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Nr. 5.181/27.III.2014 

Dosar VI D/1 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 27 februarie 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. 46 din 20 februarie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Au fost prezenţi toţi cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş. 

 

Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 

 dl. Schmidt Loránd, director – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş 

 dl. Szász Ioan, manager – Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 dl. Horobeţ Sergiu, director general - S.C. Compania Aquaserv  

 d-na Moga Anişoara, director – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  Nr. 1 Târgu 
Mureş 

 d-na Pescari Tatiana, director – Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  Nr. 2 Târgu 
Mureş 

 dl. Socol Ioan, director - Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr 3 SAM Reghin 

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

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 
Domnul preşedinte Dobre: Stimate colege, stimaţi colegi, bună ziua! Vom începe prin a 

vă supune aprobării, prin intermediul domnului secretar, procesul-verbal din 30 ianuarie 

2014. Domnul secretar, vă rog. 

Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc, domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 

consilieri, dacă referitor la conţintul procesului-verbal al şedinţei ordinare din 30 

ianuarie 2014 sunt obiecţiuni, observaţii? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest 

document. Vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 ianuarie 2014 se aprobă cu 30 voturi 

„pentru”, 2 nu au votat (Stoica Ion, Szabo Albert), 1 absent (Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Domnul consilier Boloş, vă rog. 

Domnul consilier Boloş: O chestiune de formă, dar trebuie să subliniez că apreciez 

foarte mult forma grafică a acestui proces-verbal. Deci, o grafică impecabilă. 
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Domnul preşedinte Dobre: În sfârşit. Să ştiţi că de un an jumate încercăm să dăm o 

formă grafică şi poate şi colegii ne iartă, pe care-i stresăm de patru luni, să o 

aprecieze. Pentru că nu o facem de pomană şi nu o facem pentru noi, ci pentru 

instituţie. Vă mulţumesc pentru apreciere, domnul profesor, şi mulţumesc şi colegilor 

care încep să redacteze într-o formă, să zicem, adecvată, un act care emană de la 

institiuţia pe care o coordonăm. Vreu să vă supun votului dumneavoastră ordinea de zi. 

Dacă sunt obiecţiun? Dacă nu, vă invit să votăm.   

   

Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Stoica Ion), 1 absent (Tatár 

Béla). 

 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Filimon Vasile. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm în punctul 1. Avem la primul proiect o 

hotărâre legată de constatarea încetării unui mandat a colegului nostru Vasile Filimon. 

Este o hotărâre cu două articole pe care probabil o cunoaşteţi. Domnul Stoica, aţi dori 

să luaţi cuvântul? Nu. Dacă sunt propuneri, obiecţiuni, discuţii pe marginea punctului 1? 

Dacă nu sunt, vă mulţumesc şi vă rog să-l votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat  (Kelemen Attila 

Márton), 1 absent (Tatár Béla). 

 

2. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier judeţean a doamnei Lokodi Edita Emőke. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Practic, am luat act, nu este o chestiune 

normativă. La punctul 2 de pe ordinea de zi ... cineva doreşte să ia cuvântul? Domnul 

Coman, vă rog. 

 

Domnul consilier Coman: Bună ziua! domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să vă 

spun, că începând de astăzi, preiau funcţia de lider al grupului PD-L. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul profesor Boloş, … a, pentru punctul 2. 

Vă rog. 

 

Domnul consilier Boloş: Am luat la cunoştinţă punctul 2, deci ştiu care este obiectul 

acesta şi am dorit neapărat să am o intervenţie din partea grupului PSD, de natură … o 

să vedeţi imediat. Intervenţia mea se numeşte „O reverenţă colegială”.  

Stimate domnule preşedinte, stimată doamnă vicepreşedinte, stimate domnule 

vicepreşedinte, onoraţi şi dragi consilieri. Retragerea din cadrul Consiliului Judeţean 

Mureş a doamnei Lokodi Edita Emőke, care a fost preşedinte  în două legislaturi şi 

vicepreşedinte în actuala  legislatură al acestui for, mă determină să exprim câteva 

gânduri şi aş îndrăzni şi câteva aprecieri. Este evident faptul că prezenţa oricăruia 
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dintre noi în Consiliul Judeţean Mureş este rezultatul unui proces democratic complex, 

condiţionat însă de implicarea noastră responsabilă în activitatea unui formaţiuni 

politice, faţă de care manifestăm în mod obişnuit afinităţi doctrinare. Cum aceste 

afinităţi sunt diverse şi structura consiliului judeţean reflectă în bună măsură acest 

lucru, bineînţeles doar după ce am trecut prin furcile caudine ale opţiunii prin vot a 

electoratului mureşean, deşi suntem diverşi prin afiliere politică, formaţie profesională, 

confesiune religioasă, naţionalitate, sex, cred că suntem animaţi cu toţii de dorinţa de 

a face în primul rând viaţa comunităţii mureşene, dar şi a comunităţii naţionale în 

ansamblul ei, să se desfăşoară în condiţii cât mai normale şi civilizate, raportându-ne la 

epoca istorică în care avem şansa să trăim, dar în acelaşi timp gândindu-ne şi la cei din 

generaţiile care vin după noi. În acest context al explicării motivului, motivării 

activismului nostru politic, nu pot să nu citesc câteva idei, scrise de un cunoscut şi 

valoros sociolog clujean, profesorul Vasile Dîncu, care are harul de a formula şi enunţa, 

explicit şi nuanţat, lucruri pe care le simţim în bună măsură şi noi, dar într-o formă 

inefabilă. Acesta spunea : „Trebuie să facem politică pentru că ştim că majoritatea 

oamenilor nu au toate instrumentele necesare pentru a o face. Ei se zbat zilnic pentru 

o bucată de pâine şi nu au cum să vadă departe. Cei mai mulţi dintre semenii noştri nu 

au instrumente prin care să poată depăşi ceaţa pe care o aruncă adesea elitele peste 

societate, tocmai pentru ca ei, cei mai simpli, să nu mai înţeleagă nimic. Pentru că 

suntem diferiţi şi politica trebuie să asigure formule de coexistenţă a unor oameni 

diferiţi şi cu interese opuse, miracolul diferenţei poate să fie cel mai mare obstacol 

dacă nu găsim formele cele mai potrivite pentru a valorifica diferenţa şi a nu le lăsa să 

se transforme ireconciliabil sau incompatibil. Trebuie să facem politică pentru a 

