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Nr. 1904/3.II.2014  

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 19 decembrie 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 şedinţei a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 

272 din 13 decembrie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul liber” şi 

„Nepujság”. 

Toti cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au fost prezenţi. 

 

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 Nagy Istvan, director SC Parc Industrial Mureş SA 

 dl. Schmidt Lorand – 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 Gusatu Ileana - director Camera Agricolă Judeţeană Mureş 

 dl Cazan Vasile, director –  Filarmonica Târgu Mureş 

 dl. Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş  

 dl. Barabas Attila – director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dl. Soos Zoltan, director,  Muzeul Judeţean Mureş  

 d-na Avram Monica – director, Biblioteca Judeţeană Mureş 

 dl. Podoabă Virgil – redactor-şef, Revista VATRA 

 dl. Kovacs Andras Ferencz – redactor-şef, REVISTA LATO 

 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  
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 dna Laura Mona Pop – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos  

 dl.  Kovacs Robert – şef serviciu SALVAMONT – SALVASPEO 

 dna Ilioasa Daniela Ana, director, Centrul Judeţean de resurse şi Asistenţă Educaţională 

Tîrgu Mureş, 

 dl Szasz Ioan- manager, Spitalul Clinic  Judeţean Mureş 

 dl. Barmou Mohamed Kheir - manager, Spitalul Municipal Gh. Marinescu Târnăveni 

 dl. chestor Pescari Valentin - inspector şef,  Inspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş 

 dl Liviu Timar – director executiv, Direcţia pentru Agricultură Mureş 

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

materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Ședința începe cu un program de colinde oferit de Ansamblul Profesionist Mureşul 

 

Domnul preşedinte Dobre: Nu vreau decât să vă mulţumesc foarte mult, am încercat să fim 

puţin mai proaspeţi, puţin mai altfel decât în alţi ani, cred că trebuie să vă mulţumim tuturor 

pentru ce ne-aţi pregătit. Vă mulţumesc din suflet şi să aveţi şi voi parte de Sărbători 

fericite! de asemenea de un An Nou, 2014 foarte bun! Vă mulţumesc.  

Sărut mâna şi bună ziua! V-aş ruga, încă trei colegi, să deschidă aparatele. Vă mulţumesc tare 

mult. Înainte de orice intervenţie, domnule consilier, am văzut, dau cuvântul domnului 

secretar pentru procesul-verbal al şedinţei precedente.  

Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc, doamnelor şi domnilor consilieri, dacă cu privire la 

conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din 28 noiembrie, dacă sunt observaţii sau 

propuneri? Nu sunt, atunci vă rog să votaţi acest document. Vă mulţumesc.  

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 noiembrie se aprobă cu 34 voturi 

„pentru”, 1 absent (Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Înainte de ordinea de zi doriţi, domnule 

Tușnea,  sau după? Poftiţi, vă rog.  

Domnul consilier Tuşnea: Vă mulţumesc mult. Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, de 

ce aş dori înainte de intrarea în ordinea de zi? Pentru că întâlnirea de astăzi, şedinţa de 

astăzi, în afară de faptul că este una sărbătorească şi foarte frumoasă şi mi-a părut bine că 

ne-au colindat cei de la Ansamblul Mureşul de la bun început pentru că anul trecut, dacă vă 

amintiţi, au venit abia la sfârşit şi s-au rărit rândurile noastre. Pentru că lângă o asemenea 

şedinţă sărbătorească cred că se cuvine să ne amintim că, tot în aceste zile ale lui 

decembrie, ar trebui să facem şi o şedinţă solemnă pentru cei care au căzut în zilele lui 

decembrie la Revoluţia Română pe care de acum o ştim toţi. Eu aş dori să vă solicit un 

moment de reculegere şi în acelaşi timp, din partea asociaţiilor revoluţionare din Tîrgu Mureş, 
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 îl avem aici pe domnul preşedinte de la Asociaţia „21 Decembrie”, vă invităm sâmbătă la ora 

11 la troiţă pentru un moment comemorativ. Vă mulţumesc mult de tot.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier, o să fim, sper, cât mai mulţi 

prezenţi sâmbătă la troiţă. Vă solicit să aprobăm ordinea de zi, cu două proiecte de hotărâre 

în regim de urgenţă. Vă rog să votăm.  

 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Kelemen Attila Márton), 1 

absent (Tatár Bela). 

 

 

Regim de urgenţă nr.1 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare la Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Să întrăm în primul proiect în regim de urgenţă, 

avem un proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de organizare la Regia Autonomă 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, hotărârea are 5 articole, domnule Filimon.  

Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, pentru că mai există la punctul 5 un material 

referitor la aeroport, o să încerc să vorbesc pentru ambele puncte acum.  De ce? Pentru că, 

într-un fel sunt destul de indignat, indignat în primul rând de modalitatea în care 

managementul aeroportului ne-a dat pus la dispoziţie proiectul de rectificare al bugetului, l-

am primit, de fapt, azi dimineaţă pe e-mail ceea ce nu cred că este normal să se întâmple. 

Nu au avut timp…, nu ştiu, dar nu cred că este normal acest lucru. Referitor la materialul de 

la punctul de urgenţă, l-am primit acum, l-am studiat cu mare atenţie, am o singură întrebare 

către domnul secretar general: este legal? Pot să primesc un răspuns acum? 

Domnul preşedinte Dobre: Nici eu nu am înţeles întrebarea. 

Domnul consilier Filimon: Este legal proiectul de hotărâre?  

Domnul preşedinte Dobre: Este avizat pentru legalitate.  

Domnul consilier Filimon: E ok, eu nu am primit legalizat şi atunci nu aveam cum sa ştiu.  

Domnul preşedinte Dobre: Dacă vreţi să consultaţi documentul, ştiţi că nu fac din astea… 

Domnul consilier Filimon: Nu, e ok, de ce am întrebat? Pentru că mulţi dintre dumneavoastră 

probabil nu aţi trecut printr-un proces de neexecutarea unei sentinţe judecătoreşti pe Codul 

muncii. Eu am trecut 4 ani printr-un asemenea proces, trimis în judecată de către un procuror 

pentru neexecutarea unei sentinţe judecătoreşti. Eu nu aş vrea ca după ce se aprobă acest 

material, dacă se aprobă, să începem să dăm cu subsemnatul prin altă parte. Din această 

cauză, eu vă spun din start că nu voi aproba un asemenea material pentru că am serioase 

dubii că este legal şi nu vreau să merg mai departe cu acest lucru.  



