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Nr. 3.546/3.III.2014 

Dosar VI D/1 

 

PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 30 

ianuarie 2014  

 

 

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. 24 din 23 ianuarie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: 

„Zi de zi” şi „Népujság”. 

Din  cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit doi consilieri: Szász 

Izolda şi Tatár Béla. 

 

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 István, director SC Parc Industrial Mureş SA 

 dl. Schmidt Loránd, director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului 

 dna Monica Dohotariu, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională 

şi Educaţie Artistică 

 dna Codruța Sava, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

 dna Gușatu 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. Barabás Attila, director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dl. Soos Zoltán, director,  Muzeul Judeţean Mureş  

 d-na Avram Monica, director, Biblioteca Judeţeană Mureş 

 dl. Podoabă Virgil, redactor-şef, Revista VATRA 

 dl. Kovács András Ferencz, redactor-şef, REVISTA 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  
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 dna Pescari Tatiana, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 

Tîrgu Mureş  

 dl. Socol Ion - director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Nr.3 - Reghin  

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

 dl.  Kovács Robert, şef serviciu SALVAMONT – SALVASPEO 

 dna Ilioasa Daniela Ana, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş 

 dl Szász Ioan, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

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

Târnăveni 

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

Mureş 

 dna. Farczadi Gabriela, preşedinte,  Asociaţia „Împreună pentru copiii cu 

cancer” Tîrgu Mureş 

 dl. Tubák Nimród, preşedinte, Asociaţia Studenţilor Maghiari Tîrgu Mureş 

 dl Sergiu Horobeţ, director general, S.C. Compania Aquaserv Tîrgu Mureş 

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

elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Domnul Todoran să-şi 

pornească aparatul, mulţumesc. Sunt prezenţi 33 de consilieri, avem 2 absenţi, 

este vorba de doamna Szász Izolda căreia îi dorim sănătate, este în concediu 

medical şi domnul Tatár Béla, cred că este la aeroport. Bun, înainte să intrăm în 

ordinea de zi am să-i dau cuvântul domnului secretar pentru aprobarea de către 

dumneavoastră a proceselor-verbale de data trecută, practic două procese-

verbale. Domnul secretar, vă rog. 

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 

consilieri, avem două materiale care trebuiesc supuse aprobării dumneavoastră, 

este vorba de procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 decembrie 

2013. Dacă referitor la acest material sunt propuneri sau observaţii? Nu sunt, în 

aceste condiţii vă rog să votaţi procesul-verbal al şedinţei ordinare. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 19 decembrie 2013 se aprobă cu 

33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc frumos şi acum dacă referitor la 

procesul- verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 ianuarie 2014 sunt 

observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi şi acest document. 

Vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 ianuarie 2014 se aprobă 

cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnul secretar, vă mulţumesc şi 

dumneavoastră pentru vot. Am introdus în regim de urgenţă, de luni încoace, 4 

proiecte, al treilea aş vrea să-l retrag, de fapt nu aş vrea, îl retrag de pe 

ordinea de zi ca urmare a discuţiilor din Comisia tehnico-economică, am înţeles 

că nu a fost prezent directorul nostru de la Direcţia Tehnică, personalul nu a 

fost în stare să ofere lămuririle necesare domnilor consilieri. Aşadar, fără 

punctul 3 de la regimul de urgenţă vă supun aprobării dumneavoastră ordinea de 

zi de astăzi.  

Ordinea de zi se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea Ion), 2 

absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

Regim de urgenţă 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat aferent 

proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Mureş” 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Să întrăm în punctul 1 de pe ordinea 

de zi, unde comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil şi priveşte devizul 

general al proiectului ”Sistem de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul 

Mureş”. Proiectul nostru de hotărâre are 2 articole şi evident numeroase anexe. 

Dacă nu sunt observaţii, vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Szász Izolda, 

Tatár Béla). 

 

Regim de urgenţă 2 

 

Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCJM nr.190/19.XII.2013 

privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în 

lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2014 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 2 în regim de urgenţă, de 

asemenea comisiile avizatoare ne-au dat avizul lor şi este un proiect de hotărâre 

prin care completăm anexa de la hotărârea noastră nr.190/19.XII.2013, privind 

stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru evaluarea în lei a 

arendei, stabilită potrivit legii în cursul anului 2014. Proiectul nostru de 

hotărâre de asemenea are 2 articole, nu are anexe. Dacă nu sunt observaţii, vă 

invităm să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Szász Izolda, 

Tatár Béla). 

 

Regim de urgenţă 4 

 

Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferent unui 

număr de 9 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de la punctul 3 îl retragem de 

la regim de urgenţă. Proiectul cu nr. 4 are aviz de la Comisia de servicii publice, 

are de asemenea 2 articole şi o anexă şi priveşte atribuirea licenţelor de traseu 

aferente a 9 trasee pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate, evident speciale. Dacă nu sunt intervenţii, vă rog să 

votaţi.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Popa 

Dragoş Codrin), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea a două parcele de teren din 

domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea Spitalului 

Municipal Dr.”Gh. Marinescu” Târnăveni în domeniul public al 

municipiului Târnăveni şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Târnăveni 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, intrăm în ordinea de zi regulată, la 

punctul 1 avem toate avizele favorabile de la comisii şi este un proiect privind 

trecerea a două parcele de teren din domeniul public al judeţului Mureş şi din 

administrarea Spitalului Municipal Dr.”Gh. Marinescu” Târnăveni în domeniul 

public al municipiului Târnăveni şi în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Târnăveni. Această hotărâre este făcută la cererea municipalităţii 

Târnăveniului şi încercăm să-i ajutăm pe cei din Târnăveni pentru construcţia 

unui parc. Domnul Szabo Albert ar dori să ia cuvântul?  

 

Domnul consilier Szabo Albert: Domnule preşedinte, stimaţi colegi consilieri, eu 

fiind fost  consilier de Târnăveni, la acea dată am votat acel proiect de hotărâre 

prin care am cerut transferul acestora. Consider că nu este transparent, nu este 

normal ca să-l votez şi de data aceasta, deci anunţ că nu voi participa la votul 

acestui punct la ordinea de zi.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim domnul consilier, atunci să nu votaţi în 

niciun fel. Dacă nu mai sunt şi alte intervenţii, vă solicit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 abţineri (Borşan Doru 

Aurelian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Todoran Liviu Radu, ), 1 nu a votat 

(Szabo Albert),  2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean 

Mureş, a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, 

situate în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei,  nr.2 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La al doilea punct avem de asemenea 

un proiect privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş, a unor 
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spaţii din imobilul care aparţine domeniului public judeţean, situate în Tîrgu 

Mureş, str. Primăriei  nr.2. Este vorba despre fostul Hotel Parc, proiectul de 

hotărâre are 5 articole, comisiile ne-au dat aviz favorabil pentru întregul proiect 

şi este vorba strict de un proiect european, care-l va derula în anul 2014-2015 

Muzeul Judeţean şi încercăm să-i ajutăm pentru anumite cheltuieli. Dacă nu 

sunt intervenţii din partea dumneavoastră, vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Szász Izolda, 

Tatár Béla). 

 

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă 

gratuită Serviciului de Ajutor Maltez în România, a unor spaţii din 

imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul 

Tîrgu Mureş, str.Pavel Chinezu, nr.8 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea la punctul 3 toate cele 4 

comisii ne dau aviz favorabil, iar proiectul priveşte prelungirea duratei de dare 

în folosinţă gratuită Serviciului de Ajutor Maltez în România a unor spaţii din 

imobilul care aparţine domeniului public al judeţului, situat în municipiul Tîrgu 

Mureş, str.Pavel Chinezu, nr.8. Noi am mai avut cu acest ONG un parteneriat şi 

anul trecut şi, practic, noi nu folosim acel spaţiu de depozitare pe care-l avem 

pe str. Pavel Chinezu nr.8, ei îl folosesc, chiar l-au şi amenajat cât de cât şi  

propun să continuăm colaborarea prin darea în folosinţă a acestui spaţiu. Vă 

invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Szász Izolda, 

Tatár Béla). 

 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCJM nr. 42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 toate comisiile ne-au dat 

aviz favorabil, iar proiectul de hotărâre priveşte completarea anexei la HCJM nr. 

42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare. Proiectul nostru de hotărâre are 2 

articole, dacă nu sunt discuţii şi intervenţii, vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea 

Ion), 1 nu a votat (Kelemen Attila Marton), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în cadrul Proiectului 

Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide din judeţul Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 avem, de asemenea, avize 

favorabile de la comisiile avizatoare iar proiectul de hotărâre vizează stabilirea 
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unor măsuri în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

Solide din judeţul Mureş. Proiectul de hotărâre are 3 articole şi cred că în sfârşit 

nu sunt prea multe discuţii, fiind o chestiune foarte clară în derularea 

proiectului. Vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Szász Izolda, 

Tatár Béla). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Contractul 

de Credit din data de 18.04.2012 încheiat între Banca Europeană pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare şi SC Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 toate comisiile ne dau 

aviz favorabil, iar proiectul vizează aprobarea încheierii de către SC Compania 

Aquaserv SA Tîrgu Mureş a unui Act Adiţional la Contractul de Credit semnat cu 

Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în data de 18.04.2012. 

Domnul consilier Radu Mircea. 

