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Nr.7009/8.04.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 3 aprilie 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. 90 din 1 aprilie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” 

şi „Népujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit 4 consilieri: Baciu Marius 

Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Stoica Ion. 

 

Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 

 dl. Soos Zoltan, director - Muzeul Judeţean Mureş 
 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la 

elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ  

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! stimate colege, stimaţi colegi, 

avem o şedinţă cu două puncte pe ordinea de zi aşa cum v-am informat. Mulţumesc 

presei pentru prezenţă la şedinţa noastră extraordinară şi rog încă cinci colegi să 

deschidă aparatele de vot. Salutăm prezenţa domnului consilier, şef de comisie, 

domnul Socotar. Bun, mai avem câţiva colegi care trebuie să-şi deschidă aparatele de 

vot. Dacă vreţi vă şi spun: domnul Antonie şi domnul Tatár Béla. Da, vă mulţumesc. 

Absenţii: Baciu, Borşan, Gliga, Stoica şi Tatár Béla. Da, nu avem astăzi pe ordinea de 

zi acordarea de licenţe şi cred că din această cauză domnul Tatár Béla nu vine astăzi. 

Dar să ştiţi că îl aveam pe domnul Coman, ne atrage atenţia domnul inspector 

general. ... Bun, vă mulţumesc. Nu avem proces-verbal. Avem, domnul secretar a 

greşit, avem proces-verbal.   

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

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

2014 sunt observaţii? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest document. Vă 

mulţumesc. 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 februarie 2014 se aprobă cu 30 

voturi „pentru”, 4 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan 

Florin, Stoica Ion). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul secretar. Vă propun să aprobăm 

ordinea de zi, cele două proiecte pe care le avem astăzi înscrise la şedinţa noastră 

extraordinară.   

Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, 

Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Stoica Ion). 

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea participării 

Muzeului Judeţean Mureş la sesiunea de cereri de proiecte lansată în cadrul 

Programului PA16/RO12 Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi 

natural – proiecte mari, parte integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului 

Economic European (SEE) 2009-2014 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Primul punct, Comisia tehnico-economică 

avizează, Comisia de servicii publice avizează cu trei voturi şi o abţinere. Primul 

proiect este legat de stabilirea unor măsuri în vederea participării Muzeului Judeţean 

Mureş la sesiunea de cereri de proiecte lansată în cadrul Programului PA16/RO12 

Conservarea şi revitalizarea patrimoniului cultural şi natural – proiecte mari, parte 

integrantă a Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014. 

Hotărârea are patru articole şi rog pe domnul Boloş să ia cuvântul.  

 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am luat cuvântul 

deoarece Comisia social-culturală nu a avut o reuniune destinată pentru avizarea 

acestor proiecte, dar îmi exprim un punct de vedere personal, deocamdată. Acest 

proiect consider că este binevenit, este important şi uitându-mă la sumă este o sumă 

cu totul semnificativă, deci nu este ceva neglijabil. Folosesc prilejul să spun un lucru 

care îl relatez dintr-o experienţă trăită  la Universitatea Petru Maior. Universitatea 

Petru Maior a avut un proiect în cadrul acestor competiţii cu mecanismul financiar al 

Spaţiului Economic European care a funcţionat impecabil. Nu ştiu dacă în această 

competiţie, în momentul de faţă, se procedează ca şi în competiţia anterioară, când 

cel care a câştigat proiectul a avut un avans 30% cu care şi-a început activitatea. Nu 

ştiu dacă în cazul de faţă va funcţiona acest lucru. La universitate la noi, acest 

proiect a fost implementat şi foarte rapid s-au recuperat banii de la unitatea de 

management, deci nu au fost sincope. Sper că şi în cazul de faţă, pentru că suma 

este extrem de mare şi o simţim din plin în bugetul consiliului. Deci, personal voi 

vota pentru această chestiune.    

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul profesor. Avem încă şi noi multe de 

stabilit  în  legătură  cu  finanţarea  pentru că am înţeles de la domnul Soos că banii  
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până la urmă trebuie noi să îi asigurăm, să-i punem practic deoparte şi atunci, 

evident, intervine în mod salvator domnul Bartha. Nu-i aşa domnul Bartha? ziceam că 

banii trebuie să îi avem şi pe urmă îi recuperăm şi atunci dumneavoastră în mod 

salvator o să interveniţi. O să rectificăm bugetul şi o să încercăm să asigurăm. Nu 

putem să ratăm un astfel de investiţie, sperăm pe 16 aprilie când facem şedinţă să 

fim în măsură să prezentăm în faţa dumneavoastră documentaţia proiectului de 

hotărâre privind creditul, cel pe care nu am reuşit să-l atragem anul trecut. Să 

încercăm din nou cu băncile şi să sperăm că domnul Bartha o să fie mai insistent cu 

băncile şi o să ne găsim un finanţator pentru creditul pe care îl trebuie să-l luăm. 

Poate şi acest proiect să fie parte din portofoliul pe care să-l prezentăm în cererea 

de credit. Vom mai băga şi proiectele pe care le avem, proiectul de la parcare, 

proiectul de la amenajarea de la aeroport ş.a.m.d. Domnul Pokorny, vă rog. 