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   4/18 

 

 

 

Domnul preşedinte Dobre: Noi vă înţelegem perfect, domnule consilier, şi nici nu avem 

aşteptări să se voteze de către grupul dumneavoastră, însă chiar am observat şi în presă şi le 

promiteam şi astăzi, la briefing-ul de presă, jurnaliştilor că vom discuta pe îndelete şi cât se 

doreşte după şedinţă. Haideţi să vedem istorioara legată de fostul manager Ştefan Petru 

Runcan. Domnia sa a făcut, a redactat în nume personal un comunicat de presă, l-a distribuit 

pe teritoriul judeţului Mureş, ba chiar mai mult, l-a şi semnat director general, preşedinte de 

consiliu de administraţie, numai chiar preşedinte de asociaţie de locatari mai trebuia sa 

semneze, pentru că toate funcţiile erau trecute pe acel comunicat de presă.  

Distinşi domni şi doamne consilieri, pentru a veni totuşi în planul lucrurilor pragmatice şi nu în 

spiritul şi în tradiţia în care a fost condus aeroportul, trebuie să vă citesc dispozitivul 

hotărârii judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, despre care se face o mică aluzie în 

scrisorile fostului manager. „Admite acţiunea în contencios administrativ formulată şi 

precizată de reclamantul RPS cu domiciliul…. Judeţul Mureş în contradictoriu cu pârâtul 

Consiliul Judeţean Mureş cu sediul… . Alin. 2 anulează Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 65 

din 2012” aici adaug eu din 31 mai 2012, cu 8 zile înainte de alegerile locale de anul trecut, 

„privind constituirea consiliului de administraţie al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureş 

şi operaţiunile administrative premergătoare emiterii acestui act administrativ, adică a 

hotărârii judecătoreşti, referitoare la procedura de selecţie şi evaluare a candidaţilor pentru 

consiliul de administraţie, cu recurs în 15 zile”. Recursul a fost respins. Deci acesta este 

dispozitivul hotărârii judecătoreşti. Acum, dacă dvs. observaţi, nicăieri în cuprinsul 

dispozitivului hotărârii nu se vorbeşte de persoana reclamantului, nu se vorbeşte despre 

reintegrarea pe funcţie a domniei sale, nu se vorbeşte de alte lucruri. Cu alte cuvinte, s-a 

anulat într-adevăr o hotărâre a consiliului judeţean, pe cale judecătorească, o spun cu toată 

convingerea chiar daca s-a schimbat echipa executivă, în parte, a consiliului judeţean, cred 

că şi dacă aş fi fost eu preşedinte sau vicepreşedinte în acea perioadă, la fel am fi luat-o 

pentru că instanţa ne reproşează că nu am revocat un mandat înainte să începem procedura 

pentru a desemna eventual alte persoane în consiliul de administraţie. Deci, mă rog, din 

punctul meu de vedere, putem face apreciere asupra hotărârii pentru că deja e irevocabilă, 

nu cred că… în fine, mă opresc aici. Asta e. Şi acum noi ce facem? Noi punem o conducere 

interimară şi reluăm procedura, exact operaţiunile administrative premergătoare emiterii 

acestui act administrativ,  respectiv a hotărârii noastre judecătoreşti. Ceea ce este încă de 

reţinut şi vreau să accentuez chiar dacă mâine domnul RPS sau altcineva vine cu o altă 

hotărâre, mandatul domniei sale a încetat în 2013 în luna iunie, dacă nu mă înşel, în 25 iunie. 

Fostul mandat, vechi, vechi de tot. Oricum, gata, lucrurile s-au limpezit iar încă o adăugire 

pe care vreau să o fac, nici o instanţă nu poate să ne oblige să prelungim mandatul unui 

manager. Expresis verbis din lege. Noi putem fi eventual obligaţi să dăm despăgubiri până în 

25 iunie 2013, eventual. Dar încă nu avem o astfel de hotărâre, darămite să semnezi 

preşedinte de asociaţie de locatari, preşedinte de consiliu de administraţie, preşedinte şi 

director şi aşa mai departe. Deci, ca să lămurim lucrurile, nu se pune problema să venim în 

faţa dumneavoastră cu chestiuni care…, primii suntem noi care le propunem, răspundem de 

legalitatea acestor chestiuni şi, mai mult, din punctul meu de vedere nu s-a greşit nici în 31 

mai 2012, chiar nu s-a greşit. Dar, rămâne doar o părere a noastră, comună,  dar nu cred că  
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s-a greşit şi nici nu o să mă vedeţi în situaţia în care să pun vina pe administraţia precedentă 

sau aşa mai departe. Nu o să vedeţi. Şi vis-a-vis de alte teme, procese acum avem toţi. Toţi 

le purtăm, o dată câştigăm, o dată pierdem. Cum vor domnii judecători. Bun, vă supun atunci 

la vot proiectul în regim de urgenţă aflat la punctul 1. Vă mulţumesc. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 voturi împotrivă (Borşan Doru, 

Coman Meluş, Şopterean Ioan), 2 nu au votat (Filimon Vasile, Todoran Liviu Radu), 5 abţineri 

(Mózes Levente, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Tatár Bela, Tuşnea Ion). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Merge puţin cam încet sonorul, doamna vicepreşedinte nu a votat. 

Consemnăm în procesul-verbal, că a votat pentru. Vă mulţumim.  

 

 

Regim de urgenţă nr.2. 