 

Domnul consilier Radu Mircea: Mulţumesc, domnule preşedinte, aş avea trei 

întrebări pentru cei de la Aquaserv şi prima întrebare constă, dacă acest 

împrumut de 15 milioane 862 de mii 274,29 de euro, acest contract cu Banca 

Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost luat şi pentru folosirea 

acelui proiect de 110 de milioane de euro privind magistrala de apă, canalizare, 

staţii de epurare care ... şi reabilitarea magistralei Tîrgu Mureş-Sărmaş, 

magistrala Tîrgu Mureş-Pănet-Band. Acest proiect este cel mai mare proiect pe 

care-l ştiu că se derulează în judeţul nostru. A doua întrebare, dacă acest 

proiect de 110 de milioane de euro este prevăzut să fie încheiat în 2015 şi dacă 

nu va fi terminat, cu ce bani va fi continuat? A treia întrebare, dacă Aquaserv 

are studiul de fezabilitate, sau măcar atât, pentru alimentarea cu apă a zonei 

Miheşu de Câmpie, Zau de Câmpie, Tăureni, Sânger, Roşiori.  Vă mulţumesc şi 

aştept trei răspunsuri.  

 

Domnul preşedinte Dobre: ... şi la Valea Largă nu? Aţi lăsat-o aşa, pe dinafară?  

 

Domnul consilier Radu Mircea: Da, Valea Largă şi nu mai discutăm de Grebenişu 

şi Şăulia. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mă gândeam că v-aţi supărat pe Valea Largă, ... 

glumeam. 

 

Domnul consilier Radu Mircea: Nici într-un caz, dumneavoastră cred că 

cunoaşteţi bine că această zonă este cea mai secetoasă zonă a judeţului. În 

aceasta zonă apa nu a fost rezolvată şi să văd dacă nu există cel puţin 

perspective pentru rezolvarea acestei probleme în zona de câmpie, considerând 

că în Sărmaşu reabilitarea se va realiza, funcţie de răspunsul care ni-l va da 
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până în 2015, magistrala care merge până în Band, consider, plus canalizări şi 

alte staţii, deci această magistrală care vine la Cristuru Secuiesc, Sighişoara, 

Valea Nirajului, Tîrgu Mureş, nu cuprinde numai apa, cuprinde mai multe, 

canalizări, epurări, deci este un proiect mare. Aş vrea să primesc cele trei 

răspunsuri  de la Aquaserv. Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier pentru întrebările 

adresate, dacă este cineva din partea Regiei Aquaserv? Da, este. Vă rog. 

 

Domnul Takács Elek:  Bună ziua! stimaţi doamne, domni consilieri. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă rog să vă prezentaţi, eu l-am chema pe domnul 

director general Horobeţ, văd că dânsul nu este, cine sunteţi? 

 

Domnul Takács Elek: Mă numesc Takács Elek şi sunt şef birou la relaţii cu 

autorităţile locale, motiv pentru care ... 

 

Domnul preşedinte Dobre: Şef birou? Bine, vă mulţumesc atunci, la nivel de şef 

birou, chiar, consilierilor judeţeni nu ne permitem să daţi dumneavoastră 

răspunsuri. Secretariatul vă rog să cuprindă în scris întrebările domnului 

consilier, o să le cerem noi în numele consiliului judeţean şi le transmitem de 

asemenea în scris domnului consilier, vă mulţumesc.  

 

Domnul Takács Elek: Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Deci, numai puţin domnul consilier, vă dau cuvântul, 

aici este un pic de rânduială. Chiar la nivel de şef serviciu, când inviţi directorul 

general, asta arată care este respectul pe care arată Aquaserv faţă de Consiliul 

Judeţean Mureş. Am prins întrebarea dumneavoastră domnule consilier, fiţi sigur 

că mâine o expediem distinsei Regii Autonome Aquaserv Tîrgu Mureş, care ne 

tratează cu foarte, foarte multă deferenţă şi cu foarte mult respect.  Dacă mai 

sunt întrebări, dacă mai sunt observaţii pe marginea materialului de la punctul 6 

? ... dacă nu, vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”  

(Radu Mircea, Stoica Ioan, Tuşnea Ion, ), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

7. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei nr.288/30 decembrie 

2013 privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al 

Spitalului Municipal “Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, am aprobat şi actul adiţional al regiei. 

Ce ne solicită, noi aprobăm. La punctul 7, toate comsisiile ne acordă aviz 

favorabil iar proiectul priveşte validarea Dispoziţiei nr.288 din 30 decembrie 

2013 privind rectificarea bugetelor Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi al 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   8/28 

 

Spitalului Municipal “Dr. Gh. Marinescu” Târnăveni, pentru anul 2013. Dacă nu 

sunt discuţii, vă invit să votăm.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Kelemen 

Attila Marton, Socotar Gheorghe Dinu), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş, pentru anul 2014 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 8, avem avizul favorabil de 

la comisii, domnul consilier Socotar mi-a sesizat că la Comisia juridică nu ajunge 

bugetul pentru avizare, i-am zis că e o cutumă. N-aş zice că o comisie poate 

face solicitare să-i fie remis bugetul sau una dintre cele mai importante 

hotărâri, respectiv proiecte de hotărâri, acestea obligatoriu  trebuie să treacă şi 

pe la comisia juridică, în fine asta se va întâmpla la anul. Comisia tehnico-

economică are menţionată o abţinere în aviz şi 5 voturi „pentru”. Mă gândesc că 

vor fi discuţii la acest punct. Primul înscris la cuvânt este domnul Szabo Albert. 

 

Domnul consilier Szabo Albert: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, de data asta, 

datorită faptului că fac parte din conducerea unei ONG din judeţ, consider că aş 

fi un potenţial conflict de interese, deci vă anunţ că nu votez la acest punct a 

ordinei de zi şi nu particip la dezbateri, vă mulţumesc frumos. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, cred că bugetul rămâne nevotat atunci, 

că toţi avem, nu ştiu, pe o părticică, o rudă prin nu ştiu ce ONG. Dar vă 

respectăm punctul de vedere. De asemenea, în ordine, domnul Filimon Vasile. 

 

Domnul consilier Filimon Vasile: Da, vă mulţumesc domnul preşedinte. La 

început aş vrea să apreciez gestul pe care l-aţi făcut, prin faptul că nu un şef de 

birou poate să răspundă în faţa consilierilor judeţeni şi în acest sens v-aş 

propune ca şi la şedinţele comisiei vitoare la care noi participăm să vină 

directorii sau măcar ... că vine unul singur, nu prea am văzut directori pe la 

comisiile pe care noi .... 

 

Domnul preşedinte Dobre: Dacă îmi permiteţi să vă întrerup, este unul dintre 

motivele pentru care am retras punctul 3 de pe ordinea de zi de astăzi, pentru 

că am înţeles că nu a fost directorul la discuţii.   

 

Domnul consilier Filimon: Da, este adevărat şi în acelaşi timp supărarea mea 

este că, ... şi o rugăminte în acelaşi timp, eu cred că şi vicepreşedinţii pot 

participa uneori la comisiile, la materialele foarte importante pe care le are 

acest judeţ. Era vorba totuşi de bugetul consiliului judeţean pentru un an de 

zile. Sigur, poate că veneau cu elemente noi, iar la dezbaterea bugetului într-

adevăr nu era nevoie numai de domnul Bartha care ştie filosofia bugetului, în 

general. Cred că era nevoie ca fiecare director din consiliul judeţean, din 
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executiv, nu din deconcentrate, cei de la deconcentrate au venit, am apreciat, 

au fost patru ore de discuţie în care dânşii au susţinut punctul lor de vedere, 

unii dintre ei nici măcar nu ştiau ce li s-a propus de către consiliul judeţean 

pentru şedinţa de astăzi, ei veneau tot cu bugetul lor pe care l-au propus, deci 

acestea au fost lucruri care s-au întâmplat în dezbatere la comisia de buget, dar 

am dezbătut bugetul cu cine a fost acolo. Rugămintea mea este că, altă dată, 

pe fiecare domeniu, tehnic, arhitect-șef, economic şi toţi ceilalţi directori din 

consiliu judeţean, din executiv să vină şi să-şi prezinte partea din buget, pentru 

că nu poţi să vorbeşti cu domnul Bartha despre drumuri, pentru că automat mă 

trimitea în altă parte şi spunea: domnule nu-i treaba mea ... şi avea dreptate în 

felul lui, pentru că nu avea de unde să ştie care sunt drumurile cuprinse în 

buget. A trebuit să scoată bugetul să-mi citească mie de la anexa respectivă, nu 

cred că este un lucru normal pentru dezbatere din cadrul comisiei. Şi acum 

despre buget ... şi înainte, pentru că chiar mi-am adus aminte de o chestiune, 

este un reproş pe care-l fac preşedintelui consiliului judeţean: dacă vă aduceţi 

aminte, anul trecut am avut o discuţie amândoi şi v-am spus că a existat o 

cutumă pe vremuri, la care şi doamna Lokodi a renunţat la un moment dat, pe 

materiale importante al judeţului ne-a chemat şi pe noi, chiar dacă eram din 

opoziţie şi atunci puteam să avem o altă atitudine, atât în comisie cât şi la plen. 

