 20% din populaţie intră în acea clădire şi Bernády a spus „eu 
construiesc pentru viitor”. Noi trebuie să punem întrebarea, oare noi suntem acel viitor 
pentru care a construit acest palat?  Oare, atunci când nu ne prezentăm la diferite 
evenimente naţionale, internaţionale, locale, regionale, ne punem această problemă? 

Domnule, când am fost la concert ultima dată? Când am fost la bibliotecă ultima dată? Şi 
această întrebare şi eu îmi pun şi trebuie să ne punem aceste întrebări. A fost o activitate 
extraordinară în această lună la Palatului Culturii şi nu numai evenimentele despre care am 
discutat astăzi, au fost 100 de evenimente. Este o investiţie, din punct de vedere economic, 
domnul Bartha cred că este o investiţie proastă, pentru că nu iese nimic material din 
investiţie dar poate spiritual vom vedea în viitor, peste 2,3,4 ani cum vor umbla la aceste 
evenimente şi cum vom păstra această clădire refăcută, care arată la nivel mondial. Este 
adevărat că nici Festivalul de Film Alternative nu era iniţiat acum 21 de ani şi sunt unul 
dintre fondatorii acestui festival, care este cel mai longeviv festival din România de scurt 
metraj, de 21 de ani fără întrerupere. În acest an am primit peste 800 de filme de pe cele  5 
continente, 800 de creatori au scris pe e-mail şi în scrisori, pentru că mai primim şi scrisori 
în România, Tîrgu Mureş, judeţul Mureş. Ei au învăţat unde este această ţară şi de 21 de ani 
facem acest lucru. Fără sprijinul dumneavoastră, fără sprijinul Consiliului Judeţean Mureş şi 
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Palatul Culturii acest lucru n-ar fi existat. Fraţii noştri cum a fost şi DaKINO, un festival 
foarte important, din păcate s-a pierdut. Eu sper că putem ajuta şi ne permitem să ajutăm şi 
Tiff-ul să aibă viaţă şi la noi şi să aibă un viitor şi mai mare. Deci, mulţumim foarte mult 
pentru acest sprijin şi pentru acel impuls pe care l-am primit anul acesta de la cineaştii care 
ne-au vizitat. Aproape 100 de cineaşti din ţară şi din străinătate, de la Israel până în 
Canada, din Cehia până în China care au filmat în acest oraş. Este o investiţie foarte bună 

pentru turismul nostru şi pentru viaţa noastră, mulţumim foarte mult. Ceea ce urmează, 
acum este un banc prost dar permiteţi-m: Doi unguri când se întâlnesc imediat încep să 
trăiască în trecut. Ştii ce a fost acum câţiva …., doi americani când se întâlnesc, băi ştii ce 
va fi …. Haideţi să încercăm cu toţii să fim nişte americani. Ce va fi, urmează în aprilie, să 
fie măcar pentru câteva zile capitala teatrului naţional, teatrului românesc, Tîrgu Mureşul. 
În Palatul Culturii se va organiza Gala Uniter. După Sibiu suntem al doilea oraş care 
găzduieşte acest eveniment de primă importanţă, dar fără sprijinul dumneavoastră, fără 
ajutorul fiecărui dintre noi acest lucru nu se va face în acele condiţii în care vrem să o 
facem noi şi mă bucur tare mult că, colegul meu, distinsul actor Constantin Chiriac este 
alături de noi. Eu cred în acest regionalism în care noi colaborăm cu Sibiul, cu Clujul, sper 
că se vor alătura şi alte oraşe şi alte centre culturale, fiindcă doar aşa putem să dăm 
semnale, pentru că singuri suntem foarte slabi. Deci sperăm că pe 28 aprilie Gala Uniter va 
da o replică frumoasă pentru toată ţara, că da, noi putem să construim, să nu trăim doar în 
trecut. Trecutul este foarte important, dar şi mai important este viitorul nostru. Vă 
mulţumim foarte, foarte mult pentru sprijin şi să ne punem întotdeauna întrebarea, măcar 
când trecem pe lângă Palatul Culturii, „când am fost aici ultima dată?”, vă mulţumesc.  
Urmează serbările pentru toată lumea, toată luna decembrie va fi o serbare, la mulţi ani la 
toată lumea! Vă mulţumesc.            

