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Nr.5.890/9.IV.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 27 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. 74 din 21 martie 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: Borşan Doru 

Aurelian şi Coman  Meluş Florian. 

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. Barmou Mohamed Kheir – manager, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe 

Marinescu Târnăveni 

 dna Codruta Sava - director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

 dl. Szász Ioan, manager – Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 dna Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu 

Mureş  

 dna Pescari Tatiana, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu 

Mureş  

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

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

Educaţională Tîrgu Mureş, 

 dna Monica Dohotariu - director, Centrul Judeţean pentru Cultură şi Educaţie 

Artistică Mureş 

 dna Laura Mona Pop – director, Căminul Pentru Persoane Vârstnice Ideciu 

 dl. Horaţiu Moldovan – preşedinte  Societatea Română de Medicina Muncii  

 dl. Beke István Ferenc – preşedinte Asociaţia „Harmonia Cordis” 

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

elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ  
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Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna, stimate colege, bună ziua, stimaţi domni! Vă 

solicităm să porniţi aparatele de votat. Avem patru absenţi, domnul Borşan, domnul 

Coman, domnul Todoran şi domnul Tatár Béla.  Vă mulţumesc,  sunt pornite toate  

aparatele de vot. Pentru început am să-i dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma, 

să supună la vot două procese- verbale pe care le avem de aprobat.   

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

consilieri, referitor la procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 februarie 

2013 dacă sunt observaţii sau propuneri referitoare la conţinut? Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votaţi acest document. Mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 februarie 2013 se aprobă cu 29 

voturi „pentru”, 5 absenţi (Bán Moise, Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, şi acum referitor la conţinutul procesului-verbal 

al şedinţei extraordinare din data de 6 martie 2014 dacă sunt observaţii, propuneri? 

Nu sunt, vă solicit să votaţi şi acest act. Vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 6 martie 2014 se aprobă cu 30 

voturi „pentru”, 4 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Tatár Béla, 

Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult, domnul secretar. Cred că distinsele 

noastre colege v-au pus la dispoziţie cele 3 proiecte de hotărâri în regim de urgenţă 

pe care încercăm să vi le supunem atenţiei. Primul, consecinţă al retragerii punctului 

9 pe care o să facem imediat. Doi, e un proiect care se impune după vacantarea 

posturilor de preşedinte, respectiv secretar al Comisiei de buget. Trei, o chestiune 

de modificare la un proiect european pe care l-am probat anul trecut şi mai trebuie 

să adaugăm nişte bani la proiect, pe urmă îi recuperăm, fiind cheltuieli eligibile şi 

împreună cu aceste trei proiecte în regim de urgenţă şi mai puţin punctul 9 pe 

ordinea de zi, vă propun să adoptăm ordinea de zi pe care o avem astăzi. 

Ordinea de zi cu cele trei puncte în regim de urgenţă şi retragerea punctului 9 se 

aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Popa Dragoş Codrin), 4 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Regim de urgenţă 1 

Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ALAE dirijorului Shinya Ozaki 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Să întrăm în primul punct în regim de 

urgenţă legat de acordarea distincţiei ALAE dirijorului Shinya Ozaki, dirijor 

permanent al Filarmonicii de Stat, pentru motivele expuse în actele care stau la baza  

proiectului. Practic este vorba despre împlinirea a 20 de ani de când domnia sa are 

calitatea de dirijor permanent al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş şi de asemenea 

pentru relaţia care s-a stabilit între Filarmonica  de  Stat  Tîrgu Mureş pe de o parte,  

iar  pe  de altă  parte, în ceea ce priveşte activitatea pe care domnia sa a depus-o şi  

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   3/10 

 

colaborarea pe care a avut-o cu Filarmonica, chiar şi cu judeţul. Dacă nu sunt 

obiecţiuni, vă supun votului dumneavoastră.    

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o abţinere (Pokorny Vasile), 

2 „nu au votat” (Dénes Iosif, Todoran Liviu Radu), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, 

Coman Meluş Florian). 