Nu se întâmplă acest lucru, din păcate, cineva din consiliul judeţean m-a 

întrebat: dar nu aţi fost la discuţia cu partidele pe buget? Am spus că nu am 

fost pentru că eram ocupat, nu eram prezent, din păcate nu m-a chemat nimeni 

sau pe vreun coleg nu l-a chemat nimeni, nu cred că este un lucru absolut 

normal. Bugetul, aşa cum au văzut toţi colegii mei, este un buget de 

austeritate, este un buget mai mic decât cel de anul trecut, atât la venituri cât 

şi la cheltuieli, a rămas doar deficitul aproape la fel, care se ia din excedentul 

anilor precedenţi, dar la nivelul investiţiilor este extrem, extrem de subţire. Eu 

nu o să vin să vă spun dumneavoastră sau să citez de la un clasic în viaţă că este 

un buget de risipă, este un buget infantil, un buget de stagnare, n-o să vă spun, 

pentru că nu ăsta este scopul nostru aici şi am făcut o declaraţie publică, mass-

media îmi este martor. Nu am venit în consiliu judeţean să punem frână, să 

dărâmăm ceva, am venit să construim împreună toţi pentru judeţul acesta, 

pentru că de asta suntem aici, pentru asta ne-au trimis oamenii şi pe noi, cei 

şase de la grupul PD-L, în consiliul judeţean şi eu cred că este nevoie să se ţină 

cont şi de sfaturile şi de ideile, ... pentru că probabil avem şi noi expertize pe 

anumite domenii, unii din colegii mei, cred că putem să facem chestia asta. 

Asta este o mare supărare a mea, din acest punct de vedere cred că este un 

minus atât la dezbatere cât şi la buget şi tare aş vrea, şi am declarat-o şi o 

declar permanent de aici încolo, să înceapă nişte proiecte puternice aici în 

judeţ. Nu vedem decât nişte continuări de proiecte şi în rest facem ce putem. 

Iertaţi-mă, nu cred că este suficient atât, cred că trebuie să ne zbatem, să 

aducem mai mulţi bani la judeţ, să facem mai multe lucrări de investiţii, să 

pornim mai multe lucruri. Am văzut că s-a cuprins în proiectul de buget o anexă, 

construirea unei parcări subterane la Spitalul Clinic de Urgenţă. Întrebarea mea 

este: este reglementată 100% situaţia juridică a acelui teren? Nu. Dacă se 
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întâmplă să pierdem procesul, ce se întâmplă? ... luăm banii şi mergem în altă 

parte, nu ştiu. Scuzaţi-mă, cred că am vorbit cam mult şi n-aş vrea să profit de 

răbdarea dumneavoastră, dar din acest punct de vedere vă spun sincer că noi 

suntem extrem de nemulţumiţi de faptul că nu ne-a băgat nimeni în seamă cu 

nimic.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru informaţia pe care ne-aţi dat-o 

nouă şi dacă suntem la capitolul reproşuri şi eu vreau să vă fac un reproş, 

încercaţi, ... şi astăzi am dat, v-am remis un răspuns la interpelarea de luna 

trecută, l-aţi luat. La o şedinţă precedentă am remis, de asemenea, la o 

întrebare a dumneavoastră, un răspuns, lăsaţi măcar câteva ore după ce ieşim 

din consiliu judeţean înainte să daţi la site-ul acela de mare calitate. Deci, de 

mare calitate acel site care vorbeşte la adresa unor oameni, care eu zic că sunt 

respectabili, nu de mine, eu nu sunt respectabil în opinia lor, măcar două ore, 

hai să zicem două ore şi pe urmă  să daţi lor să publice. Cred că ar fi o probă de 

sinceritate şi asta s-a întâmplat de două ori în 2013. Haideţi, dacă vă dăm un 

răspuns, o să-l dau nu numai unui consilier, ci oricui care are orice interes 

public, va fi transparent. Dar să nu-l dăm chiar în cinci minute în presă, lăsaţi-l 

pe a doua zi. Este, aşa, o chestiune care face proba unei reciprocităţi cordiale şi 

amicale, colegiale a noastră, a tuturor, pentru că oricât am aparţine de forţe 

politice diferite, oricât am aparţine de valori politice diferite, judeţul Mureş e 

unul singur şi nu-l putem multiplica. Cred că acesta-i reproşul meu şi mă opresc 

cu el şi o să zic că apreciez intervenţia dumneavoastră, aşa cum aţi făcut-o. 

Domnul Tuşnea, vă rog. 

 

Domnul consilier Tuşnea: Vă mulţumesc, domnule preşedinte, sărut mâna şi 

bună ziua! Și eu mă simt unul dintre consilierii care nu contează în acest consiliu 

şi orice propuneri sau iniţiative aş avea cred că din start sunt sortite neglijării. 

Încerc să fiu mai concret vis-à-vis de buget, cred că merita bugetul, meritau 

problemele de la aeroport şi problemele cu Aquaservul o şedinţă separată, cu 

discuţii mai consistente. Ca să ai 26 sau 27 de puncte pe ordinea de zi mi se 

pare un lucru care îndeamnă la superficialitate în analiza lor. Din buget am un 

punct la care vreau să fac următoare propunere: acea investiţie referitoare la 

aerul condiţionat în această clădire, am spus şi altă dată, o repet şi acum, o 

socot nenecesară, neprioritară. Nenecesară şi prin faptul că această clădire, 

fiind construită cu vreo 100 de ani din urmă, are pereţii foarte groşi, cu foarte 

bună izolaţie termică şi nu sunt probleme nici de căldură în timpul iernii şi sigur 

nici de răcoare în timpul verii. Deci, de căldură în sensul că nu se pierde căldura 

iarna, vara nu sunt probleme cu supraîncălzirea spaţiilor. Oricum, nu poate fi 

vorba de o prioritate, motiv pentru care propun ca acele 21,3 miliarde care am 

văzut că ar fi alocate, dacă am ţinut-o bine minte cifra, să fie transferate la 

drumuri, având în vedere că drumurile noastre judeţene sunt într-o stare foarte 

rea, vis-à-vis de toate drumurile judeţene ale judeţelor limitrofe. Pe orice 

direcţie ieşi din judeţ în alt judeţ constaţi o diferenţă imediată pe drumul pe 

care mergi.  În consecinţă, aş dori să propuneţi la vot propunerea mea şi dacă 
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tot se insistă la o astfel de investiţie, să se facă un proiect de finanţare din banii 

europeni pentru instalaţia de aer condiţionat pentru sediul consiliului judeţean 

şi al prefecturii, mulţumesc mult. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul Tuşnea, chiar să nu ziceţi 

dumneavoastră acum că dumneavoastră nu contaţi, haideţi să fim serioşi. 

Sunteţi singurul consilier judeţean care nu se ridică în picioare când vorbeşte, 

contaţi foarte mult. Numai vă spuneam că dumneavoastră contaţi. Urmează dl. 

Todoran Liviu. 

 

Domnul consilier Todoran: Am să mă abţin la votul bugetului şi vreau să explic şi 

de ce: în judeţul Mureş, mai ales în Tîrgu Mureş activitatea din sistemul sanitar 

este una elitistă şi se remarcă în faţa celorlalte judeţe. Din acest punct de 

vedere consider că consiliul judeţean ar trebui să se implice mai mult, mai ales 

la capitolul investiţii şi mă refer aici mai ales la Spitalul Clinic Judeţean Mureş. 

Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Domnul Kelemen Márton.      

 

Domnul consilier domnul Kelemen: Mulţumesc mult, domnul preşedinte, am să 

vorbesc în dublă calitate, ca secretar la Comisia tehnico economică şi lider 

UDMR, n-o să intru în detalii tehnice şi aici mă refer la faptul că, totuşi, fiecare 

consilier a văzut materialul de la buget. După cum aţi văzut, avizul comisiei a 

fost una favorabilă cu o abţinere, însă a fost cât de cât o ... s-a identificat un 

necesar şi dacă se poate comisia să aibă un timp ca să dezbată bugetul, în afară 

de asta, ... bine domnul Filimon a zis că este un buget de austeritate, cu care 

nu sunt de acord. Evident că nu sunt bani mulţi şi ar putea fi mult mai mulţi 

dacă ne gândim la capitolul drumuri. Ştim foarte bine care este necesarul şi 

care sunt posibilităţile pe care le avem, dar am înţeles până la urmă că este un 

buget echilibrat. Faptul că în anul 2014 s-a pus un accent mai mare pe 

dezvoltarea infrastructurii lineare a drumurilor este benefică, vedem însă după 

ce trece iarna cum vor fi distribuite în judeţ, pentru că evident necesităţile sunt 

foarte, foarte multe, dar asta vedem în primăvară. Referitor la buget, din punct 

de vedere al  grupului UDMR am discutat, deşi considerăm că, cu mai mult timp 

la dispoziţie, am fi putut s-o îmbunătăţim în anumite locuri, o să votăm bugetul 

ca să nu blocăm funcţionarea instituţiilor subordonate, dar evident considerăm 

că vor fi necesare anumite modificări în cursul anului şi am prefera ca în aceste 

cazuri să avem puţin mai mult timp la dispoziţie când o să discutăm aceste 

lucruri. Şi încă un comentariu mai general, fiindcă aţi menţionat şi comisia 

noastră la materialele în regim de urgenţă, aş cere, aş prefera ca să avem cât 

mai puţine materiale în regim de urgenţă şi chiar dacă sunt în regim de urgenţă, 

atunci să aibă caracterul de urgenţă, adică, care nu poate să aştepte pentru 

următoarea şedinţă.  Mulţumesc. 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vedeţi că încercăm împreună cu 

executivul să nu avem, noi nu avem multe materiale în regim de urgenţă şi 

astăzi dacă avem 23, avem 4 în regim de urgenţă.  Deci, necesitatea introducerii 

acestor proiecte în regim de urgenţă de foarte multe ori este dată de data 

sosirii unor avize. Dacă un aviz l-am avea cu şapte zile înainte când îl punem pe 

internet, l-am pune la regim normal pentru că aţi văzut ce am introdus în regim 

de urgenţă, stabilirea preţului la arendă ş.a.m.d, nu sunt chestiuni să zicem în 

favoarea nu ştiu cui sau ceva de genul acesta. Depinde de avizele de la 

structurile centrale în foarte multe cazuri şi acesta-i motivul, nu avem alt 

motiv. În legătură cu data la care avem cifrele sunt absolut de acord cu 

dumneavoastră, subscriu la intervenţia dumneavoastră. Mi-ar plăcea şi mie să 

am datele bugetului mult, mult mai devreme. Să apucăm să consultăm pe toată 

lumea ş.a.m.d, mă opresc aici. Domnul dr. Pokorny, vă rog. 