încerca să reducem conflictele false pe care politicienii cinici şi iresponsabili le creează 

între tineri şi bătrâni, bogaţi şi săraci, între lucrătorii de la stat şi cei de la privat, 

între intelectuali şi ceilalţi, între rase şi etnii.  Politica este necesară pentru că ştim că 

societatea nu se poate organiza spontan. Că ordinea nu apare în societate fără lucrarea 

oamenilor de ordonare a lucrurilor, că este nevoie de un arbitru care să regleze măcar 

partea formală a luptei dintre lupi şi miei, dintre cei puternici şi cei slabi, că sunt 

necesare ierarhiile şi respectul unor înţelegeri comune, reguli care protejează viaţa şi 

scopurile comune.”  Domnia sa mai prezintă şi multe alte argumente foarte importante, 

dar mă opresc aici în enumerarea lor. Mi se pare însă firesc şi necesar ca, periodic, să 

medităm asupra acestor adevăruri. Ca în orice muncă, şi în cea politică,  cei care o 

prestează sub diferitele forme de manifestare   

încearcă la un moment dat să cuantifice rezultatele. Cu toţii ştim că cei din jurul nostru 

ne judecă după rezultatele muncii, ne judecă şi ne evaluează prin ceea ce lăsăm în 

urma noastră în plan material şi spiritual, atât sub aspect valoric şi al utilităţii, cât şi al 

durabilităţii în timp. Momentul de bilanţ întotdeauna este unul revelator pentru felul în 

care am înţeles să muncim şi să ne îndeplinim obligaţiile asumate. Dacă rezultatele 

muncii pot fi percepute şi de alţii, mărimea eforturilor depuse, precum şi costurile 

suportate în  diverse planuri pentru  materializarea acestora nu o pot cunoaşte, din 

păcate, numai cei în cauză. Noi, ceilalţi, putem doar să intuim sau să estimăm în 

măsura în care suntem iniţiaţi în problemă. În cei aproape 10 ani de activitate în 

Consiliul Judeţean Mureş, doamna Lokodi Edita Emőke a încercat şi în mare măsură a 

reuşit, prin poziţia avută, să facă astfel încât această instituţie să funcţioneze, să-şi 
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îndeplinească misiunea dată prin legile ţării şi voinţa cetăţenilor. Ştim cu toţii că 

judeţul Mureş este un judeţ cu multe specificităţi, care impun celor care gestionează, 

calităţi în plus faţă de colegii din alte judeţe. În opinia mea, doamna Lokodi Edita 

Emőke le-a demonstrat şi le-a valorificat în folosul comunităţii mureşene. Nu sunt în 

măsură şi nu-mi propun să fac un bilanţ al activităţii sale în Consiliul Judeţean Mureş, 

dar pot să apreciez cu onestitate că domnia sa a încercat şi a pus în operă, din punct de 

vedere administrativ, un număr semnificativ de proiecte importante pentru binele 

comunităţii mureşene, că îi datorăm pentru aceasta sentimente de gratitudine. 

Considerând că decizia doamnei Lokodi Edita Emőke de a se retrage din Consiliul 

Judeţean Mureş este o opţiune personală care trebuie inclusă în categoria unor gesturi 

de normalitate în viaţa politică, îmi exprim, într-un spirit de deplin fairplay politic, 

sentimentele mele, precum şi a colegilor consilieri din grupul PSD, de apreciere pentru 

munca depusă de domnia sa şi îi doresc, colegial, multă sănătate şi împlinirea în 

perioada următoare a proiectelor sale, de natură personală şi familială! Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi, domnule profesor, şi în timp ce scriaţi, 

respectiv citeaţi materialul scris, mă gândeam la faptul că de fiecare dată am trăit deja 

această experienţă, de a puncta anumite momente din viaţa instituţiei, ştiut fiind 

faptul că dumneavoastră şi doamna preşedinte aveţi o cursivitate în acest organism care 

se numeşte consiliu judeţean. Domnul Márton Kelemen. 

 

Domnul consilier Kelemen:  Mulţumesc, domnul preşedinte. Permiteţi-mi să însumez 

ceea ce am spus înainte în limba maghiară. Am explicat faptul că în România se practică 

un lucru, pe care mult timp nu am înţeles. De ce unele personalităţi … şi nu toţi, până 

la sfârşitul vieţii sunt numiţi după titlul pe care-l purtau şi ceea ce am zis era faptul că 

în ultimele săptămâni am cam înţeles ce înseamnă acest lucru şi de ce s-a format …, 

fiindcă, categoric, pentru unul dintre noi din grup, dar şi din comunitatea judeţeană, 

doamna Lokodi o să rămână doamna preşedinte pentru restul vieţii. Vă mulţumim 

pentru toate acele lucruri pe care le-a făcut pentru judeţul Mureş. Pentru aceea 

perioadă foarte lungă pentru care v-aţi sacrificat viaţa  

pentru acest judeţ. Vă mulţumesc încă o dată, doamna preşedinte, şi să ne vedem cu 

bine.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc domnul consilier Kelemen. Dacă nu mai vrea 

nimeni dintre colegi să ia cuvântul la acest punct, o să-i dau cuvântul doamnei Lokodi, 

… înainte sau după vot, cum doriţi, …  mă gândesc…, cursiv ar fi să vă dau acum, dacă 

doriţi.       