Regim de urgenţă 2 

 

Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei nominale a unor comisii de 

specialitate pe domenii de activitate 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 2 în regim de urgenţă, avem 

actualizarea componenţei nominale, de această dată, a unor comisii de specialitate 

pe diferitele domenii de activitate din cadrul consiliului judeţean, făcute ca urmare 

a propunerilor grupurilor reprezentate în consiliul judeţean. Dacă nu sunt discuţii sau 

observaţii, vă invit să votăm. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian). 

Regim de urgenţă 3 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.86/12.06.2013 şi aprobarea 

unor măsuri pentru implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate 

pentru şomeri-certitudinea unui viitor durabil” 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al treilea proiect în regim de urgenţă 

priveşte modificarea HCJM nr.86/12.06.2013 şi aprobarea unor măsuri pentru 

implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri-

certitudinea unui viitor durabil”. Este o chestiune legată de buget, o completare pe 

care domnul Bartha ne-a expus-o în expunerea de motive.  Dacă nu sunt discuţii sau 

observaţii vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „nu au votat” (Szabo 

Albert), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în 

natură a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Revoluţiei, 

nr.45-45/b 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Primul punct pe ordinea de zi ordinară este 

legat de aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în natură a unei părţi din 

imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Revoluţiei, nr.45-45/b, respectiv, este 

vorba despre restrângerea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Ansamblul 

Mureşul. Acel imobil a fost restituit în natură  în  baza  unei  hotărâri judecătoreşti şi 

încercăm să plătim un pic mai puţină chirie pentru nişte spaţii, care oricum nu au 

fost folosite la activitatea propriu zisă a Ansamblului Mureşul. Dacă nu sunt discuţii, 

vă invit să votăm.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian) 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, 

str.Primăriei, nr.2 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 2 de pe ordinea de zi ordinară 

avem proiectul de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, 

str.Primăriei, nr.2, respectiv, este vorba despre fostul Hotel Parc. Este vorba despre 

16,38 mp, unde mai punem la dispoziţie un birou pentru asociaţia noastră Ecolect.  

Dacă sunteţi de acord, vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea Ioan), 1 

nu a votat (Ciprian Dobre), 2 absenţi  (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul  2014 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Avem la punctul 3 rectificarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş. Este un proiect care urmează să fie dezbătut pe articole 

şi vă supun atunci aprobării, …  aveţi microfon, vă rog. 

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte, aţi precizat la dezbaterea 

punctului 3 în regim de urgenţă o cuvenită rectificare şi ajustare corespunzătoare a 

proiectului de rectificare a bugetului. Într-adevăr, domnul director Bartha a făcut o 

notă prin care se propune practic ca suma necesară implementării proiectului depus 

pe POS DRU, în valoare totală de 899 de mii de lei care corespunde judeţului Mureş, 

să fie cuprinsă  în  proiectul  nostru de rectificare de buget şi ca sursă de finanţare  

vorbim de cuprinderea unei anexe 10a la capitolul 5102 cu această sumă de 899 de 

mii lei. Suma se asigură şi cash-flow în regim de decontare, rambursare ulterioară. 

Întreaga sumă este eligibilă, cheltuielile în totalitate sunt eligibile şi nu presupun 

contribuţie financiară din partea consiliului judeţean. Este doar o chestiune tehnică 

de cuprindere în buget a acestei sume.  

 

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

dacă doriţi să faceţi o subliniere sau lămurire. 

 

Domnul director Bartha:  În bugetul aprobat avem suma pentru proiecte eligibile, 

practic este în anexa 7 şi  trebuie să cuprindem în anexa 10 la proiecte europene 

suma respectivă. 

 

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc domnul director, atunci permiteţi-mi să 

supun votului dumneavoastră art.1 al proiectului de hotărâre.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/03_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/03_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/03_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/03_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/03_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/03_/pct2.pdf
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Art.1 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman 

Meluş Florian). 

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

Art.2 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman 

Meluş Florian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 3. 

Art.3 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabo Albert), 2 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 4. 