 

Domnul consilier Pokorny:  Vă mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, onorat 

consiliu, aş dori să fac câteva observaţii la bugetul acordat Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială. Cum au menţionat şi antevorbitorii şi cum cunoaştem, trebuie 

să ne gospodărim, tot judeţul Mureş, din bani mai puţini decât anul trecut. În 

aceste condiţii trebuie să apreciem efortul consiliului judeţean care, ... şi pot să 

dau un exemplu, cu trei ani în urmă când doar pe 10 luni puteam să asigurăm 

bugetul pentru aceste instituţii, a alocat o sumă corespunzătore de bani la 

cheltuielile personale, deci Slavă Domnului! salarul acela mic pe care le avem, 

iese. De asemenea, trebuie să apreciem, că atât la proiectele mici pe care le 

avem din domeniul culturii, al asistenţei sociale în primul rând, care ne 

interesează direct. Pentru ONG-uri, la sport şi la culte s-au alocat bani, aceeaşi 

sumă ca în anii precedenţi. Nu putem să trecem fără să nu observăm, după 

părerea mea, aceste lucruri. În schimb, la nivelul instituţiilor noastre, datorită 

celor menţionate, la unele capitole, cum ar fi în primul rând capitol de 

reparaţii, mai departe, nişte obiecte de inventar consumabile, au ajuns bani 

foarte puţini. La fel cum s-a menţionat aici de mai multe ori ... şi ne străduim 

ca să ne conformăm, avem datoria ca să atragem câţi mai mulţi bani unionali, 

ne străduim pentru acest lucru şi la capitolul investiţii va trebui să avem în 

vedere la o rectificare de buget, să sprijinim proiectele multe ale direcţiei, 

peste 10, dintre care două au fost onorate şi fac aici o paranteză, una este a 

instituţiei pe care o conduc şi fac aici o paranteză, când suntem direcţi 

implicaţi, permiteţi-mi să nu particip la vot, nici în celelalte ocazii când avem şi 

proiecte unionale în derulare, în ceea ce priveşte votul pentru acest buget. Aş 

dori ca să vă atrag atenţia că funcţionarea instituţiilor, din acei 12,5% care se 

alocă conform legii bugetului în fiecare lună până la votarea bugetului, 

instituţiile supravieţuiesc, însă pe perioada 2007-2013 avem o serie de proiecte 

europene în derulare care nu se mai pot plăti conform protocolului încheiat la 

aceste proiecte, plata se face către consiliul judeţean ca parteneri cu 2%, de 

obicei, de exemplu la proiecte Regio, bani care se reambursează. Dacă ne 

oprim, se opresc lucrările, ieşim din termene şi riscăm ca judeţul să fie 

sancţionat de către Bruxelles. Oricum, avem o problemă la nivel de ţară, după 
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cum ştiţi, pe perioada 2014-2020 nu au apărut proiectele eligibile la Regiunea 7 

în Alba Iulia, tocmai datorită faptului că Bruxelles-ul nu a fost mulţumit de 

concepţia şi de proiectele depuse. Deci, eu vă supun atenţiei totuşi să reflectăm 

asupra acestor chestiuni, iar direcţia de specialitate mult criticată, eu de 22 de 

ani întocmesc bugete şi pot să vă spun că a depus o muncă colosală să facă față 

domnii colegi cerinţelor şi solicitărilor, să reuşească un buget cât de cât 

echilibrat şi daţi-mi voie să mulţumesc şi în limba maghiară. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc şi eu domnul Pokorny. Bun, dacă pe buget 

mai sunt şi alte observaţii, să profităm de domnul Bartha, ... dacă domnii sau 

doamnele consilieri au nelămuriri, dacă nu, am să supun votului consiliului 

amendamentul propus de domnul consilier Tuşnea şi aici vreau să fac o remarcă, 

domnul Tuşnea, cu tot respectul, este proiect în continuare şi cred totuşi că şi 

angajaţii consiliului judeţean merită nişte condiţii de muncă, Codul Muncii ne 

obligă să asigurăm mai puţin de 36 de grade în birouri pe timp de vară şi mai 

mul de 20 pe timp de iarnă, ştiţi? Bun, iarna o facem cu calorifere, vara facem 

cu instalaţia de aer condiţionat, să ştiţi, poate Radu Spinei, poate domnul 

director Băţaga vă poate convinge. Vreţi să-l convingeţi pe domnul consilier să-şi 

retragă amendamentul?  

 

Domnul Radu Spinei: Îmi spuneam că începem să ne obişnuim cu temperaturile 

peste 30 de grade vara în birouri, aşa că poate chiar nu este util şi necesar 

introducerea sistemului de climatizare. Asta, fără să luăm în considerare toate 

instalaţiile, aparaturile care la rândul lor mai generează, pe lângă temperatura 

ambientală, grade în plus, imprimante, calculatoare ş.a.m.d. Deci, strângem din 

dinţi şi lucrăm mai departe. 

 

Domnul preşedinte Dobre: ... şi respirăm pe nas. Am înţeles, bun, domnul 

Cosma, vă rog. 

  

Domnul secretar Cosma: Las la o parte faptul că la mine în birou vara se ating 

chiar şi 38 de grade, dar nu ăsta este motivul pentru care voi face observaţia 

următoare, deci mă voi raporta strict la prevederile legale: vorbim de o 

investiţie în continuare, angajată prin bugetul anului precedent, în cadrul 

punerii în aplicare a execuţiei bugetului precedent s-au îndeplinit proceduri de 

angajare legală a acestei investiţii, proceduri de contractare. În condiţiile 

acestea legea înterzice întreruperea finanţării în măsura în care ai făcut aceste 

angajamente legale. În măsura în care amendamentul pe care domnul 

preşedinte îl va supune la vot va trece, nu voi contrasemna hotărârea de buget 

cu această observaţie, pentru că eu consider că nefinanţarea contravine legii şi 

în condiţiile acestea nu voi contrasemna. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul secretar, mulţumesc domnul 

Spinei, procedural, legea ne obligă să supunem la vot prima dată 

amendamentul, da? Deci, dragi colegi, am vrut să vă spun că vă invit să votăm 
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împotrivă, dar nu vă invit să votăm împotrivă, vă invit doar să votăm 

amendamentul colegului nostru Tuşnea.      

 

  Amendamentul se respinge cu 2 voturi „pentru”, 27 împotrivă, 2 nu au votat 

(Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 abţineri (Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion),  2 

absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, putem trece la votul bugetului, un vot 

care va fi pe articole dragi colegi şi vă invit să votăm art. 1 al bugetului.  

 

Art.1 se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica Ion, Tuşnea Ion), 6 

abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan 

Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 3 nu au votat (Ciprian Dobre, 

Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea votăm art. 2. 

 

Art.2 se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica Ion, Tuşnea Ion), 6 

abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan 

Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 3 nu au votat (Ciprian Dobre, 

Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 3. 

 

Art.3 se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica Ioan, Tuşnea Ioan), 

6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan 

Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 3 nu au votat (Ciprian Dobre, 

Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 4. 

 

Art.4 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman 

Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu 

Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, 

Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 5. 

 

Art.5 se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Tuşnea Ion), 7 abţineri 

(Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, 

Şopterean Ioan, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, 

Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 6. 
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Art.6 se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Stoica Ion), 6 abţineri 

(Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, 

Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 7. 

 

Art.7 se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Tuşnea Ion), 6 abţineri 

(Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, 

Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 8. 

 

Art.8 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman 

Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu 

Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, 

Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 9. 

 

Art.9 se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Tuşnea Ion), 6 abţineri 

(Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, 

Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 10. 

 

Art.10 se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica Ion, Tuşnea Ion), 

6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan 

Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, 

Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 11. 

 

Art.11 se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Tuşnea Ion), 6 abţineri 

(Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, 

Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 12. 

 

Art.12 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, 

Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran 
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Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász 

Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 13. 

 

Art.13 se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, 

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

Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász 

Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 14. 

 

Art.14 se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica Ion, Tuşnea Ion), 

6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan 

Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 3 nu au votat (Boroş Raul 

Alin,Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 15. 

 

Art.15 se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica Ion, Tuşnea Ion), 

6 abţineri (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan 

Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, 

Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi ultimul art. 16. 