 

Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele cuprinse în 

Programul județean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 

perioada 2014-2019 

 

Domnul preşedinte Dobre: Al doilea proiect în regim de urgenţă este legat de atribuirea 

licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public 

de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019. M-am consultat şi cu domnul 

secretar Paul Cosma având în vedere hotărârea consiliului local de ieri privind amplasarea 

staţiilor de autobuz pentru transportul intrajudeţean, dacă au fost updatate, dar a zis că încă 

nu este cazul, urmează eventual să revenim. Bun, dacă domnul Tatár nu vrea să intervină, vă 

invităm să votăm acest proiect.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 abţinere (Tatár Bela), 1 nu a votat 

(Szabo Albert). 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor 

spaţii din imobile ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, aflate în administrarea 

Spitalului Clinic Judeţean Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Încă o dată, cu rugămintea de a scuza cele două proiecte în regim 

de urgenţă, ştiţi că nu intrăm de regulă cu proiecte în regim de urgenţă, aceasta a fost o 

situaţie neprevăzută pentru care am intrat, din respect pentru colegii care nu au avut timp să 

le dezbată în comisiile consiliului judeţean. La punctul 1 de pe ordinea de zi în regim ordinar, 

avem la primul punct toate avizele comisiilor avizatoare favorabile. Se referă la stabilirea 

măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din imobile ce aparţin domeniului public al 

judeţului aflate în administrarea Spitalului Clinic Judeţean, la domnul Szasz. Avem câţiva mp,  
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65,7, cu destinaţii, de regulă comerciale, de genul automatelor de tot felul, ca să nu intrăm 

în amănunte. Dacă nu sunt observaţii, vă rog să votăm. Vă mulţumesc.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 abţinere (Todoran Liviu Radu). 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţului Mureş, pe anul 

2013 

 

Domnul preşedinte Dobre: Al doilea punct în regim ordinar, avem de asemenea avize 

favorabile de la toate comisiile şi rog totuşi pe dl director Bartha, în special pentru Radio 

Tîrgu Mureş, să ia cuvântul deşi sunt singurii care au dat titlul ştirii de ieri că RPS se întoarce 

la aeroport, potrivit hotărârii judecătoreşti. Vă rog, domnule director.  

 

Domnul director Bartha: Proiectul de hotărâre supus aprobării vizează trei modificări la 

ultimul buget aprobat în luna noiembrie şi anume, a rămas deschis nivelul maxim al 

cheltuielilor de personal pe care l-am obţinut majorat cu 2.903.000 lei, în acest fel se asigură 

integral pentru acest an plata salariilor şi a contribuţiilor asupra salariilor. Mai vizează încă 

un punct legat de redistribuirea anumitor sume la două spitale, la Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş pentru achiziţionarea aparatură medicală şi la Spitalul de la Târnăveni, de asemenea, 

din fondurile proprii. Un al treilea punct este includerea şi aprobarea bugetului de 

împrumuturi, în urma contractării împrumutului de 40 de milioane de lei din care în acest an 

se doreşte a se face tragere pentru 8.330.000 de lei în vederea asigurării plăţii facturilor pe 

care trebuie să le plătim în ultima lună.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Dacă Radio Tîrgu Mureş este mulţumit… noi nu putem decât să 

votăm primul articol, dacă binevoiesc consilierii judeţeni.  

 

Articolul 1 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş 

Florian, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion), 1 nu a votat (Kelemen 

Attila Márton). 

 

Articolul 2 se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 7 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş 

Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion), 2 nu au 

votat (Kelemen Attila Márton, Szabo Albert). 

 

Articolul 3 se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 7 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş 

Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion), 1 nu a 

votat (Kelemen Attila Márton).  

 

Articolul 4 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 7 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş 

Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion).  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 7 abţineri (Borşan Doru Aurelian, 

Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu, Tuşnea 

Ion).  

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea raportului privind execuţia preliminată a 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trim.IV.2013 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Încă nici o unanimitate astăzi. Proiectul de la 

punctul 3 de pe ordinea de zi priveşte aprobarea raportului privind execuţia preliminară a 

bugetului consiliului judeţean. Domnule Bartha, vă rog.  

 

Domnul director Bartha: Acest proiect de hotărâre respectă prevederi legale prin care suntem 

obligaţi, adică consiliul judeţean este obligat la fiecare sfârşit de trimestru să aprobă 

execuţia preliminară, în ultimul trimestru este execuţie preliminară în baza datelor din luna 

noiembrie, o să urmeze execuţia finală şi aprobarea situaţiilor financiare anuale finale.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule Bartha şi mulţumesc de asemenea 

comisiilor avizatoare care au dat aviz favorabil şi pe acest punct de pe ordinea de zi.  

 

Domnule Boloş, poftiţi.  

 

Domnul consilier Boloş: O să cer permisiunea să mă exprim după vot.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Atunci vă rog să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 abţineri (Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Todoran 

Liviu, Tuşnea Ion). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, tot mai puţine voturi împotrivă, domnule profesor, 

vă rog.  

 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, după momentul prefaţat la 

începutul şedinţei care ne-a indus aşa o stare de spiritualitate creştină, ceea ce am să spun 

eu acum este o chestiune puţin…  are  legătură cu punctul pe care l-am votat care, de fapt, 

reflectă în limbaj financiar activitatea desfăşurată de întregul consiliu judeţean. Însă aş vrea 

să folosesc acest prilej pentru a exprima o reflecţie în care… sper să fiu bine înţeles, vorbesc 

în nume propriu şi nu în numele colegilor din grupul consilierilor PSD, o reflexie în care 

reflexele profesionale sunt mai puternice decât reflexele politice şi o să vedeţi imediat de ce. 

Reflecţia se numeşte „despre sintagma echipa Consiliului Judeţean Mureş. În cele ce urmează 

aş dori să mă refer la o problemă care poate părea la prima vedere o problemă minoră dar în 

opinia mea, pentru respectarea unei corectitudini politice în comunicarea cu cetăţenii 

judeţului, se impune a fi totuşi clarificată. Domnul preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, 

domnul Ciprian Dobre are frecvente exprimări publice în care face, în mod firesc, referire la  
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activitatea Consiliului Judeţean Mureş. În cadrul acestor exprimări, domnia sa foloseşte cu 

consecvenţă sintagma „echipa CJM.” Constat însă că semnificaţia acestei sintagme în 

contextul ideilor exprimate nu este întotdeauna aceeaşi. Voi exemplifica acest lucru cu 

câteva citate preluate din presa. Citez: „Mă bucur că echipa consiliului judeţean a reuşit o 

colaborare  foarte  bună  cu  cei  de  la  Tiff”  ş.a.m.d.  Alt citat: „negocierea  cu  Tarom a  

reprezentat o prioritate a echipei Consiliul Judeţean Mureş, le mulţumesc”, mai departe 

citatul continuă „M-am bucurat să fiu mesagerul lui Moş Nicolae şi am reuşit să aduc împreună 

cu echipa consiliului judeţean şi a primăriei puţină bucurie”. Este evident faptul că în ideile  

de mai sus domnul preşedinte face referire la colaboratorii domniei sale din aparatul 