 

Doamna vicepreşedinte Lokodi: Vă mulţumesc. Este un moment foarte important în 

viaţa mea şi emoţionant pentru că atunci când am intrat în sală şi m-am aşezat pe acest 

scaun, mi-am adus aminte de anul  2004, luna iunie. Până acum nu prea aduceam 

aminte de această dată. Era o zi toridă, o căldură insuportabilă şi eu, aşezându-mă aici, 

la masă, mi-am dat seama şi mi-am pus întrebarea: Oare ştiu ce mă aşteaptă? Oare o să 

pot să fac faţă? … pentru că eu nu sunt politician. Mulţumesc pentru aprecieri, dar nu 

m-am simţit niciodată politician. M-am simţit un om care doreşte să muncească pentru 
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judeţ, un om care ştie ceva administraţie, pentru că în practică s-a lipit prin muncă mai 

multă cunoştinţă sau experienţă şi ştiam un lucru…, în liceu am învăţat o poezie din 

care am luat un citat, nu este vorba de un poet prea cunoscut, pentru noi e totuşi 

cunoscut, este vorba de Jozsef Attila şi o să fac o traducere liberă,  ungureşte o să sune 

mai frumos, dar el spune un lucru: „A munci cu precizie şi frumos în viaţă, aşa cum 

stelele merg pe cer, aşa merită.” Da, merită să munceşti pentru comunitate. Merită 

dacă ai o echipă puternică lângă tine şi în primul rând vă mulţumesc vouă colegilor, 

fetelor, domnilor, doamnelor din executiv. Vă mulţumesc că am crescut împreună. 

Împreună am avut multe momente frumoase, împreună am învăţat să facem proiecte.  

Nu se uită la mine domnul Băţaga, dar mulţumesc că aţi fost un om puternic care nu o 

dată aţi spus punctul de vedere şi de aceea acum, astăzi, pot să spun că simt o împlinire 

în suflet, au fost cei mai frumoşi ani din viaţa mea. A fost munca care mi-a plăcut cel 

mai mult. Normal, că nu întotdeauna ne-am înţeles absolut perfect, dar eu cred că 

datorită stresului, care este cauzat din activităţi pe care le-am descoperit împreună, vă 

cer iertare dacă v-am jignit, n-am vrut … câteodată chiar am vrut doar să arăt că sunt o 

femeie puternică, nu să vă jignesc şi m-am luptat pentru acest lucru, să nu mă 

consideraţi o simplă femeie cu care se poate face orice. Voiam să simţiţi că sunt alături 

de dumneavoastră şi vroiam ca şi dumneavoastră să fiţi alături de mine. Mulţumesc 

domnului director Bartha că timp de opt ani mi-a fost teamă, nu o dată, să nu greşim, 

dar ştiam că puteam să am încredere fantastică în tot ceea ce face şi numai dacă se 

întâmplă o greşeală neprevăzută vom avea probleme, dar nu mi-a fost teamă. Viaţa 

întotdeauna poate să bată filmul. Mulţumesc lui Paul şi Genica. Mulţumesc Paul că 

întotdeauna ai fost perseverent, Genica la fel şi aţi venit cu soluţii alături de experienţa 

juridică pe care încet, încet o pierdeam, neexercitând această activitate. Vrând-

nevrând, dar eu cred că aceşti opt ani au fost de succes pentru acest judeţ. Mulţumesc 

tuturor directorilor instituţiilor subordonate. Într-o zi, discutând cu unul dintre 

dumneavoastră, nu nominalizez, aţi zis că eram ca un motor, dar motorul eraţi 

dumneavoastră care m-aţi împins înainte, eu doar eram o persoană care a recepţionat 

ceea ce doriţi şi încercam să facem împreună. Practic, nici într-o dimineaţă când 

veneam la serviciu nu ştiam ce va fi până seară,  iar seara mă culcam obosită, dar cu 

sufletul împăcat şi acest sentiment este darul meu pe care-l duc mai departe cu mine şi 

n-o să uit ziua aceea din iunie, când prima dată vorbeam, plină de emoţii, transpiraţia 

începea să curgă din capul meu până în şira spinării. Acum stau liniştită, calmă, faţă de 

o nouă perioadă  a vieţii mele pe care, iarăşi nu ştiu prea multe, dar sper că o să mă 

descurc. O să fiu o bunică care să rămână şi în inima copiilor şi nepoţilor, pentru că 

până acum am stat foarte puţin alături de ei. Am stat alături de comunitatea judeţului 

Mureş şi în defavoarea lor. Acum vreau să recuperez acest lucru. Mulţumesc colegilor 

mei din actualul executiv. Vă doresc succes în activitate, să reuşiţi o activitate 

administrativă continuă, cu succese, cu proiecte. Acum a fost o mică perioadă de 

relaxare, dar urmează  ca 2014 să ne aducă surprize noi, plăcute. Întotdeauna numai la 

surprize pozitive mă gândesc şi dacă o să-mi permiteţi o să mă retrag pentru că astăzi 

sunt aici, dar nu sunt aici. Iată că şi asta este o experienţă plăcută. Mulţumesc mass-

mediei, pentru că la început au fost foarte severi cu mine. Chiar nu doream 

conferinţele de presă, să intru la conferinţe de presă, dar după aceea, da. Vă 

mulţumesc pentru prietenia voastră, pentru că simt această prietenie.  
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Mai mult, dintre voi nu o dată aţi avut şi discuţii particulare cu mine în care am simţit 

acea prietenie, dar sunteţi acea verigă din societate care este absolut necesară într-o 

democraţie  

şi acum observ pe Silvia, care s-a retras un pic, dar tot este aici. În continuare să ajuţi 

colectivitatea. Doamnelor şi domnilor, când veţi avea nevoie de un sfat din partea mea, 

mă veţi găsi, datele de contact o să las. Colegilor din UDMR le doresc succes, echilibru 

în continuare şi o înţelegere perfectă între celelalte membri al altor formaţiuni politice. 

