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Nr.5.182/27.III.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureș din data de  

6 martie 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. 56 din 4 martie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit cinci consilieri (Boroş Raul Alin, 

Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

 

Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 

 dl. Dénes Iosif supleant pe listele UDMR 

 dl. Vasilescu Vladimir Mihai – preşedinte al Consiliului de Administraţie R.A. 
Aeroportul Transilvania 

 dna. Gherendi Luminiţa – vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie R.A. 
Aeroportul Transilvania 

 dl. Bogdan Raţiu – coordonator proiect, Liceul Teoretic Bolyai Farkas 

 dna. Iolanda Cătinean – director, Palatul Copiilor Tîrgu Mureş 

 dl. Nagy Botond – Asociaţia Euro Media Advertisng  

 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, vă spun bună ziua! Vă 

mulţumesc pentru prezenţă. O să vă rog să deschidem aparatele de vot. Avem absenţi 

Boroş, Borşan, Popa Dragoş, Todoran Radu şi domnul Gliga, cinci consilieri. Încă cineva 

mai trebuie să deschidă aparatul, sau nu, avem cu unu în lipsă. Având în vedere că este 

o şedinţă festivă, vă invit să ascultăm Imnul de Stat. 

Vă mulţumesc. Avem o ordine de zi destul de consistentă şi în şedinţă extraordinară 

avem totuşi 7 puncte pe ordinea de zi. Vă propun să votăm ordinea de zi.   

   

Ordinea de zi se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 5 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru 

Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 
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1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Nu avem proces-verbal, de aceea nu am 

început cu validarea procesului-verbal pentru că nu este terminat.  

La punctul 1 avem validarea unui consilier judeţean, a domnului Dénes Iosif. Proiectul 

nostru are cinci articole şi îl invit pe domnul preşedinte al comisiei noastre de numărare 

şi validare, pe domnul consilier Socotar Dinu. 

 

Domnul consilier Socotar: Mulţumesc domnul preşedinte. Domnul preşedinte, stimaţi 

colegi, am să sar peste preambulul, care a devenit acum foarte cunoscut, al procesului-

verbal al şedinţei Comisiei de validare. În urma examinării dosarului Biroului Electoral 

Judeţean privind alegerile locale din 10 iunie 2012 şi a listei de supleanţi al UDMR - 

Uniunea Democrată Maghiară din România, Organizaţia Judeţeană Mureş, comisia a 

constatat legalitatea alegerii domnului Dénes Iosif ca supleant pe lista acesteia şi 

propune validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Dénes Iosif. Drept 

pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. Menţionez că, în mod secvenţial, 

domnul Dénes Iosif este următorul de pe listă, pe poziţia 18 de pe lista Uniunii 

Democrate şi că la dosar există adresa UDMR semnată de domnul preşedinte al 

organizaţiei UDMR la acest moment.   

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul preşedinte, atunci am să vă supun 

votului dumneavoastră art.1 din proiectul de hotărâre. Vă invit să votăm ... dacă sunt 

pregătiţi colegii. 

 

Art. 1 din hotărâre se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Bândea Eugen), 5 

absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, colega noastră era pregătită direct pentru 

votul secret. Domnul Dénes, vă invit în faţă. Vă rog. Domnul secretar. 

 

Domnul secretar Cosma: Domnul Dénes o să vă invit să puneţi mâna stângă pe Biblie şi 

pe Constituţie. Voi da citire jurământului, după care o să vă rog să rostiţi cuvântul 

„JUR”. „Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce 

stă în priceperea şi puterea mea pentru binele locuitorilor  judeţului Mureş. Aşa să mă 

ajute Dumnezeu!” 

 

Domnul Dénes: Jur. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă invit să semnaţi şi jurământul. În două exemplare vă rog, 

unul o să vă dau dumneavoastră. Vă doresc succes! Doamne ajută! Bun, înainte să îi 

urăm succes domnului consilier Dénes, vă invit să votăm împreună şi art.2,3,4 şi 5 

printr-un singur vot. Vă invit la vot. 
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Art.2,3,4 şi 5 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru” 5 absenţi (Boroş Raul Alin, 

Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Domnul Bândea eraţi înscris la cuvânt? … din greşeală. 