           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnul Gáspárik şi mesajul 
dumneavoastră, echipa consiliului judeţean a recepţionat-o cu un sentiment foarte bun, în 
sensul că da, noi privim spre viitor. Este lucrul cel mai important şi lucrul despre care de 
fapt noi astăzi toţi vorbim, despre viitor, despre prezent. Vreau să-l invit la cuvânt pe 
domnul Mihai Mitrică, directorul Salonului de Carte Bookfest. Dacă Tîrgul Internaţional de 
Carte, pe care-l patronează domnul Szepessy Előd în 2014, ajunge la cea de a XX-a ediţie şi 
n-am greşit, iată că ne propunem pentru anul 2014 la prima ediţie Bookfest Tîrgu Mureş, 
aveţi cuvântul. 
            Domnul Mihai Mitrică: Mulţumesc domnule preşedinte, domnule prefect, stimaţi 
consilieri, stimată conducere al consiliului judeţean, stimaţi invitaţi, voi fi cât se poate de 
scurt pentru că şi eu vreau să-l ascult pe domnul Constantin Chiriac, sunt convins că are 
lucruri mai interesante de spus decât mine, dar vreau să vă felicit pentru că prin activitatea 
pe care aţi depus-o, cel puţin în acest an 2013, aşa cum am putut eu observa, aţi revitalizat 
cursa pentru capitala Europei din 2021. Exemplu pe care-l dă Tîrgu Mureşul prin 
evenimentele pe care le organizează şi pe care le atrage, sunt convins că poate să incite 
imaginaţia şi celorlalţi manageri de consilii judeţene, de instituţii publice din judeţele care 
şi-au mai anunţat intenţia în acest sens şi cred că un Salon de Carte Bookfest la Tîrgu Mureş 
nu poate decât să întregească acest tablou. Sper să reuşim împreună, să facem o primă 

ediţie de referinţă, pentru ca apoi să reuşim să continuăm Bookfestul, poate cu un sprijin 
mai mic al consiliului judeţean, pentru că un eveniment cultural care demonstrează că este 
viabil, reuşeşte pe parcurs să se descurce pe picioarele sale din ce în ce mai bine. 
Mulţumesc. 
            Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnul director. Cu siguranţă, dacă 
judeţul Mureş va aduce Bookfestul, dacă va aduce Gala Uniter împreună cu partenerii noştri, 
într-adevăr judeţul Mureş o să redevină unul dintre centrele culturale la propriu şi nu doar la 
figurat şi nu doar privind în trecut, aşa cum ne-a îndemnat şi ex-consilierul nostru judeţean, 
domnul Gáspárik. Domnul Chiriac cred că nu mai are nevoie de nici un fel de prezentare. 
Domnul Constantin Chiriac am să vă mulţumesc în primul rând pentru faptul că sunteţi la 
Tîrgu Mureş, am să vă mulţumesc pentru faptul că sunteţi astăzi aici şi că la 100 de ani de la 
construirea Palatului Culturii, când o să îmbrăcăm şi pentru timp de noapte această 
frumoasă clădire, s-o facem împreună şi trebuie să vă mulţumesc dumneavoastră public aşa 
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cum le-am mulţumit colegilor mei din executiv, că aţi fost alături de noi şi sunteţi 
întotdeauna binevenit la noi în judeţ, vă mulţumim pentru ce aţi făcut până acum şi vă invit 
să ne mai daţi o mână de ajutor.    
            Domnul Constantin Chiriac: Domnule preşedinte, domnule prefect, distinşi consilieri, 
dragi invitaţi, este o onoare şi o plăcere să mă adresez dumneavoastră. Mulţumesc pentru 
oportunitatea de a mă adresa dumneavoastră pentru că eu consider că este fundamental, 