 

Art.16 se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Tuşnea Ion), 7 abţineri 

(Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan Dorul, 

Şopterean Ioan, Stoica Ion, Todoran Liviu Radu), 2 nu au votat (Pokorny Vasile, 

Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

 

Domnul preşesedinte Dobre: Vă mulţumesc şi acum vă invit să votăm proiectul 

de hotărâre în ansmablul său. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Stoica 

Ion, Tuşnea Ion), 5 abţineri (Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Rus Dan 

Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu), 3 nu au votat (Borşan Doru 

Aurelian, Pokorny Vasile, Szabo Albert), 2 absenţi (Szász Izolda, Tatár Béla). 

   

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 

pe anul 2014 pentru SC „Parc Industrial Mureș” S.A.  

Domnul președinte Ciprian Dobre: Acest proiect de hotărâre are avize de la 

comisii, iar de la Comisia tehnico-economică are şi o abținere. 
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Domnul consilier Vasile Filimon: Vă mulțumesc. Domnule președinte, astăzi nu o 

să fiu foarte acid pentru că am fost în comisie. Am încercat în cadrul comisiei să 

îl învăț pe domnul manager de la Parcul Industrial că atunci când se întocmește 

un buget trebuie să îl faci un pic mai pesimist. De ce? Pentru că dacă veniturile 

cresc, vii cu o rectificare pozitivă şi toată lumea te laudă: „ Uite, vezi? şi-a 

propus să facă atâtea miliarde şi a făcut atâtea. Înseamnă că este foarte 

performant”. Rugămintea mea care este? În conformitate cu Regulamentul de 

funcționare al Consiliului Județean, la interpelările consilierilor județeni,  

managerii, directorii de instituții deconcentrate, subordonate consiliului au 

obligaţia regulamentară să ne dea un răspuns scris, așa cum se întâmplă, de 

altfel, de la executivul consiliului județean. Cer şi insist încă o dată, vreau 

totuși să văd indicatorii de performanță ai managerului de la Parcul Industrial pe 

anul 2012 şi pe anul 2013. Vă mulțumesc.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc. O să aveţi de la Parcul 

Industrial împreună cu executivul, fără nici o problemă. Dacă nu mai sunt alte 

intervenții, vă invit să votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 5 voturi „împotrivă” (Doru Aurelian 

Borșan, Meluş Florian Coman, Vasile Filimon, Ion Stoica, Ioan Şopterean),  3 

”abțineri” (Dan Dorul Rus, Liviu Radu Todoran, Ioan Tușnea), 4 consilieri sunt 

absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Ştefan Someşan, Szasz Izolda şi Tatar Bela). 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. „ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș 

Domnul președinte Ciprian Dobre:  Avem avize favorabile de la comisiile 

avizatoare şi o abţinere  în Comisia tehnico-economică. 

Domnul consilier Vasile Filimon: Şi din nou o supărare. Aşa cum am spus-o şi la 

ședința trecută, când a fost vorba despre rectificarea bugetului la Aeroport, s-a 

întâmplat acelaşi lucru. Nu ştiu de ce nu a fost introdus acest material în regim 

de urgenţă pentru că el a venit cu o zi înainte de şedinţa de comisie. Mie nu mi 

se pare normal ca aceste materiale să vină atât de greu pentru că este, totuși, 

nevoie de un timp să le putem discuta, să le vedem, să putem să ne spunem un 

punct de vedere normal în cadrul comisiei atunci când dezbatem bugetul. Deci, 

s-a întâmplat acelaşi lucru şi este o supărare a mea. Dânşii mi-au spus că au 

trimis la consiliul judeţean dar executivul nu le-a transmis mai departe. Nu ştiu 

care este adevărul şi nici nu vreau să îl ştiu dar rugămintea este ca acest lucru 

să nu se mai întâmple, mai ales că sunt materiale foarte importante. Este totuşi 

bugetul unei regii pe un an de zile.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Dacă nu sunt alte observaţii vă 

solicit să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 22 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Meluș Florian 

Coman), 7 „abţineri”  (Doru Aurelian Borșan, Vasile Filimon, Dan Dorul Rus Ion 
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Stoica, Ioan Șopterean, Liviu Radu Todoran, Ion Tușnea),  1 consilier nu a votat 

(Kelemen Attila-Márton), 4 consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, 

Ștefan Someșan, Szász Izolda şi Tatar Bela). 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifului de securitate la R.A. 

„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Avem avizul tuturor comisiilor. Au existat 

nişte corelări, practic, a tarifului nostru de securitate de pe aeroport cu 

anumite tarife care se percep la nivel național, respectiv, autoritățile din 

domeniul aeronauticii. Dacă nu sunt observații, vă invit să votăm.   

Hotărârea se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 7 „abţineri”  (Doru Aurelian Borșan, 

Meluș Florian Coman, Vasile Filimon, Pokorny Vasile Ştefan, Ion Stoica, Ioan 

Șopterean, Ion Tușnea),  1 consilier nu a votat (Kelemen Attila-Márton), 4 

consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Stefan Someșan, Szász Izolda şi 

Tatar Bela). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Asociaţia „ Împreună pentru copiii cu cancer” în vederea 

sprijinirii organizării unor acțiuni culturale cu scop caritabil 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare ne dau aviz favorabil. 

Proiectul are trei articole. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat ( Kelemen 

Attila-Márton), 4 consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Ştefan 

Someșan, Szász Izolda şi Tatar Bela). 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul  

Judeţean Mureş şi Asociaţia Studenţilor Maghiari din Tîrgu Mureş, în vederea 

organizării celei de a XXI-a ediţii a Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Proiectul a fost avizat de toate comisiile. Este 

vorba de o colaborare mai veche a consiliului judeţean. Dacă nu sunt păreri, 

opinii, vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă” (Meluș Florian 

Coman), 3 „abţineri”  (Doru Aurelian Borșan, Vasile Filimon, Ioan Șopterean),  1 

consilier nu a votat (Kelemen Attila-Márton), 4 consilieri sunt absenți 

(Gheorghe Dinu Socotar, Stefan Someșan, Szász Izolda şi Tatar Bela). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean 

Mureș și Administrația Națională ”Apele Române” în vederea elaborării 

hărților de risc la inundații 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Comisiile avizează fără obiecţiuni acest 

proiect de hotărâre, care are trei articole şi vi-l supun aprobării dumneavoastră.  



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   19/28 

 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „abţinere”  (Meluş Florian 

Coman),  4 consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Stefan Someșan, 

Szász Izolda şi Tatar Bela). 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar a serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru 

persoane vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2014 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: De asemenea, comisiile avizatoare ne dau 

avize favorabile iar proiectul are două articole. Dacă nu sunt observaţii, vă invit 

să votăm. 

 Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 consilieri sunt absenți (Gheorghe 

Dinu Socotar, Stefan Someșan, Szász Izolda şi Tatar Bela). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc. Iată cum se poate obține 

unanimitate când e vorba de părinţii noștri.  

16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș. 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Avem un proiect de hotărâre avizat de 

comisiile noastre. Proiectul are cinci articole şi dacă nu sunt observații din 

partea dumneavoastră, vă invit să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian Dobre),  4 

consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Stefan Someșan, Szász Izolda şi 

Tatar Bela). 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc. Iată încă o unanimitate când e 

vorba despre ordine publică. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la HCJM 

nr.30/29.02.2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureș 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Proiectul de hotărâre are două articole. Este 

o  chestiune simplă pe care ne-o solicită Filarmonica şi pe care vă invit să fim de 

acord. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 consilieri sunt absenți (Gheorghe 

Dinu Socotar, Ștefan Someșan, Szász Izolda şi Tatar Bela). 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, în județul Mureș  
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Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile oferă executivului avizul lor 

favorabil. Proiectul are două articole. Dacă nu este Tatar Bela, vă invit să 

votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Dragoș Codrin Popa), 

4 consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Ștefan Someșan, Szász Izolda 

şi Tatar Bela). 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu pentru traseul 

nr. 142: Luduş-Zau de Câmpie-Sărmăşel Gară cuprins în programul județean 

de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 

01.01.2014-30.06.2019 

Domnul președinte Ciprian Dobre: La punctul 19, mulțumim, de asemenea, 

comisiilor de specialitate pentru avizul lor. Proiectul are două articole. Dacă nu 

sunt observații, vă invit să votăm şi acest traseu. Vă mulțumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 4 „abțineri” (Meluş Florian Coman, 

Vasile Filimon, Ioan Şopterean, Liviu Radu Todoran), 1 nu a votat (Szabo 

Arpad), 4 consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Ștefan Someșan, Szász 

Izolda şi Tatar Bela). 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui 

număr de 15 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate speciale 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Dacă nu sunt observații, vă invit să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „abţinere” (Dragoș Codrin Popa), 

4 consilieri sunt absenți (Gheorghe Dinu Socotar, Ştefan Someșan, Szász Izolda 

şi Tatar Bela). 

21. Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2013  

Domnul președinte Ciprian Dobre: Este raportul de activitate al consiliului şi 

cred că cineva ar trebui să puncteze dacă sunt nelămuriri în rândul 

dumneavoastră, domnilor şi doamnelor consilieri, şi îl rog pe domnul profesor 

Boloş să intervină.  