Să rămână judeţul Mureş acel judeţ de echilibru, cu mici nuanţe, dar atâta ne trebuie 

ca să mergem înainte. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi doamna preşedinte şi nu vreau să ţin un 

discurs la fel de frumos ca al domnului profesor şi nici atât de încărcat emoţional ca al 

domnului Kelemen. Voi face doar sublinierea că ceea ce ne priveşte pe noi, evident, 

mureşenii. Faptul că am avut la conducerea judeţului în primul rând, opt ani de zile, 

aceeaşi persoană, adică o continuitate pe două mandate, a fost un câştig. A fost un 

câştig  pentru că ştim foarte bine ce înseamnă de fapt munca în administraţie pe de o 

parte, iar pe de altă parte ştim foarte bine că proiectele pe care în judeţ se gestionează 

sunt proiecte de anvergură. Sunt proiecte pe care nu poţi să le termini într-un an şi nici 

în doi şi de foarte multe ori nici în patru ani de zile. A fost un avantaj al judeţului Mureş 

că am avut această continuitate şi cred că este un lucru de necontestat. Pe de altă 

parte, vreau să subliniez faptul că domnul profesor făcea referire la echilibru, lucrul pe 

care l-am găsit în discursul doamnei Lokodi. Iar, de asemenea, domnul Kelemen făcea 

referire la faptul că unii oameni îşi câştigă un respect, pe care-l găseşti pe urmă în 

titulatură. Da, aşa este şi cred că lucrurile astea nu se întâmplă foarte des. Lucrurile 

astea se întâmplă cu un scop anume, cu o predictibilitate, chiar aş putea să spun şi cred 

că da, doamna preşedinte Lokodi … şi probabil că lucrurile acestea s-au observat,  de 

foarte multă vreme, niciodată, cel puţin de când sunt eu preşedinte, nu i-am spus 

doamna vicepreşedinte. Cred că este un câştig pentru judeţul Mureş şi faptul că am avut 

o femeie la conducerea judeţului Mureş. Am regăsit în multe discuţii la care doamna 

preşedinte nu era prezentă, această inspiraţie, această raportare la faptul că o femeie 

conduce judeţul Mureş. De asemenea, la nivel naţional n-a existat o a doua femeie 

preşedinte de consiliu judeţean, cum nu există nici astăzi. Astăzi, niciun judeţ nu este 

condus de către o femeie. Un lucru interesant, un lucru din care fiecare dintre noi 

putem înţelege ceva. Important pentru mine, spre exemplu, este că judeţul Mureş este 

sau are oameni deosebit de toleranţi, deosebit de înţelegători în ceea ce priveşte 

diversitatea, în ceea ce priveşte aprecierile şi este un punct tare al judeţului Mureş, aşa 

cum am exprimat de nenumărate ori. În încheiere, trebuie să spun că am colaborat cu 

doamna preşedinte de la sfârşitul anului 2004, respectiv din 2005, domnia sa în calitate 

de preşedinte al consiliului eu în calitatea de prefect pe care o aveam. Pe urmă, la 

mijlocul anului 2008, venind practic după o confruntare electorală, cred că civilizată şi 

la nivelul rigorilor, pe care fiecare dintre noi cred că ni le-am impus şi dumneaei 

câştigând acea etapă electorală, şi am venit vicepreşedinte, domnia sa rămânând  

preşedinte. Pe urmă în 2012 se repetă istoria, câştig eu etapa electorală şi vine domnia 

sa vicepreşedinte. Adică, mă gândesc că nu este neapărat un exemplu, dar cred că este 
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o metodă sau un exemplu, o pildă de stabilitate şi o pildă de găsire a punctelor comune 

care unesc şi ele să prevaleze. Am  apreciat  de  fiecare  dată  faptul  că  da,  într-

adevăr, în discuţiile serioase doamna preşedinte căuta lucrurile care ne apropie şi nu 

cele care ne despart. Este una dintre calităţile pe care oamenii politici într-adevăr 

trebuie să le aibă sau ar trebui să-l aibă în vedere. Am reuşit acest lucru şi când am fost 

eu vicepreşedinte şi când domnia sa a fost vicepreşedinte şi cred că judeţul Mureş a 

avut de câştigat. Vreau să închei prin a vă mulţumi pentru activitatea în slujba judeţului 

Mureş timp de 10 ani de zile şi veţi fi invitată de către noi, cei care rămânem, nu se ştie 

pentru cât timp, veţi fi invitată la toate proiectele pe care dumneavoastră le-aţi 

început şi care sunt în derulare. Veţi fi invitată la terminarea acestor proiecte în 

calitatea dumneavoastră de senator-preşedinte al judeţului Mureş, pentru că e bine ca 

lucrurile să se termine măcar în prezenţa celui care le-a început. Vă mulţumesc, încă o 

dată, pentru tot.        

 

Doamna vicepreşedinte Lokodi: Dacă o să-mi permiteţi eu o să mă retrag din sală.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim mult, doamna preşedinte. Dacă nu mai sunt 

alte intervenţii, o să vă invit să votăm şi proiectul aflat pe ordinea noastră de zi la 

punctul 2.  

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

Márton). 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3 de pe ordinea de zi, comisiile 

avizatoare au avizat proiectul, dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm şi proiectul aflat 

la punctul 3.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

 

4. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziția proiectului "Neutralizarea 

deșeurilor medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească", a terenului 

aferent amplasării instalațiilor de neutralizare a deșeurilor medicale 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 de pe ordinea de zi, Comisia 

juridică şi de ordine publică propune … să văd despre ce este vorba, neutralizarea 

deşeurilor. S-a lămurit comisia economică? Punctul 4, cu deşeurile de la spital? Da, s-a 

lămurit toată lumea. Bun. Vă mulţumesc atunci şi vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Tatár Béla). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unități administrativ-

teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 avem aviz favorabil de la toate 

comisiile avizatoare. Am văzut că Aquaserv-ul a trimis un director, vă mulţumim. 