Consiliului Judeţean Mureş, deci cei din componenta executiv-administrativă a consiliului 

judeţean. Relaţia de lucru a domnului preşedinte cu această componentă este una 

predominant ierarhic administrativă. Voi exemplifica acum şi cu alte citate: „Mureşenii au 

nevoie de o echipă competentă capabilă să le ofere un viitor şi o direcţie de dezvoltare 

concretă, viabilă”. „2013 şi 2014 vor fi anii în care dacă echipa CJM va fi de acord să investim 

în acest aeroport…” ş.a.m.d. În aceste exprimări, domnul preşedinte face referiri la echipa 

CJM formată din consilierii judeţeni, aleşi aparţinând la diferite formaţiuni politice care 

constituie componenta legislativă a consiliului judeţean. Relaţiile de lucru ale domnului 

preşedinte cu această componentă se derulează conform regulamentului consiliului construit 

pe prevederile legii 215, în care drepturile şi obligaţiile specifice pentru consilieri sunt 

precizate dar care au la bază, în multe situaţii, şi considerente politice care nu întotdeauna 

coincid. Folosirea aceleiaşi sintagme pentru diferite situaţii, aşa cum am exemplificat, 

creează impresia că echipa legislativă este implicată efectiv în construcţia şi derularea 

tuturor evenimentelor sau activităţilor consiliului judeţean, fapt ce nu corespunde cu 

realitatea. Desigur, în ansamblu, cele două componente ale consiliului judeţean, partea 

legislativă şi partea executivă trebuie să colaboreze şi de fapt colaborează pentru bunul mers 

al vieţii social-economice şi culturale, dar acest lucru consider că trebuie explicat opiniei 

publice clar şi corect. Dacă îmi permiteţi, am să fac o comparaţie cu o conotaţie de natură 

sportivă. Astfel, după un meci, de regulă se face cunoscut care a fost componenţa echipei, 

cine a dat pasele de gol, cine a  dat golurile care au adus victoria sau cei care au ratat şi au 

adus înfrângerea şi, în final, care este părerea antrenorului.  Dar acest lucru se întâmplă doar 

în lumea sportivă. Îmi exprim speranţa că cele spuse mai sus cu bună-credinţă, subliniez, cu 

bună-credinţă, vor fi bine înţelese pe fondul dezvoltării ideii de colaborare şi recunoaştere a 

muncii tuturor celor care fac parte din structura celor două componente ale consiliului 

judeţean pe care o doresc să o promovăm şi pe mai departe în cadrul consiliului. Vă 

mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Domnule profesor, cu aceeaşi acurateţe, exact la 5 minute.  

 

Întrebarea pe care mi-o pun e de bine sau e de rău? Chiar astăzi am avut această discuţie că 

oamenii inteligenţi rămân cu îndoielile. Vă mulţumesc pentru intervenţie domnule profesor, 

intrăm în punctul 4 al ordinii de zi.  
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4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2013  al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A. 

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 4 avem un proiect care a întrunit de asemenea avizul 

comisiilor, aviz favorabil şi vizează rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013  

a S.C. Parc Industrial S.A Mureş. Proiectul are trei articole şi ştiu că există oameni care vor să 

critice activitatea parcului industrial.  

 

Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, nu critic, constat o realitate. Până marţi, 

efectiv n-am ştiut ce se întâmplă cu adevărat la Parcul Industrial de la Vidrasău. Marţi, când 

mi s-a prezentat proiectul cu rectificarea bugetului, am rămas perplex. Eu, în calitate de 

administrator al unei societăţi comerciale subordonate Consiliului Local Tîrgu Mureş dacă m-

aş fi dus cu un asemenea proiect de rectificare, vă jur că nici măcar nu m-ar fi lăsat să intru 

înăuntru. De la uşă îmi spuneau domnule Filimon, probabil aveţi treabă şi noi vă reţinem. 

Cum este posibil să vii cu un  nivel al veniturilor sub 50% la sfârşitul anului şi să nu vii în 

timpul anului să spui, mai oameni buni, avem o problemă. Când am întrebat de ce s-a ajuns la  

nivelul acesta mi s-au făcut tot felul… mi s-au spus tot felul de chestiuni care pe mine m-au 

lăsat stupefiat. Că nu este destul curent, că nu sunt utilităţi, păi de ce nu aţi venit domnilor 

să prezentaţi consiliului judeţean, să aveţi o discuţie cu executivul, dacă nu să ne informaţi şi 

pe noi consilierii să ştim de ce se va ajunge aici. Nu ştiu, oamenii aceştia şi-au luat salariul 

întreg pe anul 2013? Şi pun şi o întrebare retorică, declaraţia de avere a managerului Parcului 

Industrial Mureş se poate găsi undeva? Are obligaţia să o pună undeva? Pentru că a mea este şi 

la consiliul judeţean, este şi la societate, este peste tot, deci se poate vedea absolut tot. Nu 

este posibil ca după un an de zile de activitate să constaţi că nu ai făcut nimic în anul acela. 

Şi atunci… păi ce facem? Rugămintea mea care este? V-aş ruga să constituiţi o comisie de 

verificare a activităţii managementului la Parcul Industrial, aşa cum…  cu forţele pe care le 

aveţi la dispoziţie pentru că ceea ce se desfăşoară acum şi ce am descoperit eu acum acolo 

nu este absolut în regulă. Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. 