 

Domnul consilier Vasile Boloş: Mulţumesc. Domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

am parcurs într-o singură lectură, vă mărturisesc, acest raport. E un material 

foarte dens şi pentru a face observaţii ar trebui mai multe lecturi şi adnotări. 

Consider că acest raport oferă o imagine detailată a activității executivului, a 

compartimentelor din cadrul consiliului judeţean, foarte necesară şi importantă 

pentru a fi cunoscută de opinia publică din judeţul Mureș, în speță, de alegătorii 

noștri.  Ca unul care sunt în structura acestui consiliu şi înţeleg ce se întâmplă, 

îmi dau seama de volumul de activitate, dar foarte mulți oameni care nu trăiesc 
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într-un astfel de spaţiu, într-o astfel de instituţie, nu îşi dau seama de 

complexitatea şi de volumul activităţilor. De aceea, îl consider extrem de util şi 

redactarea lui este foarte importantă din punct de vedere al evidenţierii muncii 

care se prestează în această instituţie. Sigur, nu pot să dau observaţii în text 

ş.a.m.d., bănuiesc că sunt corecte aceste elemente, nu ştiu dacă acest raport 

va fi printat şi va fi pus la dispoziţia persoanelor pentru că un text de 80 de 

pagini să îl citeşti în format magnetic, digital, este foarte obositor şi nu poate fi 

făcut de foarte mulţi. Mi-aş permite două sugestii, dacă sunt luate ca atare, nu 

sunt reproşuri, vă rog frumos, sunt sugestii. În primul rând, orice document de 

acest gen trebuie să aibă o introducere prin care să se explice ce îşi doreşte 

acest document, ce doreşte să evidenţieze, cum a fost redactat şi cine sunt, 

felul în care s-a născut acest document. Este important acest lucru pentru că vă 

rog să vă gândiţi că aceste documente vor fi citite şi peste ani şi mulţi dintre cei 

care vor citi trebuie să înţeleagă în ce context s-a realizat un astfel de 

document. După aceea, aş considera o chestiune, nu ştiu, e o părere personală 

şi mi-o asum, am constatat cu satisfacţie că la capitolul I sunt menţionate 

persoanele care şi-au desfăşurat activitatea şi în felul acesta se transferă o 

parte din meritele activităţii şi acestor persoane, dar, la celelalte capitole, 

aceste lucruri nu mai figurează şi mie mi se pare normal să fie prezentaţi 

nominal cei care sunt responsabili de aceste domenii şi colectivele care 

lucrează, din două motive: o dată, se face o recunoaştere a muncii lor şi în al 

doilea rând, se face o responsabilizare a acestora pentru activitățile viitoare. Mi 

se pare o chestiune de echitate şi o chestiune de corectitudine pe care trebuie 

să o formulăm în tot textul raportului. Aş mai face o remarcă: cu adevărat, 

activitatea consiliului judeţean ar fi bine prezentată opiniei publice dacă un 

raport ar conţine trei secţiuni: o secțiune care să se refere la  consilieri, o 

secţiune care să se refere la acest raport, care este acest raport, şi cea de a 

treia, pentru că să nu uităm că responsabilitatea consiliului judeţean faţă de 

instituţiile subordonate este foarte importantă, ar trebui să avem şi un raport 

comun al acestor instituţii, să vedem în ce fel se regăseşte efortul pe care noi îl 

desfăşurăm aici şi în munca acestora. Sigur, într-o perspectivă viitoare, nu este 

o chestiune de termen imediat, dar mie mi s-ar părea firesc ca în anul următor 

să avem şi această posibilitate, adică şi instituţiile subordonate îşi desfăşoară 

activitatea tot prin cota-parte din activitatea noastră de aici.  

Şi acum, în încheiere aş dori să fac o remarcă cu caracter personal. Într-o 

scrisoare pe care i-am adresat-o domnului preşedinte, în luna septembrie, am 

făcut o afirmaţie pe care i-o aduc aminte. La vremea aceea am considerat că 

activităţile care s-au organizat cu ocazia festivităţii Palatului Culturii, le-am 

apreciat ca fiind uşor hiperbolizate. Aş dori în acest moment să îmi retrag 

această afirmaţie pentru că mi-am dat seama, ulterior, că de fapt a meritat şi 

acest lucru s-a justificat. Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule profesor. Am 

luat act de sugestiile, observaţiile pe care le-aţi făcut. Am întrebat şi eu de ce 

sunt prezentaţi consilierii şi restul nu sunt prezentaţi şi mi s-a spus că de aceea 
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pentru că este pentru prima dată când ei există într-un raport. Pentru că acest 

compartiment a fost creat ulterior şi nu a existat până atunci, dar, într-adevăr, 

nu văd de ce, aşa cum pe birou scrie numele fiecăruia, la fiecare scrie… uite, la 

Direcţia Dezvoltare Regională, Implementare Proiecte, apare director, aşa … 

deci nu vreau să se simtă  în nici un fel, pentru că fiecare îşi face treaba acolo 

unde e, iar dincolo de acest aspect, faceţi-ne sugestii, chiar şi  observaţii pentru 

că nu este nicio problemă, de multe ori suntem chiar afundați în chestiune şi ne 

scapă probabil multe, încă. Alături de această observaţie, cred că mai sunt încă 

alte zeci de aspecte care ne scapă în egală măsură. Nu cred că am aprobat 

raportul, nu ? Nu trebuie aprobat. Deci se poate şi aşa, numai să se ia act. În 

fine.  

 

22. Planul strategic pe anul 2014 al Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

Mureș, în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Distinse doamne, distinşi domni, acest punct 

este legat de Planul Strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

în slujba comunității și pentru asigurarea ordinii și liniștii publice. Acesta se 

votează? Nici acesta nu se votează. Dacă sunt observaţii la punctul 22, dacă nu, 

am luat act de Planul Strategic al ATOP-ului pentru anul 2014. 

 

23.Raport de evaluare a activității Inspectoratului de Poliție Județean în anul 

2013 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: La acest punct avem Raportul de evaluare a 

activităţii Inspectoratului de Poliţie. Nici acesta nu se votează. Îl rugăm pe 

locţiitorul comandantului să îl prezinte succint, aşa cum am prezentat şi noi 

raportul de activitate.  

 

Domnul comisar şef Augustin Cîmpean: Domnule preşedinte, doamnă şi domnule 

vicepreşedinte, onoraţi consilieri, vreau să încep, mai întâi, prin a prezenta 

scuzele domnului chestor de poliţie Valentin Pescari pentru absenţa de la 

această activitate. Astăzi, în cadrul Inspectoratului am avut o activitate foarte 

importantă, s-a prezentat evaluarea Poliţiei Judeţene pentru anul 2013 şi 

domnia sa a condus şi conduce activităţile care încă sunt în derulare. M-a 

delegat pe mine să prezint raportul de evaluare a activităţii în faţa domniilor 

voastre şi sunt onorat pentru acest lucru  şi aş vrea să încep prin a vă mulţumi 

pentru interesul pe care îl manifestaţi pentru tot ceea ce înseamnă sprijin al 

Poliţiei Judeţene în realizarea siguranţei şi ordinii publice de care cetățenii 

judeţului au nevoie. Cu acordul dumneavoastră, manifestat la începutul 

activităţii, am să spicuiesc câteva cifre importante din materialul de evaluare 

pe care domniile voastre îl aveţi de la Serviciul Cabinet al Inspectoratului.  

Din punct de vedere al resurselor umane, în condiţiile în care, în ultimii ani, ni 

s-au radiat foarte multe funcţii din statul de organizare al Inspectoratului, din 

punct de vedere al cifrelor putem să spunem că statul de organizare este ocupat 
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în procent de peste 90% dar raportat la situaţia operativă din judeţul Mureş pot 

să vă spun că am avea nevoie de un număr mult mai mare de poliţişti, atât 

ofiţeri, cât şi agenţi şi aceasta şi prin prisma faptului că este iminentă intrarea 

în vigoare a noilor coduri: Codul Penal şi Codul de Procedură Penală. 

Reglementările din cele două acte normative ne obligă la un volum de activitate 

mult mai mare din toate punctele de vedere şi, în special, acolo unde se impune 

supravegherea persoanelor faţă de care, procurorii sau instanţele de judecată 

dispun măsuri preventive. De altfel, la nivelul Poliţiei Judeţene, în ultimele 

două zile s-a şi aprobat înfiinţarea unor structuri de supraveghere judiciară şi 

toate funcţiile din aceste structuri, care funcţionează atât în cadrul Poliţiei 

Judeţene, cât şi la toate subunităţile teritoriale, au fost ocupate prin 

redistribuire. Am fost nevoiţi să luăm poliţişti, ofiţeri şi agenţi de la celelalte 

structuri şi să înființam biroul şi formațiunile de supraveghere judiciară. Din 

păcate am avut şi ofiţeri care au plecat din inspectorat prin demisie, sau unii 

dintre ei pentru că au obţinut calitatea de magistrat ca urmare a examenelor 

susţinute la Ministerul Justiției, lucru care, în altă ordine de ide, ne onorează.  

În ceea ce priveşte infracţionalitatea, aşa cum aţi putut vedea în material, 

judeţul Mureș este pe unul din locurile fruntaşe la nivel naţional. 