Transmiteţi mulţumirile noastre că nu ne-a mai trimis şef serviciu. Dacă sunt nelămuriri 

sau discuţii în legătură cu punctul 5? Dacă nu, vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unitățile/serviciile/ centrele aflate în 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecţia Copilului Mureş, pentru 

anul 2013 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6, de asemenea, comisiile 

avizatoare ne dau aviz favorabil. Este vorba de costul mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în aşezămintele noastre de asistenţă socială. 

Proiectul are două articole. Dacă nu sunt obiecţiuni, vă invit să votăm. 

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

Codrin).  

7. Proiect de hotărâre  pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.5/2012 privind aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană 

pentru consumurile colective din serviciile/instituțiile de asistență socială din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7, de asemenea, avem un proiect 

cu 3 articole, priveşte modificarea şi completarea Hotărârii nr.5 din 2012 privind 

aprobarea cuantumului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din 

serviciile/instituțiile de asistență socială din structura Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr. 189/2013 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 8 Comisia tehnico-economică 

propune modificarea datei de aplicare a normativului din hotărâre, începând cu data de 

1 martie 2014. În proiectul de hotărâre la art.1 avem prevederea ”cu 1 ianuarie 2014”, 

… este corectat, pe ianuarie este corect … bun şi acest lucru de ce nu aţi lămurit în 

comisie? Domnul secretar, vă rog. 

Domnul secretar Cosma: Neparticipând la elaborarea proiectelor pentru această ordine 

de zi, aflându-mă în concediu, acum în timpul şedinţei realizez că 1 ianuarie este corect 

şi dacă îmi daţi voie, vă explic de ce. Vorbim de modificarea unei hotărâri adoptată în 

luna decembrie al anului 2013. Hotărârea în ansamblul ei are aplicabilitate începând cu 
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1 ianuarie 2014, însă această hotărâre se completează prin introducerea unei anexe. Nu 

pot modifica intrarea în vigoare a hotărârii din 2013 cu data de 1 martie pentru că a 

produs efecte cu 1 ianuarie 2014, însă trebuie să fac precizarea că acele dispoziţii 

referitoare la taxele pe care astăzi consiliul urmează să delibereze şi să le aprobe intră 

în vigoare odată cu aducerea la cunoştinţă publică a acestei hotărâri de astăzi, care 

probabil va fi mâine. Deci, terminologic, din punct de vedere al redactării textului, 1 

ianuarie la art.1 este corect. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă sunt discuţii pe marginea acestui chestiuni? 

Domnul Tuşnea, vă rog. 

Domnul consilier Tuşnea: Sărut mâna şi bună ziua! Mulţumesc domnul preşedinte. Acest 

proiect de hotărâre îmi aduce aminte de un alt proiect de hotărâre şi am o rugăminte să 

verificaţi: în iulie, anul trecut, undeva în 29 iulie am aprobat nişte modificări de preţuri 

la apă şi canal pentru Aquaserv şi mi s-a atras atenţia că proiectul de hotărâre l-am 

votat în 29 iulie 2013 şi s-a aplicat de la 1 iulie 2013. Deci, cumva retroactiv. Dacă este 

aşa, vă rog frumos să verificaţi. Mulţumesc. O să mă mai uit o dată.  

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, fac atunci un amendament pe care vi-l supun 

aprobării, ca la art.2, alin.2 să introducem o ultimă teză, prin care să arătăm, … să sune 

în felul următor hotărârea: „Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al judeţului 

Mureş, se comunică direcţiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

nominalizate la alin.1 al prezentului articol, urmând să intre în vigoare la data 

aducerii la cunoştinţă”. Bun, cred că secretariatul a reţinut amendamentul, alin.2, 

art.2 al hotărârii. Cu acest amendament vă invit să-l votăm, ca să nu mai existe nici un 

fel de discuţii, care chiar ar putea să fie pertinentă.  

Hotărârea în întregime împreună cu amendamentul se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 

acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru 

anul 2014, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 9, comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil la 

toate. Proiectul este legat de stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 

acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 

2014, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială. Ne-am grăbit un pic ca să 

le putem pune pe site, ca oamenii să-şi facă proiectele cât mai repede, să dăm şi un 

termen şi să începem să  

lucrăm la ea.  Dacă sunt discuţii? Dacă nu, vă invit să votăm. Domnul Szabo Albert, îmi 

cer scuze.  

 

Domnul consilier Szabo Albert: Stimaţi colegi, datorită faptului că fac parte din 

conducerea unui ONG, ţin să vă anunţ, conform legii, că nu voi participa nici la 

dezbateri, nici la votarea acestui proiect de hotărâre. Vă mulţumesc.   
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim. Vom lua act şi vă invit să votăm punctul 9. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”,  1 nu a votat (Szabo Albert). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean 

Mureș și Ministerul Apărării Naționale, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu 

gratuit, a ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul județului 

Mureș, în perioada 2010-2020 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 10 avem un proiect de hotărâre, 

de asemenea, cu 3 articole privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureș 

și Ministerul Apărării Naționale în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, a 

ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul județului Mureș, în 

perioada 2010-2020. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-

sociale din coordonarea Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Programului acţiunilor economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe 

anul 2014. Dacă nu sunt întrebări sau observaţii, vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”. 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea unor indicatori fizici pentru investiția 

"Aducțiune Voiniceni-Sărmașu – Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de 

pompare și rezervoare apă", componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea 

infrastructurii de apă și apă uzată în județul Mureș 

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 12 de asemenea comisiile ne dau aviz favorabil, 

iar hotărârea are 2 articole, legate de actualizarea indicatorilor fizici pentru investiția 

"Aducțiune Voiniceni-Sărmașu – Reabilitarea conductei de aducțiune, stații de pompare 

și rezervoare apă", componentă a proiectului "Extinderea și reabilitarea infrastructurii 

de apă și apă uzată în județul Mureș. Domnul vicepreşedinte, dacă sunt intervenţii? Ca 

să profităm de prezenţa domnului director Törzsök, dacă nu ... domnul Mircea. Păi, nu 

ştiu care e numele şi care e prenumele. Mie îmi apare Radu Mircea. Popoarele latine îşi 

pun prima dată prenumele şi pe urmă numele ... care este numele de botez? Să lămurim 

o dată.  