  

Domnul consilier Radu: Vă mulţumesc domnule preşedinte, uitându-mă şi eu peste bugetul de 

venituri şi cheltuieli la Parcul Industrial şi peste expunerea de motive, într-adevăr veniturile 

nu se vor realiza, cheltuielile se vor depăşi. Asta este clar. Cauzele se ştiu din expunerea de 

motive, sunt cele prezentate în expunerea de motive, cei care au citit. Dar eu aş face o 

precizare. Probabil că veniturile şi cheltuielile pe mine nu m-ar deranja aşa de mult dacă… 

mă deranjează într-un fel că nu sunt realizate dar mai mult mă deranjează faptul că locurile 

de muncă în Parcul Industrial nu au crescut. Dacă creşteau locurile de muncă era un lucru 

extraordinar. Suportam noi diferenţa de cheltuieli ale Parcului Industrial, eu unul votam ca să 

suportăm dacă creşteau numărul locurilor de muncă. Deci ele au rămas 1450, deci au scăzut 

aceste locuri de muncă şi din discuţiile avute cu domnul director Nagy a reieşit, şi are 

perfectă dreptate, că acest lucru se datorează pe lângă terenuri şi celelalte, faptul că 

puterea electrică instalată la Parcul Industrial este insuficientă şi mulţi investitori au venit şi  
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nu se poate asigura putere electrică pentru a mări capacitatea Parcului Industrial. Eu spun că 

aici este cauza şi are dreptate domnul director Nagy, nu ştiu dacă este aici şi va trebui să 

găsim resurse financiare ca în 2014 să mărim puterea instalaţiei. Ştiu că costă foarte mult dar 

dacă vrem să creăm locuri de muncă, domnule preşedinte, nimic nu este prea scump. Vedeţi 

ce se întâmplă cu locurile de muncă, în special la tineri şi la ceilalţi cetăţeni ai acestui judeţ. 

Şi  trebuie  să  recunoaştem,  România  are  curent suficient.   Nuclearelectrica  produce, 

Hidroelectrica produce, termoelectrica produce curent şi din statisticile care sunt, să ştiţi că 

Judeţul Mureş consumă mai puţin de jumătate curent faţă de 1989. Deci există în vechile 

capacităţi industriale ale judeţului Mureş, a fost instalată putere suficientă ca să putem noi… 

numai că va trebui să găsim resurse să mărim puterea electrică la Parcul Industrial. Deci tot 

discutam că să mărim numărul de parcuri industriale dar degeaba le mărim dacă noi nu putem 

să asigurăm sau să dezvoltăm pe acesta care a început să aibă cât de cât tradiţie. Cred că în 

anul care vine ne vom axa pe acest lucru şi cu această ocazie vreau să urez şi eu Sărbători 

fericite! executivului consiliului judeţean, celor din consiliul judeţean, celor prezenţi şi 

colegilor consilieri, multă sănătate şi cât mai multe izbânde în anul 2014! Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Izbânde după lupte grele. Ideea este următoarea domnule consilier 

şi vă mulţumesc că îl susţineţi, proiectul a fost depus în luna… acum nu e echipa lângă mine 

domnule profesor şi nu are cine să îmi şoptească… cred că în iunie…. în mai. A fost primul  

proiect al noii echipe al Judeţului Mureş, a fost creşterea capacităţii energiei electrice 

instalate în zona Sânpaul Ungheni, 2X25 de megawaţi putere. Până în 31 decembrie anul 

curent, Braşovul are dead-line sau angajament ferm de 2 săptămâni luat de domnul director 

Dobre, de la Braşov, să depună… să urce pe SEAP licitaţia pentru lucrare, lucrarea este în 

valoare de 10.000.000 de euro, 50% Electrica Braşov, 50% Ministerul Economiei. Aici este 

nivelul de investiţie pentru o staţie de 2X25 care va asigura însă energia electrică pentru încă 

două parcuri industriale de puterea celui pe care îl avem acum şi pentru încă 10 ani de acum 

înainte. Problema este că nu s-a făcut până acum. În altă ordine de idei, astăzi am avut o 

discuţie, chiar dacă este o zi foarte aglomerată, o discuţie în legătură cu locurile de muncă şi 

pot să spun public că până în anul 2015 se va deschide o unitate de producţie în zona Sânpaul- 

Ungheni care va oferi aproximativ 1000 de locuri de muncă. Urmează să se facă şi anunţurile 

în cursul anului viitor, să vedem despre ce firmă este vorba şi ce va produce. Vă invit să 

votăm dragi colegi.  Doriţi să luaţi cuvântul? Apăsaţi butonul domnule consilier, eu nu aş fi 

crezut că dumneavoastră nu sunteţi obişnuit cu butonul acela. 

 

Domnul consilier Tuşnea: Vă mulţumesc mult domnule preşedinte, deci în continuare la ceea 

ce au spus cei doi colegi, aş dori să adaug următoarele: o aerogară, o autogară sau o gară nu 

pot fi nişte scopuri în sine. Iar noi de mai multe ori am cerut domnului manager de la 

aeroport să mărească numărul de călători şi veniturile astfel încât să ajungă la un moment 

dat, dacă nu pe beneficiu, măcar pe zero. În acest context dacă judeţul Mureş şi dacă zona 

deservită de aeroport nu vor fi nişte locuri în care să fie interesaţi investitorii şi în care să 

avem puncte turistice şi alte obiective de interes, atunci nu avem cum aştepta să crească 

numărul călătorilor şi să crească veniturile acestui aeroport. Fără un plan de dezvoltare al 

acestui judeţ în care atât activităţile economice cât şi cele turistice şi nu numai  să  atragă  
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persoane, orice tentativă şi orice aşteptare legată de aeroport este zadarnică. Mulţumesc 

mult.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule consilier, haideţi că am rămas datori cu un 

vot la punctul 4 de pe ordinea de zi.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 7 voturi împotrivă (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Şopterean Ioan, 

Todoran Liviu), 2 abţineri (Tatár Bela, Tuşnea Ion). 

 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2013 la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi acum că totuşi a fost asigurat preludiul punctului 5 

de către domnul consilier Tuşnea, trebuie să spun că la punctul acesta, la proiect am avut 5  

voturi pentru, 1 vot împotrivă dar avizul favorabil la comisia tehnico-economică, la comisia 

de agricultură şi mediu aviz favorabil, social și cultură, favorabil, atunci vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 5 voturi împotrivă (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 5 

abţineri (Pokorny Vasile Stefan, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Tatar Bela, Tuşnea Ion). 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului şi a taxei speciale privind 

furnizarea datelor cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţa persoanelor 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, urmează proiectul de hotărâre privind aprobarea 

regulamentului şi a taxei speciale privind furnizarea datelor cu caracter personale din 

registrul naţional de evidenţă a persoanelor. Comisiile avizatoare au dat aviz favorabil, vă 

invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abţinere (Todoran Liviu Radu), 2 

nu au votat (Coman Meluş Florian, Kelemen Attila Marton) 

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2014 

bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 7, comisia tehnico-economică are un 

amendament. Se propune majorarea cu 50% în anexa nr 6, măsura 112, 121, 141, anexele 3 şi 