Art.4 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 nu a votat (Ciprian Dobre, Dénes Iosif, Erős 

Csaba, Szabo Albert), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

Domnul preşedinte Dobre: Acesta cred că era un aliniat. Încă o dată, totuşi, pentru 

conformitate art.3 vă rog ... şi celor care redactează, un pic mai multă grijă de 

numerotare. 

Art.3 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Szabo Albert, Todoran Liviu 

Radu), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

Domnul preşedinte Dobre: Hotărârea în integralitatea sa vă rog. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabo Albert), 

2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public judeţean 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

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

public judeţean. Dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm. O clipă, cu amendamentul la  

art.4 alin.2 se introduce următorul amendament : „Până la finele exerciţiului 

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

programe de interes public judeţean cu aprobarea autorităţii deliberative, la 

propunerea motivată a iniţiatorilor şi respectarea dispoziţiilor legale.” Discuţia pe 

care am avut o data trecută, legată de faptul că cele cuprinse în anexă nu sunt 

limitativ enumerate, ci doar ca proiect. Domnul Kelemen. 

 

Domnul vicepreşedinte Kelemen:  Mulţumesc domnul preşedinte. Grupul UDMR o să 

susţină materialul, însă toată lumea îşi aminteşte că data trecută s-au ivit nişte 

probleme cu privire la promovarea acestor evenimente în diferite limbi şi vreau doar 

să menţionez că, pentru şedinţa următoare, o să iniţiem un proiect de hotărâre care 

să  stabilească  un  contract-cadru  pentru  fiecare  activitate  care  oricum  trebuie  
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făcute, care să aibă un capitol şi despre limbile în care vor fi promovate aceste 

iniţiative şi programe. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre:  Mulţumesc şi eu şi cred că până atunci, domnul secretar, 

să fie gata, şi mă uit în sală să văd, dar nu-i în sală, chestiunea legată de 

supravegherea colaborărilor pe care noi le avem la fel ca şi ALAE, de câteva luni de 

zile încercăm să stabilim care sunt regulile de urmat în colaborările pe care instituţia 

noastră le are cu terţii şi încă nu am reuşit să facem acest lucru. Domnul 

vicepreşedinte, chiar vă rog să ţineţi sub control redactarea şi aducerea în 

deliberativ această  chestiune. Domnul profesor Boloş, vă rog. 

 

Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc. Eu aş vrea doar să aduc la cunoştinţa plenului 

un scurt fragment din discuţiile avute în Comisia social-culturală şi anume, s-a făcut 

o reflecţie de următorul gen: „Dacă pentru 250 de evenimente culturale organizate 

în judeţ avizăm o sumă de 4 miliarde în bani vechi şi pentru o singură manifestare 

alocăm 9 miliarde, trebuie să ne gândim ca în perspectivă, în anul următor, acele 

multe evenimente care se desfăşoară anual, totuşi să le susţinem mai consistent. Să 

încercăm să le dăm mai multă substanţă, de fapt consiliul judeţean îi ajută pe 

organizatori prin fondurile pe care le alocă, deci nu obiectăm asupra acestui 

proiect, dar să gândim totuşi ca în perspectivă această componentă de evenimente 

organizată de comunităţile şi organizaţiile culturale din judeţ să aibă o susţinere 

mai mare.” Vă mulţumesc.    

 

Domnul preşedinte Dobre: Domnul profesor Boloş să ştiţi că noi împreună am fost 

implicaţi în această chestiune. Am cugetat şi noi mult la acest aspect, numai că, aşa 

cum ştiţi şi dumneavoastră foarte bine la experienţa pe care o aveţi, faptul că atunci 

când pierzi ceva te costă mult mai scump să-l aduci acasă, decât dacă nu l-ai fi 

pierdut. Noi, evident că sumele o să încercăm să le retragem până la o participare 

onorifică din ceea ce dumneavoastră aţi ridicat, însă trebuie să fim de acord că 

plăteşti dacă vrei să recuperezi ceva. Vă mulţumesc oricum pentru observaţii şi vă 

invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Societatea Română de Medicina Muncii, în vederea organizării 