 

Domnul consilier Radu: Mulţumesc domnul preşedinte. Eu l-am pus aşa cum m-a 

botezat. Numele de familie este Radu. Întâi au vrut să pună Ioan şi naşul care m-a 
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botezat a zis că Mircea. Aşa mi s-a povestit de către mama mea. În sfârşit, domnul 

preşedinte, ţin să  mulţumesc celor de la Aquaserv, fiindcă mi-au răspuns la întrebările 

din şedinţa din ianuarie referitor la acest proiect de extinderea, reabilitarea 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş, pe care eu îl consider unul dintre 

proiectele cele mai mari şi mai importante al judeţului Mureş, atât valoric – 137 

milioane de euro – deci o sumă destul de mare şi acest proiect va realiza multe 

obiective al cetăţenilor din judeţul Mureş, atât pentru extinderea acelui conducte, 

reabilitarea, unde sunt detailate, ceea ce nu am avut până acum şi mulţumesc încă, a 

doua oară, pentru cei de la Aquaserv fiindcă m-au lămurit total referitor la acest 

proiect. Dar la primul punct, pe scurt, la care am cerut să-mi confirme dacă şi suma de   

15.862.274 milioane de euro este folosită şi pentru acest proiect? Şi îmi dă răspuns că şi 

pentru acest proiect. Dumneavoastră trageţi concluzia. Bun. Al doilea punct pe care am 

cerut, dacă acest proiect va fi terminat până la data de 1 ianuarie 2016? Şi din răspunsul 

dat de dânşii nu reiese dacă va fi încheiat până la această dată şi că va avea la 

Bucureşti o întâlnire la cele două ministere ... şedinţa de analiză din 11 februarie ... 

pentru că dânşii sunt cu 18 proiecte, din care 3 sunt puse sub semnul întrebării dacă se 

vor încheia. Şi la al treila punct, dacă există studiu de fezabilitate pentru introducerea 

apei în zona de câmpie, Miheş, Tăureni, Valea Largă, Grebeniş şi Şăulia, la care am 

primit răspuns că nu există. Probabil că se va rezolva şi această problema. Eu vă 

mulţumesc. Totuşi este de apreciat că au  trimis un plan detailat din care reiese că 

dânşii se preocupă de acest proiect şi sper ca prin eforturile pe care vor depune, vor 

reuşi totuşi, până la 1 ianuarie 2016, să realizăm acest proiect. Aş fi foarte bucuros ca 

la acea dată să pot să vă mulţumesc în plenul consiliului judeţean pentru efortul depus. 

Atât eu, personal, cât şi în numele majorităţii cetăţenilor din judeţul Mureş care vor 

beneficia de această lucrare foarte importantă. Vă mulţumesc domnule preşedinte.      

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnule Radu. Domnul vicepreşedinte 

Dancu, vă rog. 

 

Domnul vicepreşedinte Dancu: Mulţumesc. Totuşi am o nedumerire legată de aceste 

modificări, datorită faptului că se propune creşterea lungimii aducţiunii cu 6 km, cresc 

numărul căminelor, de la 51 de bucăţi la 107, numărul punctelor de alimentare se 

modifică de la 1 la 33, numărul subtraversărilor de la 21 la 24, numărul punctelor de 

măsurare de la 6 la 12, menţinând acelaşi preţ.  

Domnul Törzsök: Vă mulţumesc pentru întrebare, domnul vicepreşedinte, ca dovadă ca 

bugetul estimat este de ajuns, raportul de adjudecare a licitaţiei astăzi a scăzut cu 

ceva, cu un procent de 78% din bugetul iniţial aprobat. Deci, faţă de bugetul iniţial 

aprobat, cu aceste majorări fizice, astăzi am licitat şi lucrarea este la 78%. Probabil că 

studiul de fezabilitate a fost destul de voluminos, ca să încapă şi aceste surplusuri.  

Domnul preşedinte Dobre: Să-i zicem generos. 

Domnul Törzsök: Generos, cum doriţi, mă rog. Îmi cer scuze de la domnul Radu că nu 

am ajuns la şedinţa de comisie pentru că probabil lămuream şi eventualele neclarităţi 

legate de acest răspuns, dacă dânsul totuşi mai are nişte întrebări, cu mare plăcere îi 

răspund. 
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Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc domnul director. Alte întrebări domnul 

vicepreşedinte?  Dacă nu mai sunt şi alte obiecţiuni, vă invit să votăm acest proiect. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea unor măsuri de organizare şi 

funcţionare a instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, îl rugăm şi pe domnul Borşan să voteze, … a 

plecat. Punctul 13, pentru care s-au născut la comisii multe dezbateri, privind 

aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor publice de sub 

autoritatea consiliului judeţean, trebuie să fac următoarea menţiune, că eu puteam să 

rezolv printr-o adresă, nici dispoziţie nu trebuia, nici hotărâre, nu trebuia să fac nimic 

şi atât. Ideea este în felul următor, semnătura vizuală este una, nu există semnături 

vizuale. Amendamentul pe care l-am supus, ca să nu mai existe discuţii, este următorul, 

o să-l rog pe domnul secretar să-i dea citire. Există semnătura vizuală şi traducerea 

semnăturii vizuale. Noi, ceea ce încercăm să facem, nu este ce să se scrie, ci cum să se 

scrie, asta este tot … că cineva redactează în limba maghiară, în engleză sau în 

germană asta deţine de totul şi cu totul altceva. Important este cu ce caractere scrie, 

ce culori foloseşte şi unde plasează însemnele, care împreună ar purta semnătura 

vizuală a judeţului Mureş. Dacă sunt luări de cuvânt, de poziţie? Da, amendamentul pe 

care l-am supus, ca să nu mai există discuţii, este următorul …. O să-l rog pe domnul 

secretar să îi dea citire.  