Mulţumesc. Vă mulţumesc votul pentru primul proiect de pe ordinea de zi. Trecem la 

proiectul cu numărul 2 privind alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Mureş. În ceea ce priveşte acest proiect, am să consult în primul rând consiliul în 

legătură cu depunerea candidaturilor pentru vicepreşedinte al consiliului judeţean. 

Domnul Szabó Árpád. 

 

Domnul consilier Szabó Árpád: Mulţumesc domnul preşedinte. Domnul preşedinte, 

stimaţi   colegi, din partea grupului UDMR îl propunem pentru funcţia de vicepreşedinte 

pe actualul lider de fracţiune Kelemen Márton, din tânăra generaţie.  Mulţumesc.   

 

Domnul preşedinte Dobre: Din tânăra generaţie, am înţeles. Să sperăm că nu este vreo 

aripă noua generaţie …  am înţeles. Consult consiliul dacă mai sunt alte propuneri? Dacă 

nu sunt, vă mulţumesc, am luat act de propunerea grupului UDMR. Domnul Coman a 

cerut cuvântul. Vă rog domnul consilier. 

 

Domnul consilier Coman: Vă mulţumesc domnule preşedinte. Nu avem o propunere, însă 

sunt mandatat să fac următoarea declaraţie: ținând cont că nicio unitate administrativ- 

teritorială, prin urmare nici judeţul, nu poate fi condus ca o feudă, cerem ca următorul 

vicepreşedinte să nu fie pus în situaţia de a reprezenta doar interesele unui grup sau a 

unei formaţiuni politice, ci să aibă nişte atribuţiuni bine delimitate şi să le fie 

comunicate în fişa postului data viitoare. Mulţumesc.     

 

Domnul preşedinte Dobre: Am luat act de declaraţia dumneavoastră domnule consilier şi 

vreau să trecem la tipărirea buletinelor de vot şi vreau să vă consult, să vedem cum 

votăm. Putem alege în mai multe feluri de voturi, noi avem şi ştampilă cu inscripţia 

„votat” şi putem şi cu pixul să tăiem unul şi să rămână celălalt. Dar fiind unul singur, un 

singur candidat, vă invit să votăm prin aplicarea ştampilei. Ştampila, care va fi în 

cabină, se pune în dreptul numelui candidatului. Cine nu doreşte să îl voteze, nu aplică 

ştampila. Dacă sunteţi de acord, vă consult? Domnul Tatár.   

 

Domnul consilier Tatár: Domnul preşedinte, stimaţi colegi, am mai uzat aceeaşi 

procedură. Eu zic că putem vota şi electronic, acelaşi lucru este, fiindcă am votat şi în 

alte cazuri. Dacă e vorba de o persoană putem să-l votăm electronic, fiindcă este un 

singur candidat. Dacă ar fi fost mai mulţi eram obligaţi să aplicăm procedura spusă de 

domnul preşedinte. Dar fiind un singur candidat, exact această procedură se poate face 

prin vot electronic, părerea mea … că şi alte număr de persoane au fost votaţi tot prin 
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vot electronic, prin această procedură. Este vorba de un singur candidat, nu sunt 

contracandidaţi, eu zic că se poate aplica votul electronic. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier, am luat act şi de declaraţia 

dumneavoastră. Deci vă consult. Cum aplicăm, cu buletinul de vot, cu pixul sau cu 

ştampila? Eu propun ştampila în dreptul numelui. Votul nul înseamnă neaplicarea 

ştampilei pe buletinul de vot şi vă supun votului dumneavoastră modalitatea de vot pe 

buletinul de vot, domnul Tatár, da? Vă invit să votăm pentru aplicarea ştampilei. 