Infracționalitatea de natură judiciară a scăzut în judeţul Mureş în anul pe care l-

am încheiat şi încercăm să menţinem acest trend descrescător, iar din punct de 

vedere al infracţiunilor economico-financiare locurile fruntaşe pe care ne-am 

situat, de asemenea, ne onorează şi am reuşit să atragem la bugetul de stat 

sume importante de bani prin indisponibilizarea de bunuri şi prin valorificarea 

acestora. Suntem interesați în egală măsură de siguranţa rutieră. În anul pe care 

l-am încheiat, am reuşit să realizăm prin activitatea pe care am desfăşurat-o dar 

şi cu sprijinul autorităților locale, dar şi a domniilor voastre, o reducere 

însemnată a accidentelor rutiere. Din fericire, acest lucru ne onorează dar ne 

asumăm în egală măsură şi numărul mare de accidente care s-a soldat cu 

persoane rănite grav, în creştere faţă de anul 2012. Ne obligăm ca în anul pe 

care l-am început, prim măsuri mai ferme, prin intervenţia mai fermă a 

polițiștilor rutieri să reducem această cifră statistică pe care noi încercăm să nu 

o privim doar ca o cifră pur statistică, de evaluare, ci să o privim ca pe o cifră 

care aduce suferinţă în cadrul familiilor celor care sunt victime ale accidentelor 

rutiere. 

În cadrul Inspectoratului de Poliţie al judeţului Mureş, de fapt, la nivel judeţean 

funcţionează o autoritate judeţeană care este reglementată la nivel naţional şi 

care se numeşte Grupul Operaţional de Lucru care vizează tot ce înseamnă 

activităţi de combatere a evaziunii fiscale la nivel de judeţ. Din acest grup de 

lucru fac parte şefii structurilor deconcentrate la nivel judeţean, procurori şi 

structuri de informaţii din judeţul Mureş şi ea are rolul de a coordona activitatea 

de combatere a evaziunii fiscale în judeţul Mureş. Ca rezultat al activităţii 

poliţiştilor coordonaţi inclusiv de această structură judeţeană, pot să vă spun că 

am reușit să deferim justiţiei un număr de 42 de dosare de evaziune fiscală cu 

prejudicii însemnate şi, în consecinţă, procurorii au emis 42 de rechizitorii prin 

care au sesizat instanţele de judecată. S-au luat şi măsuri preventive şi au fost 
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reţinuţi preventiv 35 de învinuiţi, iar 6 dintre aceste persoane au fost arestate 

preventiv de către instanţele de judecată. 

Bucurându-ne de sprijinul financiar, inclusiv al Consiliului Judeţean, am reuşit 

ca prin mijloacele de intervenţie pe care le avem la dispoziţie, bineînţeles şi cu 

efortul poliţiştilor, în peste 90% din cazurile de intervenţie la apelurile prin 

Dispeceratul de urgenţă 112 să asigurăm prezenţa echipelor de poliţie în mai 

puţin de 10 minute sau în maxim 10 minute de la apelul telefonic.  

De asemenea, în cursul anului pe care l-am încheiat, am realizat o serie de 

activităţi de prevenire. La nivelul inspectoratului funcţionează un compartiment 

de prevenire a criminalităţii, şi aici vă mulţumesc pentru sprijinul acordat, 

pentru că acordăm prioritate prevenirii şi este mult mai puţin costisitor să 

prevenim decât să combatem orice gen de încălcare a legii.  

Într-o mare măsură acestea sunt activităţile şi rezultatele Poliţiei judeţene în 

anul 2013 şi vă asigurăm de întreaga disponibilitate a întregului colectiv de 

poliţişti, chiar în condițiile în care nu întotdeauna avem dotarea necesară să ne 

realizăm activităţile în cele mai bune condiţii, dăruirea poliţiştilor, vă asigur, 

este la cele mai înalte standarde şi de fiecare dată dăm tot ce se poate din 

punct de vedere profesional, din punct de vedere uman. Repet, asta în 

condiţiile în care intrarea în vigoare a celor două coduri ne aduc un volum foarte 

mare de activităţi şi încercăm să asigurăm confortul de care cetățenii judeţului 

Mureş au nevoie în anul pe care l-am început. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt întrebări ? 

 

Domnul consilier Vasile Boloş: Mulţumesc. Domnule preşedinte, domnule comisar 

şef, încep prin a spune că apreciez în mod deosebit activitatea Inspectoratului 

din ceea ce cunosc eu şi ştiu, din cei mulţi ani petrecuţi în Consiliul Judeţean, 

că a existat o colaborare foarte bună între Consiliul Judeţean şi instituţia 

dumneavoastră. V-aş adresa o întrebare şi aş dori să fac şi o mică sugestie. Am 

parcurs materialul care este unul sintetic. În judeţul Mureş s-au raportat sau 

există înregistrate infracţiuni  de criminalitate informatică, pentru că în general 

aceasta este specifică vârstei tinere şi aş fi curios să văd dacă există aşa ceva? A 

doua chestiune, sugestie pe care v-o fac, din experienţa mea cu instituţiile 

europene şi nu numai, denumirea documentului pe care îl prezentați ar trebui 

să fie raport de activitate, fie raport de autoevaluare. Raport de evaluare poate 

să facă numai o instituţie, adică cineva din afara instituţiei respective. Noi, la 

universitate tot ce facem şi ne caracterizăm se numeşte raport de autoevaluare 

sau raport de activitate. Vă mulţumesc. 

 

Domnul comisar şef Alexandru Cîmpean: Mulţumesc. Am luat act de observaţia 

dumneavoastră şi sunt de acord cu ea şi am să prezint şi domnului chestor opinia 

pe care aţi exprimat-o şi sunt convins că o se reacţioneze în consecinţă. 

Criminalitatea informatică se reclamă şi se manifestă şi în judeţul Mureş. Nu vă 

pot da detalii şi amănunte pentru că este o atribuţie a structurii speciale care 

funcţionează inclusiv la noi în judeţ, este vorba de Brigada de combatere a 
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criminalităţii organizate. Domniile lor sunt cei care gestionează tot ce înseamnă 

încălcări ale legii în această sferă de activitate. 

 

Domnul consilier Ioan Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 

consilieri, domnule comisar şef, Inspectoratul de Poliţie al judeţului  Mureş, 

desfășoară o activitate amplă, necesară şi benefică nouă, în primul  rând 

locuitorilor judeţului Mureş şi altora. Realizările Inspectoratului, chiar dacă 

aveţi la nivel de Inspectorat şi neajunsuri, realizările sunt lăudabile. Astfel, 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului  Mureş se află printre locurile fruntaşe în 

clasamentul inspectoratelor din România. Eu doresc să vă fac două sugestii. 

Prima, dacă la nivel urban colaborarea sau activitatea Poliţiei locale pe lângă 

cea a Inspectoratului, chiar şi a Jandarmerie pot aduce aceste rezultate, vreau 

să mă refer la mediul rural şi această chestiune am discutat-o şi cu membrii 

comisiei, unde nu se poate compara situaţia. În mediul rural trăiesc oameni şi 

persoane în vârstă care, de multe ori, şi nu numai cei în vârstă, sunt înşelaţi, 

sunt fraudaţi de anumiți infractori. Cunosc dosar la care le lucrează de trei ani, 

dosar în care au fost înşelaţi doi pensionari, doi bătrâni care sunt neputincioşi, 

şi altele. 

În ce privește siguranţa rutieră, vă felicit, aţi prezentat în raport. Dar, în ce 

priveşte disciplina rutieră, atât a conducătorilor auto şi a pietonilor, aici aş dori 

să pun punctul pe „i” şi să vă sugerez şi să vă rog să insistaţi într-o perfecțiune a 

acestei discipline rutiere şi a celor la care m-am referit înainte, la mediul rural. 

Altfel, doresc să transmiteți şi domnului chestor şi întregului colectiv al 

poliţiştilor din judeţul Mureş felicitările noastre pentru realizările pe care le-aţi 

avut în anul 2013. În mod special vreau să vă felicit şi pentru buna organizare şi 

reuşita acţiunii din 24 ianuarie de la Inspectoratul de Poliţie şi să vă doresc 

mult, mult succes în anul 2014! 

  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc pentru intervenție, domnule 

consilier Şopterean, domnul consilier Eugen Bândea, cu care închidem lista 

vorbitorilor, dacă sunteţi de acord. 