Domnul secretar Paul Cosma: Am propus ca după art.2 să se introducă un nou articol cu 

următorul conţinut: „Conducătorii instituţiilor publice menţionate  la art.1 vor aplica 

în mod corespunzător dispoziţiile cuprinse în anexele 1 şi 2 şi situaţiilor în care, cu 

respectarea dispoziţiilor legale, documentele, materialele sau inscripţiile pe care le 

întocmesc se redactează în altă limbă decât română.” Acest amendament a fost 

prezentat doar în Comisia tehnico-economică pentru că această soluţie de reglementare 

am convenit-o astăzi.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul secretar şi cu acest amendament, ca 

lucrurile să fie foarte clare, vă supun aprobării acest proiect.  

Hotărârea în întregime împreună cu amendamentul se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o 

abţinere (Radu Mircea), 1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare şi 

desfăşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, punctul 14. Hotărârea are 3 articole şi 

priveşte aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării 

managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş. dacă nu sunt discuţii, vă invit să-l votăm.    
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Kelemen Attila 

Márton), 1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. A fost o şedinţă cu două plecări, dar cu 

venirea domnului Coman în fruntea grupului PD-L. Doamna Csép Andrea vrea să ia 

cuvântul, eu mă opresc când vrea să vorbească o doamnă. 

Doamna consilier Csép: Bună ziua! domnule preşedinte, stimaţi colegi, stimaţi invitaţi, 

cred că siguranţa pietonilor şi siguranţa automobiliştilor în acest judeţ este foarte 

importantă pentru toţi. Tocmai de aceea vreau să vă informez că în ultima vreme am 

primit foarte multe telefoane din partea cetăţenilor din comuna Nazna şi Sâncraiu de 

Mureş, pentru că acolo, pe drumul judeţean 152A, am aplicat două treceri de pieton 

supraînălţate. Este foarte bine că avem aceste treceri de pietoni în faţa şcolilor, 

grădiniţelor, dar acestea nu mai sunt marcate corespunzător ca să fie destul de vizibile. 

Deci, acolo s-a făcut un proiect pilot, cu o vopsea care nu era de calitate sau nu ne-am 

gândit cu ce vopsea vopsim şi ar trebui să vedem un picuţ ce se întâmplă cu aceste 

treceri de pietoni pentru că sunt foarte, foarte primejdioase atât pentru şoferi, cât şi 

pentru maşini, pentru că seara când mergi cu 30-60 de km/oră nu o să te opreşti şi 

încerci să treci de trecerea aceasta nevăzută. Pentru că seara se întunecă şi nu mai vezi 

nimic. Deci, tocmai de aceea aş avea rugămintea ca să ne ocupăm de acestea şi să 

vedem. Pe lângă aceasta, ştiu foarte bine că sensul giratoriu din faţa Parcului Industrial 

aparţine de drumurile naţionale, unde am amplasat un sens giratoriu, puţin marcat, dar 

acolo avem o iluminare cu leduri, acestea nu mai funcţionează, numai câteva se văd din 

acest sens giratoriu. Ştiu că este foarte greu să iluminăm dar totuşi este o problemă al 

judeţului de ani de zile, pe care cred că trebuie să rezolvăm în timp util şi să nu mai 

avem pe urmă probleme, procese etc. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De Sîncrai, Nazna, habar nu am, nu ştiu ce 

proiect pilot ... şi când a început acest proiect pilot. Domnul director Ormenişan? Bun, 

noi avem aici o chestiune şi dacă lumea este dispusă la diverse să discutăm câteva 

lucruri. Aşa cum aţi văzut, majoritatea dintre dumnevoastră, în special de la Comisia 

tehnico-economică, noi în acest an vrem să constituim în cadrul consiliului judeţean un 

serviciu, Serviciul Public de Întreţinere Drumuri Judeţene  în care să avem vreo 5 

angajaţi. Domnul director Ormenişan a făcut proiectul. Să ne cumpărăm un unimog care 

să toaleteze acostamentul drumurilor judeţene, a celor 800 de km,  să decolmateze  

şanţurile  şi  să  ne  achiziţionăm un buldo-excavator. O autospecială pentru Direcţia 

Tehnică şi de Drumuri am achiziţionat din economiile de anul trecut, care să asigure 

deplasarea a acestor echipe împreună cu unimogul şi buldo-excavatorul şi asta o să 

facem anul acesta. Să organizăm, şi eu sper că pe 6 martie sau în luna martie, să pot să 

vin în faţa dumneavoastră cu modificarea organigramei, cu crearea acestui serviciu şi în 

2015 să cumpărăm propriul nostru aparat de vopsit, de marcat drumurile şi lucrările de 

marcaj să le realizăm cu acest serviciu al nostru. De când s-a vândut Societatea de 