 

Se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Dászkel László), 1 vot „împotrivă” (Tatár 

Béla), 5 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş 

Codrin, Todoran Liviu Radu). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Propun o pauză de 3-4 minute până când 

colega noastră de la cancelarie va imprima buletinele de vot. Colegii de la Comisia de 

validare, colegii domnului Socotar, îi rugăm să-l ajute pentru că nu face faţă de unul 

singur… şi pe doamna Szász.   

 

S-a luat o pauză pentru imprimarea buletinelor de vot.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Atunci să reluăm şedinţa, să intrăm în formalitatea stabilită, 

am votat procedura de vot. Deci, reluăm lucrările şedinţei şi reluăm lucrările începând 

cu procedura de vot. Domnul consilier Mihai Antonie, vă rog … şi în ordine alfabetică o 

să rog secretariatul să strige pe fiecare consilier după nume. (Dovada, am înţeles … şi 

ştampila.) Numele candidatului este într-un patrulater. Vă rog ştampila s-o aplicăm în 

interiorul patrulaterului. Vă mulţumesc. Domnului consilier Mózes putem să-i zicem „La 

mulţi ani” pentru că săptămâna aceasta a fost ziua domniei sale.   

 

După votare 

 

Domnul preşedinte Dobre: O să-i rog pe colegii de la Comisia de numărare şi validare să 

numere voturile. N-are rost să se mai retragă, sunt treizeci de voturi … douăzecişişapte 

… şi pe urmă să întocmească şi procesul-verbal. Dacă sunteţi gata, vă rog domnul 

preşedinte.  

 

Domnul consilier Socotar: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, dau citire procesului-

verbal: „Proces-verbal încheiat astăzi 6 martie 2014 cu ocazia alegerii unui 

vicepreşedinte al  Consiliului Judeţean Mureş. În urma numărării voturilor pentru 

alegerea unui vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, comisia de validare a 

constatat următoarele: Candidatul Kelemen Atilla are număr de voturi „pentru” 29, 

număr de voturi „împotrivă” - 0, număr voturi „nule” – 0. Noi am primit treizecişipatru 

de buletine, cinci le-am anulat pentru că cinci colegi lipsesc. Având în vedere numărul 

de voturi favorabile, comisia de validare declară ales în funcţia de vicepreşedinte pe 
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domnul Kelemen Atilla, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal semnat 

de toţi membrii comisiei. Felicitări! domnule vicepreşedinte.   

 

Domnul preşedinte Dobre: Felicitări! domnul vicepreşedinte, dacă doriţi să luaţi 

cuvântul.  

 

Domnul vicepreşedinte Kelemen: Da, desigur. Vă mulţumesc foarte mult pentru 

încredere şi  pentru acest vot. Chiar mă onorează să fiu votat în această manieră şi aş 

vrea să fac referire puţin şi scurt la cele zise de domnul Coman. Nu ştiu exact la ce s-a 

gândit când m-a rugat să reprezint tot judeţul, nu doar un anume grup. Evident că o să 

fac tot posibilul să reprezint toţi locuitorii judeţului, să dau şi eu aportul la dezvoltarea 

judeţului, dar în acelaşi timp evident că o să reprezint şi comunitatea maghiară pe care 

o reprezint şi care m-a ales. Deci, aceste lucruri nu cred că se contrazic, ba mai mult, 

cred că putem să aducem o valoare adăugată a judeţului prin multiculturalitate. Vă 

mulţumesc foarte mult. Aş avea o întrebare tehnică, la votul pentru următoarele 

hotărâri. Rămân aici la loc, aparatul de vot este aici deci, presupun că rămân aici până 

la sfârşitul şedinţei? 

 

Domnul preşedinte Dobre: Lucrurile sunt rezolvate domnul vicepreşedinte. Preşedintele 

o să vă dea dispoziţie ce să faceţi. Vă mulţumesc, dragi colegi, pentru votul exprimat, 

este un vot de încredere pe care colegul nostru din tânăra generaţie l-a primit fără nicio 

împotrivire şi fără nicio abţinere. Nu ştiu dacă s-a mai întâmplat, cel puţin în istoria 

recentă, să avem un vicepreşedinte fără voturi „împotrivă”. Vă mulţumesc pentru acest 

lucru. Asta înseamnă că echipa consiliului judeţean se consolidează sau se 

reconsolidează şi mulţumesc, sincer, tuturor consilierilor colegi care astăzi au exprimat 

acest vot şi în legătură cu acest punct îl felicit personal pe colegul nostru Kelemen şi îi 

doresc succes în noua formulă a echipei Consiliului Judeţean Mureş.  