4 se propune amânarea. Domnule Filimon, vă rog.  
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Domnul consilier Filimon: Ultima dată când iau astăzi cuvântul şi în această situaţie şi eu în 

numele meu, personal, transmit Sărbători fericite executivului şi colegilor mei, un An Nou cu 

sănătate în primul rând, multe bucurii şi tot ce vă doriţi! Referitor la acest material, am o 

supărare, nu ştiu dacă este personală, dar am constatat nişte chestiuni care nu cred că sunt  

în regulă. În momentul în care vii cu nişte majorări de taxe şi tarife, am cerut de fiecare dată 

ca acestea să fie fundamentate. A încercat cineva să ne prezinte, citind care sunt taxele, dar 

nu ne-a dat nici o fundamentare, absolut.  Am  cerut  o fundamentare  şi  am  primit  nişte 

materiale de-a dreptul jalnice. Dacă fundamentare se numeşte adresa primită de la 

arhitectul-şef, iertaţi-mă, înseamnă că nu au înţeles nimic din ce înseamnă fundamentare. Şi 

în acest sens le pun la dispoziţie, dacă vor să înveţe, ce însemnă fundamentarea unei 

majorări la o taxă, la un tarif sau mai ştiu eu ce. Nu cred că este în regulă şi nu vă face cinste 

compartimentului, domnule Şipoş. În rest, ideea mea a fost şi am susţinut-o şi în comisie ca 

nici o taxă şi nici un tarif să nu crească pentru anul viitor şi îmi menţin această propunere. 

  

Domnul preşedinte Dobre: Da mulţumesc, aţi avut dreptate, ieri la comisie mi-a spus şi 

domnul Kelemen… îmi pare rău domnule Bartha, am înţeles că aţi prezentat rectificarea şi 

celălalt punct şi taxele nu le-a mai prezentat nimeni în comisie. Îmi pare rău.  

 

Domnul consilier Kelemen: Mulţumesc domnule preşedinte. Și eu aş fi vrut să vorbesc despre 

acest lucru, deci faptul că nu prezintă nimeni, nu susţine nimeni materialele, este 

inacceptabil. Până la urmă, astăzi am avut o şedinţă foarte scurtă unde domnul Filimon nu a 

putut să participe, unde am primit câteva explicaţii şi am ajuns până la urmă, de exemplu în  

cazul Camerei Agricole, la un compromis, la o creştere de maxim 50% la acele puncte unde 

este indicat însă fiecare instituţie, fiecare direcţie trebuie să îşi dea seama că  astfel de 

creşteri dacă nu sunt susţinute nu pot fi asumate de nimeni, de nici o comisie, în caz normal. 

Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: La fel ce am spus domnului consilier Filimon, aţi avut dreptate, 

deci lăsaţi oamenii în comisie fără explicaţii, cu nişte hârtii în faţă… îmi pare rău. Dar astea 

sunt discuţii pe care o să le avem în interior, ca să zic aşa. Vă rog să votaţi punctul 7, cu 

amendamentul pe care l-am pus din partea comisiei tehnico-economice. Repet, se propune 

majorarea cu 50% în anexa 6, măsura 112, 121 şi 145 este vorba despre Camera Agricolă. 

Anexele 3 şi 4 se amână. Cu acest amendament, aşa o să supunem la vot. Vă rog să votaţi.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 8 voturi împotrivă (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Stoica Ion, Şopterean Ioan, 

Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion). 
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8. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluare în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2014 

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 8 avem stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluare în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2014. Comisiile 

avizatoare au dat aviz favorabil, fără obiecţiuni. Vă invit să votaţi.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 abţinere (Tuşnea Ion). 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea 

furnizării unor servicii de interes public judeţean 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Urmează proiectul de hotărâre aflat la punctul 9 pe 

ordinea de zi, privind aprobarea unui protocol de colaborare în vederea furnizării unor servicii 

publice de interes judeţean. Proiectul nostru are 3 articole, vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 abţineri (Stoica Ion, Tuşnea Ion). 

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea programului de interes public judeţean: 

„Prevenirea violenţei în şcoli” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 

78/30.05.2013 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 10 avem proiectul de hotărâre privind modificarea 

programului de interes public judeţean, prevenirea violenţei în şcoli aprobat deja prin 

hotărârea 78 a consiliului nostru, din 2013. Proiectul de hotărâre are toate avizele favorabile 

de la comisie, vă invităm să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 35 de voturi „pentru”.  

 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Judeţean Mureş în adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc Industrial 

Mureş” S.A., privind administrarea societăţii 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, unanimitate. Împotriva violenţei suntem hotărâţi. 

Punctul 11, avem un proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. „Parc 

Industrial Mureş” S.A., privind administrarea societăţii. Comisiile avizatoare ne-au dat aviz 

favorabil. Vă invit să votăm.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 6 voturi împotrivă (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran 

Liviu), 3 abţineri (Stoica Ion, Tatar Bela, Tuşnea Ion). 

 

 

12. Proiect de hotărâre privind constituirea colectivelor de coordonare şi supervizare 

pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării infrastructurii create în 

cadrul SMIDS Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul proiect de la punctul 12 care a întrunit 

de asemenea avizele favorabile a comisiilor avizatoare priveşte constituirea colectivelor de 

coordonare şi supervizare pentru atribuirea unor contracte de delegare a gestiunii operării 

infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş. Este vorba despre nişte colegi din cadrul 

aparatului executiv. Dacă nu sunt discuţii pe marginea acestui proiect, vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 abţinere (Tuşnea Ion) 

 

 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 121/25.07.2013 privind aprobarea structurii organizatorice, a statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 13 avem un proiect privind modificarea anexei II de la 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 121/2013 pentru aprobarea structurii organizatorice, a 

statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş. Domnul secretar îmi spune că avem o modificare. Vă rog 

domnule secretar.  