Congresului Naţional de Medicina Muncii – abordare multidisciplinară 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 avem un proiect de hotărâre 

care priveşte aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Societatea 

Română de Medicina Muncii, în vederea organizării Congresului Naţional de Medicina 

Muncii, într-o abordare multidisciplinară. Nu este unul cu implicaţie financiară 

pentru noi, ci doar o colaborare fără bani. Vă invit să votăm. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia "Harmonia Cordis" în vederea organizării Festivalului 

Internaţional de Chitară Clasică "Harmonia Cordis" – Tg.Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 6, proiect de hotărâre privind 

aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Harmonia Cordis" în 

vederea organizării Festivalului Internaţional de Chitară Clasică "Harmonia Cordis" la 

Palatul Culturii. Dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm.  

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

Ioan), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea organizării Olimpiadei 

Naţionale de Limbi Romanice 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, punctul 7 privind aprobarea cooperării 

dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea 

organizării Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice la Tîrgu Mureş. Avem un 

amendament al executivului. „propunem ca suma cu care să participăm, alături de 

celelalte materiale pe care le oferim să fie de 10.000 de lei”, în urma unor discuţii 

pe care le am avut, unele disfuncţionalităţi, propunem această sumă. Domnul 

Someşan, vă rog. 

Domnul consilier Someşan: Mulţumesc domnule preşedinte, în primul rând pentru 

amendamentul pe care l-aţi propus astăzi, aici, în plenul consiliului judeţean. Vreau 

să spun doar atât că având în vedere conflictul de interese pe care–l reprezint în 

cadrul acestui vot, eu nu voi vota. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Pentru secretariat: „Capitolul bugetar unde urmează să se 

achite această sumă de bani este 870250.” Cu acest amendament, vă solicit să 

votăm, mai puţin domnul Someşan.  

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

1 nu a votat (Someşan Ştefan), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş 

Florian). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de 

coordonare şi supervizare constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii 

depozitului ecologic zonal şi a staţiei de tratare mecano-biologică din localitatea 

Sînpaul, judeţul Mureş 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 8 avem un proiect de hotărâre 

privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de coordonare şi supervizare, 

constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii depozitului ecologic zonal şi a 

staţiei de tratare mecano-biologică din localitatea Sînpaul, judeţul Mureş. Domnul 

secretar doreşte să ia cuvântul.  

Domnul secretar Cosma:  Mulţumesc domnule preşedinte. Am constatat, ulterior 

redactării proiectului şi supunerii spre avizare comisiilor de specialitate, că la art.1 

s-a strecurat o eroare materială şi atunci propunerea aparatului de specialitate ar fi 

ca denumirea studiului de oportunitate să fie cea cuprinsă în anexele la proiectul de 

hotărâre pe care dumneavoastră l-aţi primit. Practic, studiul de oportunitate vizează 

delegarea gestiunii a intregului serviciu, cu toate componentele sale, însă denumirea 

de la art.1 vizează doar depozitul de deşeuri, depozitul propriu-zis şi atunci 

denumirea să fie armonizată cu conţinutul documentaţiei anexă. Vă mulţumesc.  

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

amendament, dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian) 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 9 l-am retras de pe ordinea de zi 

cu bunăvoinţa dimneavoastră la adoptarea ordinii de zi de astăzi. Proiectul de la nr. 

10 este un proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică. Grupul PD-L are cuvântul. 

Domnul consilier Rus Dan Dorul: Din partea grupului de consilieri al Partidului 

Democrat Liberal propunerea noastră este în persoana domnului Şopterean Ioan. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, dacă nu sunt alte discuţii vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă prin vot secret cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat, 

2 absenţi. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localităţi la 

un nou serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 11, avem un proiect de hotărâre 

privind modificarea arondării actuale a două localităţi la un nou serviciu public 

comunitar de evidenţă a persoanelor. Doamna director, doriţi să luaţi cuvântul? Nu. 