Dragi colegi, vă rog să votăm hotărârea în integralitate, respectiv ceea ce ne-a mai 

rămas de votat din proiectul de hotărâre, respectiv art.2 şi 3. Vă invit la vot.    

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Boroş Raul Alin, 

Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliul Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul preşedinte, vă rog să luaţi loc la masă 

… şi bine aţi venit! La punctul 3 avem un proiect de hotărâre mai consistent. Comisiile 

avizatoare ne-au dat aviz la acest proiect şi am să-l rog pe domnul profesor Boloş, în 

calitatea domniei sale de preşedinte al Comisiei de cultură, să prezinte proiectul, 

respectiv avizarea condusă de domnia sa.  

 

Domnul consilier Boloş: Eu mi-am exprimat dorinţa domnului preşedinte de a prezenta 

votul comisiei noastre, având în vedere că am avut o discuţie mai consistentă în cursul 
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zilei de ieri, pe care aş vrea să vă aduc la cunoştinţa dumneavoastră  principalele idei 

care au rezultat din această discuţie. Mi se pare firesc să fac acest lucru pentru că este 

un plan de activităţi culturale şi sociale de interes public, care urmează să se 

desfăşoare în acest an. În primul rând doresc să remarc că este pentru prima dată când 

se supune aprobării în această formă un astfel de plan. Acest lucru ne dă posibilitatea 

să avem o imagine de ansamblu asupra unui gen de activitate şi să putem evalua 

comparativ care este oferta de evenimente culturale importante al Consiliului Judeţean 

Mureş, făcute pentru cetăţenii judeţului nostru, dar şi în acelaşi timp care este efortul 

financiar care vine să-l susţinem. Folosesc însă acest prilej pentru a reitera o 

propunere, pe care am făcut-o în plenul consiliului judeţean, asupra necesităţii 

elaborării unei strategii pentru un termen mai lung în ceea ce priveşte domeniul 

cultural, lucru care ar presupune o conlucrare cu toate instituţiile culturale din sfera de 

activitate, adică judeţul nostru şi cele care sunt implicate. A doua constatare pe care aş 

dori s-o prezint, am enunţat-o de altfel şi în plenul comisiei, şi anume, că toate 

acţiunile culturale ale consiliului judeţean … şi am să le enumăr pentru că este 

important să le enumăr: „Comemorarea a 70 de ani de la deportarea evreilor mureşeni 

la Auschwitz;  Comemorarea a 70 de ani de la bătălia de la Oarba de Mureş şi 70 de ani 

de la eliberarea oraşului Tîrgu Mureş; Aniversarea a 40 de ani de funcţionare a 

Aeroportului Transilvania, pe actualul amplasament; Comemorarea a 25 de ani de la 

Revoluţia Română din Decembrie”, se încadrează deplin în ceea ce se numeşte „Cultura 

Recunoştinţei”, adică ele sunt evenimente prin care se recunosc şi se omagiază meritele 

care au fost înaintea noastră şi care prin sacrificiul lor, prin munca lor, au făcut să 

ajungem unde suntem astăzi. În opinia mea, acest lucru este extrem de important şi 

este de apreciat şi cred că va trebui şi va avea un ecou în conştiinţa, în special a 

generaţiei tinere. O altă constatare, activităţile pe care consiliul judeţean le realizează 

în parteneriat cu instituţii şi entităţi cu specific cultural din judeţul nostru, şi nu numai, 

trebuie să subliniez acest lucru, sunt în mod potenţial manifestări de mare ţinută, trei 

dintre ele fiind în premieră şi două din cele trei sunt foarte importante. Este vorba de 