important, să facem punţi, să nu trăim singuri. În primul rând, vreau să remarc un lucru 
absolut excepţional, un lucru de normalitate, de dialog, faptul că pe lângă Palatul Cultural 
pe care-l aveţi, care este un simbol al culturii europene, aveţi o diversitate atât de 
frumoasă, umană, român, maghiar, german, fiecare altfel, fiecare completând această 
paletă excepţională, care înseamnă o regiune, o comunitate. Credeţi-mă, dacă Sibiul a 
reuşit şi eu am fost cel care a făcut proiectul pentru capitala culturală europeană, 
argumentul suprem a fost toleranţa, multiculturalitatea şi capacitatea de înţelegere în timp 
între oameni, de a valorifica valoarea umană în primul rând a acelei regiuni. Ca membru al 
juriului comisiei europene pentru decernarea titlurilor de capitală culturală europeană, ţin 
să vă spun că Tîrgu Mureşul şi regiunea, judeţul are toate atuurile să candideze cu succes 
pentru un astfel de titlu. Vă încurajez să îmbrăţişaţi acest gând chiar şi în eventualitatea că 
nu veţi câştiga. Este prima mea întrebare pe care o pun primarului şi ministrului 
respectivului oraş în clipa în care apare în faţa juriului, dacă vor continua programul 
respectiv chiar dacă nu vor câştiga acel titlu şi dacă spun da şi au şi argumente că vor 
continua acel program în mod cert sunt puncte câştigătoare în favoarea lor. În primul rând, 
oamenii sunt cei care vor câştiga şi în condiţiile în care dumneavoastră veţi avea oameni mai 
fericiţi, mai prosperi, o societate mai bună, politicienii vor avea mai puţine argumente de 
bătălie şi de instigare la lucruri neplăcute. Sunt convins că această normalitate pe care am 

văzut-o în această seară ne dă şi ne va da motive de punţi. M-am bucurat de tot ceea ce am 
auzit, spunându-se în seara aceasta şi faptul că există această bogăţie de evenimente 
culturale. Ţin să fac o singură corecție prietenului, colegului şi colaboratorului meu domnul 
Gáspárik, cu care avem deja un protocol pe care-l desfăşurăm între cele două teatre 
naţionale, că cea mai bună investiţie necostisitoare este în cultură. Împreună cu directorul 
Festivalului de la Edinburgh am făcut o cercetare pe parcursul a 5 ani. Festivalul de la 
Edinburgh este cel mai mare festival din lume, graţie faptului că pe perioada unei luni există 
10 festivaluri, pentru că ei nu au altă lună cu vreme bună decât augustul şi pe această 
perioadă sunt 10 festivaluri. S-a făcut o cercetare cu cele două universităţi din Edinburgh, 
împreună cu Universitatea de la Sibiu, eşantionul a fost între 7 şi 92 de ani şi s-a constatat 
că la o liră sterlină investită în cultură în 5 ani se obţin 20 de lire sterline. Nu mai departe …  
exemplul Sibiului, investeşte în cultură 12% din buget, iar câştigul este de 16%. Este o 
investiţie nu numai sănătoasă, dar curată şi profitabilă. Dacă Ţările Arabe au ca argument şi 
monede de schimb petrolul, Europa are cultura şi civilizaţia. Este un lucru de mare ruşine că 
la nivel european, şi o spun asta în cunoştinţă de cauză, credeţi-mă, cel mai mult se 
investeşte în cultură în Danemarca, 200 de euro pe cap de locuitori. Ştiţi cât este subvenţia 
la nivel european pe cap de vacă furajată? 400 de euro. Toţi suntem membrii Comisiei 
Europene, haideţi să facem în aşa fel, încât să ne respectăm statutul de fiinţă umană. Am 