 

Domnul secretar Cosma: Faţă de forma prezentată în comisiile de specialitate care au avut 

loc până la data şedinţei, aţi primit astăzi la începutul şedinţei noastre un material care 

conţine următoarele modificări: la poziţia 28 din statul de funcţii, postul de consilier superior 

de la Serviciul de Dezvoltare Regională, propunem să fie înlocuit cu postul de consilier 

asistent tot cu studii superioare, de la poziţia 32 din cadrul aceleiaşi direcţii dar la 

Compartimentul relaţii externe şi mass media. Apoi, în structura Direcţiei de Urbanism şi 

Amenajare a Teritoriului, la poziţia 111 din statul de funcţii, era menţionată o poziţie de 

referent de specialitate cu studii superioare de scurtă durată care propunem să fie înlocuită  

cu poziţia 139, un consilier superior pentru care se cer studii superioare de lungă durată de la 

compartimentul achiziţii publice. De fapt invers, cel de la Arhitect şef cu studii superioare 

merge la compartimentul investiţii şi invers. Cu această modificare de ultimă oră, domnule 

preşedinte, ar trebui supus la vot.  

 

Domnul preşedinte Dobre: De ultim minut. Da, dacă sunt de acord colegii cu acest 

amendament, să supunem la vot.  
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Doamna vicepreşedinte Lokodi: Problema mea este că eu nu am primit acest material nici 

acum iar nu înţeleg de ce se fac aceste schimbări. Cred că ar trebui să amânăm, să votăm în 

forma în care a fost materialul prezentat pentru că oricând putem să aprobăm organigrama, 

modificările organigramei şi să discutăm, directorul să ştie de ce. Eu aşa văd că nici domnul 

director nu ştie de ce. Cu tot respectul meu… în ultimul moment.  

 

Domnul consilier Boloş: Doream să intervin şi am făcut menţiunea de a interveni la acest 

punct înainte de a afla de modificările propuse, de ultimă oră, aşa că vă cer permisiunea să 

nu mă refer la această chestiune pentru că noi, în principiu, am dat credit celor care ne-au 

prezentat această chestiune. În schimb, vă rog să îmi permiteţi, din  moment ce am făcut 

înscrierea la cuvânt, faptul că avem o problemă care face trimitere la un regulament din 

funcţionarea consiliului judeţean m-a făcut să vin în faţa dumneavoastră în numele grupului 

de consilieri PSD cu următoarea propunere: cred că avem proaspăt în memorie încă, şedinţa 

extraordinară din luna noiembrie, în care printre alte puncte s-a discutat şi o problemă legată 

de  o  propunere  a  grupului  de  consilieri  UDMR  referitor  la organizarea unui referendum.  

A apărut cu acea ocazie o situaţie care nu era prevăzută în regulamentul de organizare şi 

funcţionare al  Consiliului  Judeţean  Mureş în momentul în care s-a solicitat din partea unui  

consilier dreptul la cuvânt a unor cetăţeni care nu au calitatea de invitaţi la şedinţă aşa cum 

este menţionat în articolul 63 din regulament care spune: „la lucrările consiliului judeţean 

pot asista şi lua cuvântul fără drept de vot prefectul sau reprezentantul acestuia, deputaţii şi 

senatorii, miniştrii şi ceilalţi membrii ai guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat,  şefii 

serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi a celorlalte organe centrale din unităţile 

administrativ-teritoriale în problemele care privesc domeniile de responsabilitate al acestor 

servicii” şi acum vine sublinierea, „precum şi persoanele interesate invitate de preşedintele 

consiliului judeţean. Soluţia propusă de preşedintele consiliului judeţean, domnul Ciprian 

Dobre la vremea respectivă, privind acordarea dreptului la cuvânt a fost cea mai potrivită, 

obţinând consensul plenului. Nu puteţi spune acelaşi lucru pentru că într-o situaţie similară, 

în mandatul anterior, într-o şedinţă extraordinară de acelaşi gen nu s-a acordat acest drept la 

cuvânt. De aceea grupul PSD propune ca să introducem un amendament la art. 63 în sensul că 

după expresia „invitaţi de preşedintele consiliului judeţean sau de iniţiatorii unuia din 

proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedinţei. Aşa cum preşedintele consiliului 

judeţean este cel care propune ordinea de zi şi este  iniţiatorul, dacă cineva are o iniţiativă şi 

consideră că cineva trebuie să vină şi să o susţină, să aibă acest drept să invite persoanele şi 

să nu ceară acordul plenului care poate fi obţinut sau nu poate fi obţinut, asta depinde de 

conjunctură, dar nouă ni se pare corect să aibă acelaşi drept iniţiatorul proiectului de 

hotărâre. De aceea într-una din şedinţele următoare, dacă se poate să discutăm această 

chestiune ca să fie reglementată printr-un text explicit, poate vin şi alţi colegi cu 

amendamente la această formulare. Îmi dau seama că nu era exact în contextul discuţiei de 

acum dar fiind vorba de un regulament am considerat că e cazul că îl menţionez. Vă 

mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule profesor. Dacă mai sunt alte chestiuni la 

acest punct, dacă nu, vă invit să votăm… ah, domnule Kelemen, nu aţi apăsat.  
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Domnul consilier Kelemen: Vă mulţumesc domnule preşedinte, chiar aş vrea să susţin 

propunerea doamnei vicepreşedinte să retragem aceste două modificări şi le modificăm luna 

viitoare dacă avem argumentaţiile necesare. Suntem puşi in faţa unei situaţii că nu avem 

argumentaţia despre de ce şi cum. Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Păi v-o dă domnul secretar fără nici o problemă, putem s-o lăsăm 

şi peste 6 luni şi peste 8 luni… ideea este următoarea. Că aceste mişcări sunt în cadrul 

aparatului şi sunt posturi vacante şi nu avem oameni la serviciul de arhitectura, domnule 

Kelemen, înţelegeţi? Eu chiar propun acest lucru pentru că această mutare nu s-a făcut 

pentru că cineva nu s-a gândit. Este vorba despre o penurie de oameni buni care ar trebui 

aduşi şi nu avem oameni, asta este tot. Vă rog.  

 

Domnul consilier Kelemen: Doar o întrebare, deci vorbim în ambele cazuri de posturi vacante 

care se mişcă? Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Bineînţeles că de posturi vacante, normal, nu îşi permite nimeni… 

este o chestiune de funcţionare. 

 

Domnul consilier Kelemen: Am înţeles, e de ajuns. Mulţumesc. 