Gala Uniter din 2014, respectiv Salonul de Carte Bookfest, la care se adaugă Festivalul 

Văii Nirajului, în prima ediţie, cu care se doreşte inaugurarea unei asemenea activităţi, 

iar celelalte patru sunt manifestări de anvergură, care s-au desfăşurat şi în anii anteriori 

şi care au avut rezultate şi au fost bine primite şi de populaţia judeţului Mureş. Este 

vorba de Peninsula-Félsziget, Transilvania International Film Festival, cunoscut sub 

abreviativul Tîrgu Mureş, Festivalul Văii Mureşului şi Festivalul Văii Gurghiului. În cadrul 

comisiei am discutat şi am propus să se aibă în vedere pentru că, pentru o bună 

penetrare în atenţia publicului mureşean şi în acelaşi timp pentru o bună cunoaştere a 

acestor manifestări, s-a exprimat dorinţa şi noi am considerat şi am accentuat acest 

lucru, promovarea acestora să se facă atât în limba română, cât şi în limba maghiară. În 

cadrul comisiei am estimat că aceste evenimente culturale vor avea o rezonanţă majoră 

atât în plan judeţean, dar în acelaşi timp estimăm că vor avea impact şi în plan 

naţional, judeţul Mureş prin acest lucru fiind un judeţ care va demonstra potenţe 

culturale importante. Se impune, însă, să subliniem faptul că desfăşurarea acestor 

evenimente la standardele acceptabile în ziua de astăzi presupune şi cheltuieli 

semnificative. Acestea am constatat că sunt incluse în bugetul consiliului judeţean pe 

anul 2014 şi s-a subliniat şi credem că este extrem de important  în acelaşi timp să fie 
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asigurată o cheltuire cu foarte mare grijă a acestor fonduri, în acelaşi timp transparent 

pentru fiecare activitate în parte. Credem că în acest fel credibilitatea consiliului 

judeţean va spori în faţa locuitorilor, arătând de fapt ce facem şi  ce cheltuim pentru 

aceste lucruri. În cadrul comisiei s-a mai subliniat un lucru şi considerăm că este 

important să subliniem acest lucru şi vine de fapt să sublinieze şi importanţa unei 

strategii, faptul că pe parcursul acestui an ar putea să apară şi alte oferte de 

parteneriate cu consiliul judeţean în domeniul cultural, dar acestea vor trebui fi 

analizate numai prin prisma resurselor care mai rămân în acest capitol din buget. Aş 

dori să menţionez o chestiune, zic eu, importantă şi care să demonstreze stilul de lucru, 

faptul că la lucrările comisiei au fost prezenţi pentru detalieri şi explicaţii: domnişoara 

Mara Togănel, director de cabinet al preşedintelui, consilierul Sergiu Zereş, precum şi 

domnul director executiv al Direcţiei economice, domnul Bartha Iosif, astfel încât am 

putut să luăm la cunoştinţă, s-au primit multe detalieri şi informaţii din prima mână. 

Comisia, în prezenţa a patru membri din cei cinci membri, au votat în unanimitate şi a 

avizat acest proiect. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc, domnul profesor. Doamna Csép, domnul 

Şopterean, dacă doriţi să luaţi cuvântul?   

 

Domnul consilier Şopterean: Domnul preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, domnul 

secretar, doamnelor, domnilor consilieri şi stimaţi invitaţi. Subscriu la tot la ceea ce 

domnul profesor Boloş a prezentat anterior şi datorită faptului că judeţul Mureş este un 

depozitar al unui tezaur incomensurabil etnografic şi zona etnografică a Mureşului se 

împarte în cinci sub zone etnografice: Valea Mureşului, Valea Gurghiului, Valea 

Nirajului, Valea Târnavelor şi zona de câmpie. Eu, de anul trecut am făcut o pledoarie a 

festivalurilor Văii Mureşului şi a Gurghiului şi mi-am exprimat dorinţa sau am făcut 

sugestia să organizăm un festival de etnografie în zona de câmpie. De ce nu? propun 

acum şi zona Târnavelor. Când m-am uitat în anexa cu bugetul şi am văzut că pentru 

