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Nr. 1905/3.II.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de  9 ianuarie 2014 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul preşedinte Ciprian Dobre. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. din 

1 martie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale  „Cuvântul liber”, „ Zi de Zi” şi 

„Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului judeţean a lipsit domnul consilier Doru Aurelian 

Borşan. 

Au fost invitaţi să participe:  

• domnul Corneliu Grosu, prefectul judeţului Mureş; 

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

elaborarea materialelor; 

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Bună ziua, doamnelor şi domnilor!  A venit şi 

domnul consilier Someşan. Putem începe. La mulţi ani! domnule consilier. O să îi rog 

şi pe ceilalţi colegi să pornească aparatele. Avem un absent, domnul consilier Borşan  

şi cred că am şi primit un fax la cabinet prin care ne aduce la cunoştinţă faptul că 

din motive independente… deci, lipseşte motivat, ca să zic aşa.  În primul rând aş 

vrea să vă spun şi de la microfon: „ La Mulţi Ani!” şi „ An Nou fericit!” şi mă bucur că 

suntem aproape toţi prezenţi, o echipă în formulă completă, dacă îmi permite 

domnul profesor, o echipă în formulă aproape completă şi vreau să vă mulţumesc 

încă o dată pentru activitatea din 2013. Vreau, de asemenea, să îmi exprim 

convingerea că în 2014 vom avea o colaborare  la fel de bună sau chiar mai bună 

decât cea pe care am avut-o în 2013. Evident, în acest sens, vorbesc şi despre 

executivul  consiliului  judeţean,  vorbesc  şi  despre  faptul  că  o  să  avem  aceleaşi  
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aşteptări şi aceeaşi exigenţă. Acum aflu că nici procesul-verbal al şedinţei anterioare 

nu a fost redactat şi o să îl supunem la vot data viitoare, şi, de asemenea, ne vom 

menţine obiceiul de a lucra transparent cu cinci zile, respectiv, cu şapte zile publicat 

pe site, materialul pentru şedinţă, nu ca şi azi, dar a zi a fost o excepţie, mai ales în 

ceea ce priveşte punctul trei. Avem pe ordinea de zi a acestei şedinţe extraordinare, 

trei proiecte, evident cel mai important fiind cel de la punctul întâi pentru a putea 

trece la aprobarea bugetelor la nivelul localităţilor şi, de asemenea, încadrarea în 

calendar pentru aprobarea bugetului judeţului Mureş, respectiv, al consiliului 

judeţean. Am să vă supun aprobării ordinea de zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 consilier este absent ( Doru 

Aurelian Borşan). 

 

1.Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pe unităţi administrativ-

teritoriale, pentru anul 2014, conform prevederilor art.33, alin.(3), lit.b din 

Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Avem de la comisiile avizatoare avize favorabile, 

iar proiectul de hotărâre are două articole şi prevede repartizarea sumelor pe unităţi 

administrativ-teritoriale, pentru anul 2014, conform cu prevederile art.33, alin.(3), 

lit.b din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale. Dacă nu sunt discuţii, vă 

invit să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 ”abţinere” (Ioan Tuşnea), 1 consilier 

este absent (Doru Aurelian Borşan). 

 

2.Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar pe anul 2013 a 

secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetar al anului precedent.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este o hotărâre pe care o avem în fiecare an, 

înainte de buget şi vă invit, de asemenea, să votăm. Vă mulţumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 ”abţinere” (Ioan Tuşnea), 1 consilier 

este absent (Doru Aurelian Borşan). 

 

3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aici cred că vor fi discuţii şi îl invit pe domnul 

consilier Filimon Vasile. Din partea comisiilor avizatoare avem avize favorabile. 