venit aici pentru punţi, pentru legături. Ceea ce a spus colegul meu este foarte adevărat. 
Nimeni nu poate exista de unul singur şi să fie genial, iese pe locul 2. Din această cauză, 
Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş a fost în Festivalul de la Sibiu, care este al treilea festival 
din lume ca mărime. În acelaşi timp am făcut acest parteneriat privilegiat, suntem în 
această seară pentru a treia oară în evenimentele de la Tîrgu Mureş şi vă garantez că vom 
face tot ce este posibil să asigurăm logistică şi know-how  pentru toţi cei care doresc să 
existe colaborare. Nu întâmplător, astăzi, am dorit să obţin abilitare în conducere de 
doctorate la Universitatea de Artă din Tîrgu Mureş, nu în Bucureşti. Nu întâmplător am făcut 
un proiect european cu Teatrul 74, nu întâmplător de la Budapesta  am adus cele mai 
importante teatre în Festivalul de la Sibiu. Nu întâmplător am făcut coproducţie cu 
Maladype, cel mai important teatru privat de la Budapesta, nu întâmplător îl duc pe Silviu 
Purcărete la Budapesta să monteze la Teatrul Naţional. Nu întâmplător gândim coproducţii, 
nu numai schimburi de spectacole cu Teatrul Naţional din Tîrgu Mureş.  Singurul lucru de 
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care avem nevoie este această bucurie de a auzi acest multilingvism şi regret din toată inima 
că nu ştiu limba maghiară să mă adresez dumneavoastră în limba maghiară. Ştiu 5 limbi dar 
din păcate nu şi maghiara, m-am născut la Iaşi, iar oraşul pe care l-am adoptat este Sibiul. 
Pentru că suntem înaintea sărbătorilor, vă doresc din toată inima, în primul rând să fiţi 
sănătoşi, să fiţi luminoşi, să vă înţelegeţi şi să vă dea Dumnezeu multă mângâiere! Vă 
aştept, chiar acum am un spectacol de la ora 18,00 în Palatul Cultural, iar la ora 19,00 un alt 

spectacol în catedrala ortodoxă şi să ştiţi că este pentru prima dată când convingem 
catedrala ortodoxă să primească spectacole. Catedrala protestantă, evanghelică, greco-
catolică, toate celelalte au primit spectacole la Sibiu până acum. În sfârşit am deschis 
porţile şi catedralei ortodoxe, este un pas important pentru dialog. Vă mulţumesc la mulţi 
ani!  
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult maestre şi cred că ceea ce 
dumneavoastră ne-aţi spus, am reţinut din deschiderea pe care dumneavoastră aţi avu-o faţă 
de primul nostru telefon, ca să spun aşa, faţă de minimele discuţii pe care le-am avut, că 
probabil lumea crede că noi am stat foarte mult de vorbă, dar noi am stat foarte puţin de 
vorbă, o singură dată şi foarte puţin şi cel puţin din punctul meu de vedere cred că vă 
cunosc activitatea şi vă admir şi cred că noi toţi trebuie să stăm cât mai aproape de oamenii 
care ştiu să facă lucruri mari. Cred că a venit vremea şi pentru noi, judeţul Mureș, să ne 
gândim să facem lucruri mari şi să nu ne oprim doar la dimensiunile oraşului sau ale 
judeţului. Vă mulţumesc mult pentru tot ceea ce faceţi şi pentru ceea ce ne-aţi transmis aici 
în seara aceasta maestre. Vreau să vă dau acum câteva date dacă îmi permiteţi, într-un 
minut, pentru că avem deja 4 minute întârziere, de investiţia denumită de către noi  în 
termenii domnului Bartha şi a celor de la achiziţii publice „Iluminat arhitectural al Palatului 
Culturii”. O să vă spun că total putere instalată când sunt aprinse toate luminile Palatului 

Culturii este de 2,8 KW, cam cât un calorifer electric. Dacă s-ar fi folosit corpuri de iluminat 
clasice în locul celor pe care le-am ales, corpuri de iluminat de tip led, consumul ar fi 
crescut la 18, 20 de KW, de 7 ori mai mult. Consumul la 180 de ore, adică la o lună de zile, 
cam 6 ore pe noapte şi seara, evident, în cazul corpurilor led, pe cele care astăzi le vom 
inaugura este de aproximativ 90 de lei/lună. Dacă am fi preferat sau folosit ledurile clasice 
de iluminat consumul la 180 de ore, 6 ore pe zi, am fi avut un consum de 1360 de lei/lună, 
iar aceste corpuri de iluminat de tip led au o durată de funcţionare medie de 50 de mii de 
ore, iar corpurile clasice au 4 mii de ore medie. Vă mulţumesc că aţi avut răbdare să mă 
ascultaţi şi vă invit la inaugurarea acestui tip de iluminat, pentru prima dată Palatul Culturii 
o să-l putem să-l vedem în splendoarea lui şi noaptea şi pe urmă la recitalul maestrului 
Chiriac.  
 Vă mulţumesc.       
          Lucrările şedinţei se încheie la ora 1809 
                                                                       Întocmit: consilier Ercsei Matild 
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