Festivalul Peninsula se acordă 900 mii lei, pentru cele trei festivaluri: Valea Mureşului, a 

Gurghiului şi Nirajului numai 210 mii lei. Eu zic şi cu organizarea acestor festivaluri 

adunăm şi de fapt cele două sunt brand-uri pentru judeţul Mureş, sperăm că şi cel de pe 

Valea Nirajului care pentru specificul lui aparte va fi încă o dată şi îmi exprim dorinţa şi 

rugămintea să demarăm organizarea unui festival de etnografie şi folclor în zona de 

câmpie şi Târnave. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc domnule consilier, doamna consilier Csép 

Andrea, iar pe urmă domnul Tuşnea.  

 

Doamna consilier Csép: Stimate domnule preşedinte, stimaţi domni vicepreşedinţi, 

stimaţi colegi şi invitaţi,  aş dori să includem în articolul 3 din proiectul nostru de 

hotărâre promovarea acestor activităţi, organizate un parteneriat şi de către consiliul 

judeţean, promovarea atât în limba maghiară cât şi în limba română. Doresc să fac 

această remarcă pentru că în art.3 avem  clauzele obligatorii referitoare la aceste 

convenţii de colaborare pe care domnul Ciprian Dobre, în calitate de preşedinte, le va 
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încheia şi aici sunt enumerate mai multe clauze şi printre aceste clauze ar fi indicat să 

apară promovarea acestor evenimente în ambele limbi. Vă mulţumesc frumos. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Am luat act de declaraţia dumneavoastră doamna consilier, 

domnul Tuşnea. 

 

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc domnule preşedinte, sărut mâna şi bună ziua! 

Domnule preşedinte, domnilor colegi, eu sunt cel care am lipsit ieri de la Comisia de 

cultură şi vreau să mă alătur avizului. Am lipsit, pentru că aveam ore şi normal o ţineam 

marţea, mă rog, şi vreau să mă alătur avizului pe de o parte şi celor spuse de domnul 

preşedinte Boloş. În acelaşi timp, aş dori să solicit un astfel de desfăşurător şi despre 

lucrările la drumurile judeţene, ce se vor desfăşura în anul 2014, cred că ne-ar fi la fel 

de util. Mulţumesc mult. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier, îmi şi notez pentru că 

suntem în elaborarea acestui drum şi pentru plombări şi pentru covoare. Bun, doamna 

Csép, eu am înţeles, chestiunile alea erau obligatorii pentru finanţe. Nu cred că trebuie 

să promovăm noi foarte mult, de exemplul Festivalul Nirajului când o să-l promovăm 

agresiv prea mult în limba română nu ştiu pe unde. Pe urmă, când avem TIF-ul poate aţi 

vrea să promovăm în limba engleză în afară. Lăsaţi-o că suntem … nu avem nici un fel 

de interes să promovăm în româneşte când trebuie să promovăm consiliul în ungureşte. 

Nu avem niciu interes să promovăm ungureşte când ar trebui să o facem în româneşte şi 

nici în engleză. Fiţi 100% convinsă că asta facem. Acesta este punctul tare al judeţului 

Mureş, multiculturalismul, să ştiţi şi dacă o băgăm aici pe urmă trebuie să bag şi limba 

engleză. Pe urmă poate trebuie să bag … întreb o chestie pe care nu am gândit-o care la 

urmă o băgăm în altă parte dacă vreţi, dar nu aici, în aprobarea proiectului. Asta este 

părerea mea, dacă insistaţi, chiar nu am niciun fel de problemă, dar noi ne punem 

frâne. Eu am vrut să propun un amendament, să-i ducem un nou aliniat la articolul 4, 

spre exemplu, şi au fost dezbateri în comisia de cultură, „până la finele exerciţiului 

bugetar 2014 anexele 1 şi 2 vor putea fi completate şi cu alte acţiuni, programe de 

interes public judeţean, cu aprobarea autorităţii deliberative, la propunerea motivată 

a iniţiatorilor cu respectarea dispoziţiilor legale.” Ce înseamnă asta?  Că lista din anexa 