Era  condiţionat  acest  proiect  de  hotărâre  de  un  aviz  ce urma  să-l primim de la  
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minister, avizul am primit astăzi de dimineaţă cu aprobarea trecerii, respectiv 

arondării celor două localităţi. Dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Montarea a două bariere la parcarea 

din faţa complexului Parc" 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, la punctul 12 proiectul priveşte aprobarea 

documentaţiei tehnice şi ai indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Montarea a 

două bariere la parcarea din faţa complexului Parc". Foarte interesantă denumirea 

proiectului nostru. Este vorba despre parcarea în care o să aibă şi domnii consilieri, 

când vin, accesul mai facil decât astăzi, respectiv angajaţii. Unii consilieri nu sunt de 

acord cu cele spuse de noi, doamna Csép Andrea zice că nu. Uitaţi, domnul secretar, 

se angajează, este o idee bună, chiar se poate face lucrul acesta şi cred că dacă 

împreună avem grijă de acest lucru, chiar putem să-l facem. Avem acolo douăzeci şi 

ceva locuri de parcare. Acum ţinând cont că Andrea vine cu bicicleta, mai scădem. 

Deja nu mai avem nevoie de atâtea locuri de parcare. Dacă nu sunt alte discuţii şi 

observaţii vă mulţumesc şi vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Coman Meluş Florian).       

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui 

număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 

persoane prin curse regulate speciale 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul Tatár Béla, ultimul proiect de 

hotărâre este legat de licenţe, efectuarea serviciului public de transport, dacă 

dumneavoastră aveţi observaţii? Vă rog. 

Domnul consilier Tatár Béla: Domnul preşedinte, vă mulţumesc frumos că de fiecare 

dată atrageţi atenţia sălii că sunt în sală, n-am semnat prezenţa şi probabil de 

aceea. Eu am spus şi de multe ori spun, dacă nu reuşim nici în următorii 3-4 ani să 

modificăm legislaţia (Legea nr.92) acestea o să le luăm conform legii, fără să avem 

vreo legătură cu ele. Îmi pare rău, dar asta este situaţia şi aşa va rămâne în următorii 

ani. 

Domnul preşedinte Dobre: Este tot mai bine decât fixarea preţului la grâu.  

Domnul consilier Tatár Béla: Nu ştiu, domnul meu, dar nici una, nici alta nu are 

vreun sens. 
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Domnul preşedinte Dobre: Am votat şi acesta. Bun. Înainte să votăm vreau să deschid 

o paranteză şi să aduc la cunoştinţa colegilor consilieri dar şi a presei, pentru că am 

fost foarte tare certat la ultima şedinţă extraordinară că nu am anunţat presa, aviz 

cabinetului pentru data de 3 aprilie 2014, când o să vă invităm la o şedinţă 

extraordinară fulger, de 3 minute, legată de un proiect de hotărâre la care va 

participa Muzeul Judeţean şi încă alte două entităţi ale consiliului judeţean. Acest 

proiect este legat de fonduri norvegiene şi avem nevoie  ca  deliberativul  să-şi  

spună  punctul  de  vedere.  Speranţa  noastră este aceea că dumneavoastră veţi 

aproba intrare în acest proiect al consiliului judeţean, respectiv al instituţiilor 

subordonate consiliului judeţean şi de asemenea propunem ca şedinţa ordinară a 

consiliului judeţean din luna aprilie să aibă ziua de desfăşurare în data de 16 aprilie 

2014, având în vedere că în 20 aprilie este Paştele pentru toată lumea. Haideţi să 

încercăm totuşi în data de 16 aprilie, am încercat toate căile posibile, credeţi-mă, nu 

vin cu propuneri negândite. Deci în data de 3 aprilie de la ora 13,00. Bun, mai 

suntem datori cu un vot, să nu uităm proiectul de hotărâre al domnului Tatár Béla şi 

pe urmă ne putem retrage şi închidem şedinţa noastră. Vă mulţumesc.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o abţinere (Popa Dragoş 

Codrin), 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi vă mulţumesc şi pentru votul de astăzi, ne 

vedem în 3 aprilie. Vă mulţumesc.  

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1338 

 

 

PREŞEDINTE                                                                     SECRETAR  

Ciprian Dobre                                                                                Paul Cosma 
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