Drumuri şi Poduri, s-a privatizat nu s-a vândut, noi nu mai avem niciun fel de 

posibilitate să intervenim, suntem complet dezarmaţi. Dacă fură cineva un indicator, o 

trecere de pieton, de depăşire interzisă, de orice, noi trebuie să facem licitaţie  pentru 

acea chestiune. Să vină să planteze 7 indicatoare, să vină să-mi îndrepte 50 de metri de 
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parapet, să îmi decolmateze un şanţ pe 200 de metri ca să nu mai vină apa pe drumul 

judeţean ... pentru că m-a sunat într-o zi primarul de la Sovata că pe drumul de la Ernei 

până la Sovata erau două porţiuni, de la Căluşeri dacă nu mă înşel, unde pe 200 de 

metri băltea apa peste drumul judeţean pentru că era colmatat un şanţ. Deci, lucrurile 

acestea trebuie să le facem mai flexibile, mai mobile. O să avem un director, o să avem 

un şef de echipă, 4 muncitori ... şi la treabă, 300 de zile pe an sau câte zile sunt, 280 

de zile. Se va face program, li se va da target fiecare ce au de făcut. Este foarte greu, 

suntem fără mâini şi fără picioare, noi nu avem pe ce să punem mâna, un om care să 

tragă cu grebla nişte crengi de la un podeţ, nici atâta nu putem să facem pentru că 

trebuie să facem licitaţie şi atunci am cerut domnului director care a acceptat să facem 

acest Serviciu Public de Intreţinere a Drumurilor. Categoric şi sensul giratoriu, dar nu 

ştiu, să vedem ce este acolo, să-l chemăm pe domnul director de la Drumuri Naţionale. 

Domnul vicepreşedinte, să-l chemaţi până la dumneavoastră şi să vedem ce este acolo. 

Iar dincolo, domnul Ormenişan rezolvaţi problema. Dar cel mai important lucru care mi 

se pare mie, acolo să puneţi indicatoare cu leduri, că urmează cocoaşa aia. Hai să nu 

intrăm în discuţii ...  Domnul Todoran. 

Domnul consilier Todoran: Vreau şi eu să întăresc cele spuse de colega mea Andrea 

Csép, am primit şi eu sesizări din două locaţii, mai cu seamă cele din Sîncrai şi Nazna. 

De altfel aceste cocoaşe, să-i zicem aşa, sunt şi destul de scurte şi maşinile care au 

ampatamentul mai lung ating ori cu partea din spate ori cu partea din faţă. Dacă sunt 

mai joase ne trezim cu o grămadă de plângeri. Cam atât. 

Domnul preşedinte Dobre: Da, eu nu am primit. Trebuia să-mi ziceţi mai repede domnul 

director, să intervenim acolo ... ne trezim cu despăgubiri. Domnul Radu. 

Domnul consilier Radu: Da, domnule preşedinte, ceea ce aţi ridicat dumneavoastră, m–

am înscris la cuvânt înainte,  aveţi perfectă dreptate, fiindcă în momentul în care s-a 

privatizat Întreprinderea de Drumuri şi Poduri care a aparţinut consiliului judeţean, eu, 

şi parcă mai era un coleg, am propus ca una dintre secţii cu un număr restrâns de 

oameni să rămână în cadrul consiliului judeţean. Nu s-a aprobat acest lucru şi văd că 

acum totuşi necesitatea şi viaţa ne impune acest lucru. Mai sunt în viaţă şi greşeli, ce 

să-i facem, aşa este, dar referitor la ceea ce a spus stimata noastră domnişoară, 

consiliera Csép ... într-adevăr eu umblu mult înspre Band fiind din zona aia, era să o 

păţesc într-o seară şi eu urât că nu le-am observat şi ele sunt foarte abrupte şi dacă ai o 

viteză aşa, de vreo 60 de km/oră, poţi să ai nişte accidente. Într-adevăr trebuie 

iluminate şi ... sunt bune pentru că trec şi la şcoala din Nazna şi la Sîncrai tot la şcoală 

pentru că sunt copii de la şcoală, deci este necesară treaba, dar trebuie iluminată, vă 

mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Trebuie semnalizată corespunzător, nu a zis 

nimeni că nu sunt necesare, vezi domnul Radu după 8 ani de zile se adminte 

amendamentul dumneavoastră, reînfiinţăm Serviciul de Drumuri. Suntem pur şi simplu 

fără mâini şi fără picioare, suntem lipsiţi de orice posibilitate de mişcare, ... domnul 

Szabo Albert. 
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Domnul consilier Szabo Albert: Domnul preşedinte, dacă tot a venit vorba despre 

siguranţa circulaţiei şi de drumuri, aţi amintit că doriţi să vorbiţi cu domnul director de 

la Drumurile Naţionale. Dacă tot vorbiţi cu dânsul amintiţi-i vă rog şi de intersecţia de 

la Ungheni la moară. Acolo ar trebui făcut un sens giratoriu pentru că ştiţi 

dumneavoastră că, câteodată este tragi-comic să iasă omul din direcţia Târnăveniului, 

care este ultimul care are dreptul. Noi ştim că problema aparţine Drumurilor Naţionale, 

dar noi avem două drumuri judeţene care se intersectează acolo. Dacă se poate vă rog 

să interveniţi şi pentru treaba asta. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc şi trebuie să vă spun că sensul giratoriu de 

la moară de la Ungheni a fost una dintre primele cele 5 priorităţi ale noastre când am 

intrat în mandat. Deja este făcut proiectul, domnul Ormenişan este însărcinat cu ... 

luaţi un microfon, fiţi drăguţ. 

Domnul director Ormenişan:  Proiectul tehnic a fost avizat de Comisia tehnico-

economică la CNDANR şi în 2014 va intra spre execuţie acest sens giratoriu.  

Domnul preşedinte Dobre: Deci, ştiam că veştile sunt bune, dar nu ştiam aşa tehnic ca 

domnul Ormenişan, sperăm să-l facem anul acesta. Alte chestiuni dacă mai sunt de 

discutat, domnul Mózes, vreţi să ne spuneţi ceva? Nu? Pe drumurile judeţene cu 

motorul? Mai greu, mai avem de lucru, deci domnul Ormenişan să mai lucraţi la drumuri. 

Bine, vă mulţumesc mult pentru astăzi, ne întâlnim în 6 martie la şedinţa extraordinară. 

Până acum, o să vă spun că avem sau eu o să propun două puncte pe ordinea de zi. Va fi 

una scurtă de 20 de minute. Vă mulţumesc mult. 

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1416 
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