 

Domnul consilier Vasile Filimon: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, din nou, trebuie 

să îmi exprim dezamăgirea. De ce? Pentru că se promovează un material în regim de  
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urgenţă, la o şedinţă în regim de urgenţă,  iar eu, la plecarea de la serviciu, nu 

aveam nici un element, absolut nimic. La 1212 minute am primit un SMS că a fost 

publicat pe site. Iertaţi-mă, eram pe drum, aveam şedinţă la comisie. Nici în acest 

moment nu am reuşit să îmi dau seama despre ce este vorba în totalitate. Sigur că, 

pe parcurs, o să mai studiez şi o să văd exact despre ce este vorba, dar îl rog pe 

domnul de la Aeroport să nu ia ce a fost mai rău înainte. Să încerce să facă altceva. 

Să aducă materialele în aşa fel încât să ne spunem punctul de vedere şi în cadrul 

comisiilor, altcumva, o să vin în plen şi o să vă spun şi astăzi că nu votez un 

asemenea material pentru că nu mi se pare corect să nu ştiu despre ce votez. Vă 

mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Domnul consilier Tuşnea. 

 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Mulţumesc, domnule preşedinte. Sărut mâna şi bună 

ziua şi La Mulţi Ani! pentru toată lumea. Eu am reuşit să parcurg toate materialele 

aferente proiectului de hotărâre. O singură solicitare aş avea, dacă nu e prea mult, 

aş dori ca CV-ul domnului preşedinte - director executiv să apară totuşi pe site-ul 

aeroportului sau a consiliului judeţean. Ultima dată când l-am căutat, nu l-am găsit,  

drept că sunt câteva zile de atunci şi s-ar putea să fi apărut între timp. Mulţumesc 

mult de tot.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Şi eu vă mulţumesc foarte mult şi vreau să îi dau 

dreptate domnului Filimon. Am introdus acest punct pe ordinea de zi doar din dorinţa 

de a câştiga timp. Teoretic, puteam să îl lăsăm pentru şedinţa ordinară din 30 

ianuarie însă dorim … și cunoaşteţi problema cu anularea hotărârii de către instanţă, 

au mai făcut o şedinţă cei de la Aeroport în legătură cu consecinţele acelei hotărâri 

şi cred că este mai bine aşa, dar mulţumesc mult pentru observaţie. Vă invit să 

votăm. 

Domnul consilier Tatar Bela: Domnule preşedinte, am şi eu o întrebare. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Eu am crezut că nu pot să mai dau cuvântul dacă 

am dat drumul la vot. Eu am fost de vină.  

 

Domnul consilier Tatar Bela: Eu am studiat această organigramă. Normal este nevoie 

de toate aceste posturi la aeroport, dar eu nu am înţeles, au service şi au nevoie de 

mecanici şi de electricieni auto? Câte maşini au? Au service? Eu nu înţeleg. Adică, la 

ora actuală, cu dezvoltarea industriei de automobile, eu nu prea cred că poţi să faci 

nici un fel de reparaţie fără un service autorizat. Ca să schimbi o roată sau ceva…. nu 

ştiu. Nu se poate dacă nu ai în dotare acele maşini şi acele utilaje să menţii aceşti 

oameni în plus. Mulţumesc. 

 

Domnul președinte  Ciprian Dobre: Vă mulțumesc eu. O să vă spun de ce avem așa 

ceva, pentru că dacă dumneavoastră ați decolat la ora unu sau la ora doua noaptea 

la Bologna sau unde ați decolat și se înfundă o duză la degivror și stăm până 

dimineața să vină o unitate service din Tîrgu Mureș și mai trec opt ore. Deci, acești  
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oameni deservesc exclusiv utilajele de intervenție în platformă și pe pistă. Doamne 

ferește! să fie nevoie să  se intervină pe pistă. Este vorba de platforma de deservire 

a aeronavelor unde nu putem externaliza un astfel de contract. Acolo se intervine pe 

loc pentru că orice depășire a baremului de patruzeci de minute de staționare pe 

platformă comportă penalități foarte mari către cei doi operatori mari: Wizz Air și 

Ryanair. Vă mulțumesc oricum pentru observații. Vă invit să votăm, dragi colegi. 