1 şi 2 nu este limitativă, sau dacă se impune pe parcursul anului să excludem unul 

dintre proiectele pe care astăzi le aprobăm, cu votul consiliului să se poată face acest 

lucru. Pentru că nu am inclus spre exemplu Târgul de Carte Maghiară care se află la a 

XXI ediţie anul acesta, n-am inclus Festivalul de Film Alternative. Sunt multe care nu au 

fost incluse şi într-adevăr au scăpat. Da? Să le putem introduce pe parcurs. Doamna 

Csép v-aţi hotărât? Insistaţi? 

         

Doamna consilier Csép: D,a domnul preşedinte, aş dori să supuneţi la vot amendamentul 

formulat de mine.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Atunci eu retrag materialul dezbătut şi trecem la punctul 4. 

Secretariatul să ia act că am retras materialul de pe ordinea de zi. Nu ştiu ce facem cu 

ceea ce se va întâmpla duminică la Palatul Culturii, dar asta e. 
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Se retrage proiectul cu numărul 3 de pe ordinea de zi de către domnul preşedinte 

Dobre. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Liceul Teoretic Bolyai Farkas din Tîrgu Mureş pentru organizarea unui simpozion 

cu participare naţională intitulat ”Experienţe didactice în context multicultural” 

 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 4 de pe ordinea de zi, comisiile avizatoare au dat 

aviz favorabil. Este la a II-a ediţie această chestiune. Are trei articole, este o 

manifestare numită ”Experienţe didactice în context multicultural”. Vă invit să votăm.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 2 abţineri (Coman Meluş 

Florian, Şopterea Ioan), 5 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan 

Florin, Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Palatul Copiilor din Târgu Mureş pentru organizarea unui spectacol dedicat 

femeilor sub genericul ”De ziua ta, mămico!” 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. La punctul 5 avem un program duminică dacă nu 

mă înşel în 10 martie, luni. Aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 

Palatul Copiilor din Tîrgu Mureş pentru organizarea unui spectacol dedicat femeilor sub 

genericul ”De ziua ta, mămico!”. Proiectul de hotărâre are 3 articole şi dacă nu sunt 

discuţii vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny 

Vasile), 5 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş 

Codrin, Todoran Liviu Radu). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Asociaţia Euro-Media Advertising din Tîrgu Mureş pentru organizarea Galei 

Tineretului Mureşean 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 de pe ordinea de zi, comisiile 

avizatoare ne-au dat aviz favorabil pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Asociaţia Euro-Media Advertising din Tîrgu Mureş pentru organizarea 

Galei Tineretului Mureşean. Hotărârea noastră are trei articole şi vă invit să votăm, 

dacă nu sunt discuţii. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Szász Izolda), 5 

absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu). 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   10/10 

 

 

7. Proiect de hotărâre pentru prelungirea mandatului administratorilor interimari la 

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş   

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 7 şi ultimul de pe ordinea de zi are în 

vedere două articole şi prevede prelungirea mandatului administratorilor interimari la 

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. Vă 

mulţumesc. 

 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Ciprian 

Dobre, Szabo Albert) 3 „împotrivă” (Coman Meluş Florian, Rus dan Dorul, Şopterean 

Ioan), 5 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Popa Dragoş 

Codrin, Todoran Liviu Radu). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, şedinţa noastră de astăzi s-a încheiat, 

doamnelor consilieri o să le oferim câte un buchet de flori, vicepreşedinţii şi domnul 

secretar, pentru că poimâine este 8 Martie. Vă mulţumesc tare mult.  

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1403 

 

 

PREȘEDINTE                                                                                                   SECRETAR 

Ciprian Dobre                                                                                               Paul Cosma  

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Matild Ercsei 
Verificat: şef serviciu - Delia Belean 
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