  

Domnul preşedinte Dobre: Ideea este în felul următor: la direcţia de drumuri nu avem oameni 

pe cine să scoatem în drum, probleme avem cu firmele de deszăpezire, la eliberarea de 

autorizaţii avem 3 oameni care lucrează de dimineaţa până seara pentru toate primăriile 

judeţului, salarul este cum este… credeţi-mă că nu…. Şi puteam să o prezentăm dacă se 

mişca mai bine executivul, curat, nu vă ceream excepţii. Asta era singura rugăminte, da? Bun, 

vă rog să votăm dacă se poate. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 abţineri (Lokodi Edita Emöke, 

Tuşnea Ion). 

 

 

14. Hotărâre privind organizarea reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi 

liceal din judeţul Mureş  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 14, proiect de hotărâre privind organizarea 

reţelei şcolare a învăţământului special gimnazial şi cel din Judeţul Mureş. Comisiile 

avizatoare sunt de acord cu proiectul de hotărâre. Vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 35 voturi „pentru”. 
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15. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 3 

trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale 

 

Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate, vă mulţumesc. Punctul 15 pe acest an este un proiect 

de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, domnule Tatár, aferente unui număr de 

trei trasee pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate dar speciale. Vă invit să votăm, dacă nu sunt dezbateri.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 abţineri (Bândea Eugen, Popa 

Dragoș Codrin). 

Domnul preşedinte Dobre: Nu am reuşit chiar o unanimitate la ultimul proiect de hotărâre pe 

acest an dar am reuşit să dovedim că suntem echipă şi reuşim să le trecem pe toate. Cred că 

ar fi multe de spus în ultima şedinţă, ar fi chestiuni care, să zic aşa, ar trebui să încununeze, 

să fie un corolar la tot ceea ce s-a întâmplat în acest an şi cred că ar trebui să spun ceva, să 

spunem ceva, cel puţin executivul, la modul cel mai prietenesc, la modul cel mai deschis 

vreau să spun un singur lucru şi anume că vă mulţumesc. Vă mulţumesc pentru tot ce am 

făcut împreună în acest an, vă mulţumesc pentru că a fost un an foarte greu şi cred că ne 

dăm seama de acest lucru între 2014 şi 2015 că într-adevăr 2013 a fost un an deosebit de 

greu. În 2014-2015 intrăm în proiecte foarte mari, intrăm în derularea şi implementarea celui  

mai mare proiect de până acum, respectiv gestiunea deşeurilor, intrăm in mai multe 

provocări la care dumneavoastră sunteţi parte şi la care cred că trebuie să fim la fel de uniţi.  

Este foarte adevărat că am avut divergenţe, este foarte adevărat că am avut poziţii 

divergente, însă ceea ce pe mine mă satisface şi cred că este un câştig e faptul că discutăm 

despre acest lucru. Faptul că am reuşit în acest an să ţinem ştacheta la un nivel al dezbaterii 

pe care îl găsim în foarte puţine instituţii, cel puţin din Judeţul Mureş şi cu siguranţă din ceea 

ce vedem în mass-media în fiecare zi, puţine instituţii din ţară îl menţin, se datorează 

calităţii umane pe care o avem. Acest lucru constituie de fapt cel mai de preţ lucru pe care îl 

avem. Faptul că suntem nişte oameni care reuşim să ţinem acolo sus ştacheta şi să nu o 

coborâm. Provocări vor fi de fiecare dată, mulţi o să vină şi o să încerce să ne facă  să 

coborâm ştacheta. Vă mulţumesc că nu am coborât această ştachetă oricâte provocări ar fi şi 

faptul că am rămas uniţi în jurul câtorva chestiuni de la care nu ne-am abătut, nici unii, nici 

alţii, nici consilierii, nici executivul. Este un lucru mare. În luna ianuarie am să încerc 

împreună cu executivul să prezentăm şi o sinteză în ceea a ceea ce am făcut împreună ca 

hotărâri, o statistică în ceea ce priveşte şi voturile noastre, o statistică în ceea ce priveşte 

direcţiile pe care am deliberat împreună în acest an şi să ştiţi că am făcut treabă foarte 

bună, faptul că am reuşit să punem echipă nouă la Aeroport, faptul că am reuşit să 

împrospătăm spitalul judeţean, sunt lucruri importante, foarte importante, faptul că vom  

construi autostrada până la Turda, faptul că vom construi în următorii 2 ani centura de 

ocolire, sunt nişte provocări extraordinare. Dacă se va termina odată PUZ-ul din zona Ungheni 

la aeroport, vom construi drumul de legătură cu aeroportul din primul sens giratoriu, 

împreună vom face astfel încât judeţul şi infrastructura lui va arăta altfel. Astăzi am avut o 

discuţie împreună cu Domnul Dancu şi cu Aquaservul pe ceea ce înseamnă apă şi canal, cred  
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că lucrurile se arată destul de bine pentru 2014 şi 2015. Evident şi chestiunea legată de 

festivalul Peninsula care se va întoarce acasă, se întoarce la Târgu Mureş, e un lucru care va 

dinamiza şi va arăta că Judeţul Mureş, Târgu Mureşul are forţă şi revine, chiar dacă a avut o 

scăpare în detrimentul altor oraşe mari, care înroşesc telefonul cel puţin de două-trei ore 

încoace şi vorbesc despre Cluj, cei care nu ne dau pace în fiecare săptămână şi zi, avem 

numai sesizări prin instanţă şi în toate colţurile ţării în legătură cu aeroportul şi faptul că 

avem imediat peste jumătate din traficul Clujului şi suntem acolo să devenim al treilea 

aeroport al României. Avem multe fronturi deschise, foarte multe, încercăm să mai închidem 

din ele şi să ne stabilizăm. Dar una peste alta, vreau să mulţumesc vicepreşedinţilor, 

secretarului, executivului, pentru că ne-au suportat pe fiecare în parte, deşi mai sunt multe 

lucruri, cum este şi cel de la taxe, când consilierilor nu avea cine să le explice, mai avem 

lucruri de corectat, domnilor consilieri, doamnelor consilieri, vreau să vă spun mulţumesc. Nu 

pot să zic nimic mai mult pentru anul 2013 şi să-mi doresc, să ne dorim o colaborare cel puţin 

la fel de bună ca în 2013.  

Vă mulţumesc tare mult şi Dumnezeu să ne ajute pe toţi în noul an! Sărbători fericite vă 

doresc! 

 

 

       PREŞEDINTE                                                                                  SECRETAR 

 

      Ciprian Dobre                                                                               Paul Cosma 
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