 

Hotărârea se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 3 voturi ” împotrivă” (Meluș Florian 

Coman, Vasile Filimon, Ioan Șopterean),  7 ”abțineri” (Mozes Levente Sandor, 

Pokorny Vasile Ștefan, Dan Dorul Rus, Ion Stoica, Tatar Bela, Liviu Radu Todoran, Ion 

Tușnea), 1 consilier este absent (Doru Aurelian Borșan). 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc. Domnule profesor Boloș, vă rog. 

 

Domnul consilier Vasile Boloș: Domnule președinte, stimați colegi, intervenția mea 

este strict formală. În ședința din 31 octombrie anul trecut, domnul președinte a 

solicitat doamnei consilier Csep și mie să pregătim un proiect de regulament pentru 

distincția ”Alae”. Deoarece această misiune ne-ați dat-o în plen, doresc să îi anunț 

pe colegi că am depus un astfel de proiect la cabinetul dumneavoastră urmând să 

intre în procedurile specifice. Dacă nu ați fi făcut-o în plen, nu aș fi făcut nici eu 

răspunsul în plen. Vă mulțumesc. 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc, domnule profesor și am să spun de 

aici: Cabinetul să pregătească, nu știu dacă pe 30 ianuarie, dar să pregătească 

discuția de fond cu doamna Csep și cu domnul profesor Boloș și, evident, și cu alți 

consilieri județeni care doresc să se implice în adoptarea regulamentului pentru 

decernarea sau atribuirea distincției ”Alae”. Ori pe 30 ianuarie sau, dacă nu, în 

ședința ordinară din luna februarie ar trebui să intrăm cu acest regulament. Eu aș 

zice că și de la grupul consilierilor PDL dacă vrea cineva să se implice, poate domnul 

Șopterean, să se implice în regulament, pentru că dacă îl vom adopta prin hotărâre 

de consiliu, ar fi bine ca o bucată lungă de vreme să nu-l schimbăm, în opinia mea, 

cel puțin. 

 

Domnul consilier Vasile Filimon: Domnule președinte, la Diverse, solicit încă o  dată 

managementului Spitalului Clinic Județean Mureș să îmi dea o explicație scrisă cu 

privire la dezbaterea aceasta de la Secția de Urologie. ”Pentru numele lui 

Dumnezeu! „ vin unii, ne dau documente, vin alții, ne dau altceva, odată pentru 

totdeauna să ne spună ce se întâmplă acolo, care estre soluția și cum mergem mai 

departe. Doi, solicit Direcției Tehnice ca până la ședința ordinară din această lună, 

dacă se poate, să-mi dea scris care este porțiunea de drum județean de pământ 

existent în acest moment. Este vorba de cei 24,2 km. Și, în același timp, vreau să 

informez colegii că pe site-ul consiliului județean există Programul de dezvoltare al 

județului 2014-2020 și haideți să încercăm să trecem prin el, să putem să sprijinim și 

executivul pentru ca să se  adopte, în final, un program de dezvoltare al județului pe 

cei șase ani. Este pe site. 
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Domnul președinte Ciprian Dobre: De asta l-am și pus și v-am și anunțat că îl postăm 

pe site, exact pentru a-l putea definitiva. În ce privește Urologia, o să tot primim, 

domnule Filimon, și cu Urologia, și cu Aeroportul, de la toată lumea primim memorii, 

în fiecare zi. Nu avem ce face. Datoria noastră este să răspundem memoriilor, să 

răspundem, în primul rând nevoilor cetățenilor județului Mureș, să mergem mai 

departe.  

 

Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această ședință extraordinară de 

astăzi. Ne vedem pe 30 ianuarie. Vă mulțumesc mult.  

 

 

 

PREȘEDINTE                                                         SECRETAR 

       Ciprian Dobre                                                      Aurelian-Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Monica Curticăpean 

Verificat: Șef serviciu Delia Belean 

               Director Genica Nemeș 

 

 