 

Domnul consilier Eugen Bândea:  O să fiu foarte scurt. Împreună cu domnul 

preşedinte Ciprian Dobre am participat astăzi la raportul de activitate al 

Poliţiei. Spunea domnul Șopterean că este printre primele locuri, ca evaluare, a 

activităţii Poliţiei. Domnul chestor ne-a spus că Mureşul este pe locul 37 în ţară 

ca poziţie la numărul de infracţiuni scăzute, sau, în sfârşit, autoritatea publică, 

deci avem o activitate foarte bună a Poliţiei şi cum spunea domnul Boloş, 

evaluarea s-a făcut de către Inspectoratul de Poliţie, împreună cu autoritatea 

publică, domnul Pescari a fost împreună cu membrii ATOP în şase municipii şi 

oraşe în zonele reprezentative ale judeţului în care s-a evaluat fiecare 

municipiu, oraş şi zona arondată rurală. Bineînţeles că probleme sunt foarte 

multe şi  noi ne-am propus anul acesta, mă leg şi de Planul strategic, să 

discutăm problemele legate de activitatea Poliţiei împreună cu primarii, 

viceprimarii, reprezentanţi ai consiliilor locale, unde am avut o participare, zic 
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eu de 90%, deşi au fost câteva excepţii pe care, zic eu, le cam cunoaştem, unde 

nu au participat  din partea consiliilor locale, dar şi primarii, viceprimarii s-au 

declarat mulţumiţi de activitatea Poliţiei, în sensul că chiar dacă au foarte 

multe probleme au fost operativi în soluţionarea acestora. Se spunea aici despre 

faptul că se soluţionează foarte multe probleme cu amenzi, care nu se 

finalizează şi îngreunează munca Poliţiei. Noi, eu, pot să zic şi am spus şi la 

Poliţie că este vorba şi de legislativ, în primul rând. Ne-am bucurat cu toţii când 

pe rutier am auzit că o să fie un nou Cod Rutier aprobat şi acolo se face un cont 

unic la Trezorerie şi unde, dacă nu-ţi plăteşti amenda în 30 de zile, îţi i-a 

carnetul. Eu zic că uşurează şi munca poliţistului şi să zicem că o să-şi plătească 

atunci amenzile. Dar, din păcate, în continuare, Codul Rutier este amânat, ştiţi 

că e pe undeva prin sertare, pe sus şi cine ştie când o să se aplice. Şi ştiţi că 

amenzile se duc la primării şi îngreunează bugetul primăriilor. Nu se mai 

încasează, până la urmă, acele arierate.  

Una peste alta, ATOP-ul şi-a propus ca în anul 2014 să  colaboreze la fel de bine 

cu Poliţia şi mulţumesc şi pe această cale domnului inspector şef care v-a spus 

de fiecare dată, dânsul, personal, a venit la aceste întâlniri, acum l-a trimis pe 

locţiitorul dânsului pentru că chiar a fost evaluarea la judeţ sau raportul de 

activitate. Doresc în continuare ca Poliţia să aibă o activitate cel puţin la fel de 

bună ca până acum şi în anul 2014. Vă mulțumesc.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc, domnule consilier judeţean. 

Domnul consilier Tuşnea cred că vrea să ne spună ceva.  

 

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Domnule 

comandant, am parcurs cu atenţie materialul dumneavoastră  şi am văzut că 

sunt foarte multe minusuri în tabelele dumneavoastră sinoptice, cele referitoare 

la infracţiuni, lucru pe care îl apreciez ca plusuri pentru dumneavoastră şi 

colegii dumneavoastră. Am motive să vă felicit pentru munca pe care o 

desfășurați şi să vă urez sănătate şi spor în toate! În paralel însă, aş avea şi două 

întrebări, dacă îmi permiteţi, în materialul prezentat de dumneavoastră, dacă 

am reţinut bine, se raportează furt de masă lemnoasă, aproximativ 75.000 de 

metri cubi. În același timp, cu ceva luni în urmă, pe un text la o televiziune se 

vorbea de tăieri ilegale de masă lemnoasă, sper iarăşi că nu greşesc, în zona 

Răstoliţa-Lunca Bradului, de 64.000 metri cubi şi aş vrea să ne daţi câteva 

amănunte despre aspectele acestea,  cel puţin sub următoarele două aspecte, 

anume: cât din această masă lemnoasă a fost furată de cetăţeni cu umărul, cum 

se zice pe la ţară, eventual cu căruţul, cu săniuţa sau chiar cu căruţa, respectiv 

de către cei care altfel rabdă de frig şi oricum, şi aşa, rabdă de frig şi cât din 

această masă lemnoasă a fost furată cu tirul ? Vă spun următorul lucru, probabil 

că îl ştiţi, pe drumul Tîrgu Mureş-Reghin circul foarte des şi am întâlnit, mai ales 

după ora 22 noaptea, cam între 8 şi 12 tiruri coborând cu masă lemnoasă pe 

acest drum. M-am nimerit odată într-unul din aceste tiruri, la autostop cum se 

numeşte, şi am asistat la o discuţie printr-o staţie specială pe care o au tiriştii şi 

conţinutul acestor discuţii erau cam așa: „ Mă, colega, este ceva?” După care 
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răspunsurile erau cam de următorul fel: „ Nu-i nimic, haide liniștit” sau „ Ai 

grijă că în parcarea cutare este un echipaj. Opreşte-te şi stai undeva.” Presupun 

că toate discuţiile de felul acesta vizau nişte acte ilegale. V-aş ruga frumos, 

dacă puteţi să ne daţi amănunte despre aceste două fenomene, despre modul 

cum le stăpâniţi, le gestionaţi. Mulțumesc mult de tot.  

  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, domnule consilier. Domnul 

consilier Vasile Filimon. 

 

Domnul consilier Vasile Filimon: Dacă tot am început eu să şi termin. La Diverse. 

Eu le mulţumesc mult şi cunosc mult din actuala Poliţie… 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă la diverse, atunci să îi mulţumim  

domnului comisar şef, prim-adjunctul Poliţiei Mureş, să remarc şi eu 

promptitudinea şi colaborarea bună pe care aţi avut-o dumneavoastră, ca 

instituție, cu  echipa Consiliului Judeţean şi vă invit la un 2014 în care 

colaborarea noastră să continue pe acelaşi nivel şi sub aceleaşi auspicii. 

Mulţumim, domnule comandant. 

 

Domnul comisar şef Alexandru Cîmpean: Încă o dată vă mulţumesc şi eu în 

numele meu personal şi al tuturor polițiștilor din judeţul Mureş. 

 

Domnul consilier Vasile Filimon: Vă mulţumesc, domnule preşedinte, Despre ce 

este vorba? Lansez o provocare: am studiat cu foarte mare atenţie Strategia de 

dezvoltare a judeţului 2014-2020 şi am cerut inclusiv de la Consiliul Judeţean 

cele 112 proiecte strategice pentru această perioadă şi propunerea mea este să 

lansaţi o dezbatere la care să participăm toţi, să venim şi noi cu propuneri 

concrete pentru, probabil, alte proiecte strategice de dezvoltare pentru această 

perioadă şi vă promit că o să ne aveţi parteneri dacă o să începem să discutăm 

despre Zona Metropolitană, dacă vom începe să discutăm despre centurile 

ocolitoare, inelele oraşelor, parcurile industriale, dacă vom discuta despre o 

strategie clară la Aeroport, pe care va trebui până la urmă cineva să o 

întocmească, chiar dacă vom veni şi noi cu propuneri, dacă vom discuta şi noi 

despre unirea universităţilor, dacă vom discuta despre un oraş puternic de 

200.000 de locuitori, toate proiectele pe care, de altfel, eu le-am şi lansat în 

dezbatere publică în urma unei conferințe de presă, ne veţi avea parteneri ori 

de câte ori se întâmplă acest lucru. Vă mulțumesc. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Le aveţi toate pe site şi 

fără discuţie putem organiza, asta era etapa finală, eu am lansat această 

invitaţie, o reiterez, de a veni măcar cu drafturi de idei pe fiecare şi aşteptăm, 

noi toţi, toate solicitările şi, evident, o să terminăm cu o dezbatere publică.  

Domnul Tuşnea mai doreşte să ia cuvântul la Diverse. 
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Domnul consilier Ion Tuşnea: La Diverse, da? Mulţumesc, domnule preşedinte. Se 

cuvenea să mai spun două cuvinte la solicitarea mea legată de investiţia cu 

aerul condiţionat dar nu am vrut să  influenţez votul pentru că, până la urmă, 

fiecare votează cu propria lui conștiință. Singurul lucru pe care aş vrea să îl 

adaug acum, la Diverse, este ca cei care sunt salariaţi ai acestui Consiliu 

Judeţean şi a căror muncă o apreciez, atunci când au 36-38 de grade în birouri 

să iasă pe drumurile judeţene să vadă cam în ce condiţii se circulă, precum şi 

atunci când e toamnă sau iarnă sau primăvară şi atunci să putem să vedem care 

investiţie este prioritară şi care  mai puţin prioritară. Mulţumesc mult de tot. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc pentru observaţia făcută. Eu 

cred că votul consilierilor judeţeni a fost unul care a vorbit despre faptul că 

părerea dumneavoastră a rămas izolată în judeţul Mureş şi cred că nu mai 

trebuie să insistăm pe această chestiune, pe acest punct şi, de asemenea, cred 

că mai sunt încă multe lucruri de făcut pentru îmbunătăţirea calităţii condiţiilor 

de muncă, nu numai a executivului. Avem încă multe de făcut la Căminul de 

bătrâni, avem încă multe de făcut la şcolile incluzive, avem  multe de  făcut  la  

clădirea  Apollo din centru, avem spitalele  acestui   judeţ,  deci  foarte  multe  

lucruri  avem de făcut în judeţul Mureş, inclusiv pentru condiţiile de muncă ale 

celor care muncesc acolo, de fapt, şi noi le cerem să funcţioneze 100%. Oferă 

condiţii şi pe urmă poţi să ceri şi performanţă. Cred că aceasta este regula 

capitalismului şi nu invers, să ieşi pe drumurile judeţene ca să nu ai condiţii de 

muncă în birou. Bun.  

Vă mulţumesc pentru şedinţa de astăzi. A fost o şedinţă puţin mai lungă dar 

fructuoasă. Vă mulţumesc mult. 

 

 

   

 PREȘEDINTE     SECRETAR             

                               Ciprian Dobre   Paul Cosma 
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