 

Domnul consilier Pokorny:  Vă mulţumesc, stimate domnule preşedinte, onorat 

consiliu. Sigur că şi Comisia tehnico-economică a votat proiectul în unanimitate, îl 

considerăm deosebit de important, binevenit. Având însă în vedere că în apropiere se 

preconizează construcţia acelui garaj supraetajat, părerea specialiştilor este că 

această reabilitare nu va fi de fond structural şi atunci în cadrul celeilalte lucrări 

punem în pericol ce am reconstruit, eventual. Deci este o întrebare, cum putem să 

ne dovedim seriozitatea faţă de finanţatorul generos, dacă la apariţia unor maşini 

grele va cădea faţada, structural, vă repet, clădirea este pus în pericol. Părerea mea 

este că ar trebui ca noi şi din câte cunosc relaţia noastră cu consiliul local de peste 

10 ani, de când sunt consilier, să avem o garanţie fermă că această lucrare se va 

sista. Repet, este părerea specialiştilor că punem în pericol structura obiectivului. 

Este de exemplu aici la Mall un lac de vreo doi ani unde s-ar putea liniştit construi, 

muta, n-am periclita, nici poluarea n-ar exista atât de puternic în mijlocul oraşului şi 

n-am periclita această lucrare. Bănuiesc că atât Ministerul Dezvoltării, cât şi  

Ministerul Culturii ar fi în măsură să ne ajute în această problemă. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul Pokorny, domnul Şopterean. 

 

Domnul consilier Şopterean:  Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri, 

stimaţi  invitaţi, aş dori ca în cadrul luării mele de cuvânt să mă refer la două 

aspecte. Palatul Culturii este un edificiu foarte important la nivelul judeţului Mureş, 

este un edificiu pe care noi trebuie să îl păstrăm cu sfinţenie şi tocmai de aceea 

vreau să-l întreb pe domnul director, pentru că în descrierea proiectului am găsit 

principalele elemente care au contribuit la degradarea imaginii clădirii. Cu câteva 

şedinţe în urmă când vorbeam tot de Palatul Culturii, mă referam că în afară de tot 

ceea ce s-a făcut până acum şi ce se va mai face, este foarte important să plece de 

la acoperiş. Aţi avut în vedere? Aţi cuprins undeva că am găsit în două feluri, aici în 

proiect am găsit reparaţii şi intreţinere la învelitoarea din ţigle de solzi, după aceea 

am găsit undeva învelitoarea glazurată, tot aceeaşi chestiune este, nu?  Bun. A doua 

chestiune  este  referitor  la  sala  de  spectacole  care,  tot aşa,  dacă  este  să  o  
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cataloghez, după părerea mea, dar cred că şi a dumneavoastră, este cea mai 

frumoasă, cea mai silenţioasă din câte avem în judeţul Mureş şi dacă s-au făcut şi se 

vor mai face lucrări de intreţinere ... ceea ce aş avea eu de obiectat, trebuie să 

avem mare grijă de intreţinerea acestor săli. Spre exemplu, este sensibilă la mulţi, 

mulţi decibeli, asta înseamnă instalaţii de sonorizare cu ocazia diferitelor manifestări 

culturale şi chiar sensibilă şi la momente de coreografie unde sunt şi dansurile 

populare. Dumneavoastră, domnule preşedinte, sunteţi foarte generos cu multe 

organizaţii şi este bine că susţineţi actul de cultură, numai că îmi amintesc în urmă 

cu mai mulţi ani pare-mi-se că era a hotărâre de a se folosi o singură dată pe an 

gratuit din partea unui ONG sala de spectacole şi dacă se poate să restricţionăm, zic, 

într-un fel spectacolele grandioase cu 100 de mii de decibeli şi cu coreografie, 

dansuri populare şi alte momente de coreografie care deteriorează inclusiv orga. 

Această este intervenţia mea, vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul consilier, domnul Todoran Liviu, sau 

din greşeală aţi apăsat. Mulţumesc. Dacă doriţi să restricţionăm accesul în sală, la 

mâna dumneavoastră este sala, distinşi colegi, eu chiar n-aş restricţiona accesul în 

sala de concerte, este unul dintre cele mai frumoase interioare pe care îl avem în 

judeţ, în România, este unul dintre cele mai frumoase interioare de concerte dar, 

într-adevăr, să sperăm că acest proiect va aduce acel plus de care are nevoie şi sala 

de concerte şi clădirea pentru protejarea ei, astfel încât s-o lăsăm şi celor care vin 

după noi într-o stare bună. Mulţumim pentru iniţiativa muzeului şi vă invit să votăm.    

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o abţinere (Rus 

Dan Dorul,) 4 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, 

Stoica Ion). 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Digitizarea şi inventarierea 

arhivei tehnice" şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, o abţinere. Al doilea proiect este proiectul 

"Digitizarea şi inventarierea arhivei tehnice" şi a cheltuielilor legate de proiect. Aţi 

parcurs cu siguranţă expunerea de motive, programul este „Conservarea, 

revitalizarea patrimoniului cultural şi natural” cerere proiecte mari, aici vorbim 

despre cei de la Departamentul Arhitect şef. Dacă sunt discuţii, comentarii, dacă nu 

sunt vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o abţinere (Rus Dan Dorul,) 

4 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin, Stoica Ion). 
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Domnul preşedinte Dobre: Două proiecte mari. Vă mulţumesc de asemenea o 

abţinere. În 16 aprilie vă invit din nou şi pe dumneavoastră, distinse colege şi distinşi 

colegi, la şedinţa ordinară din luna aprilie a consiliului judeţean, invităm presa de pe 

acum pe 16 aprilie 2014. Vă mulţumesc tare mult.  

  

 Lucrările şedinţei se încheie la ora 1325. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                               SECRETAR  

Ciprian Dobre                                                                              Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Matild Ercsei 

Verificat: şef serviciu - Delia Belean 

              director – Genica Nemeş 

 


