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Nr. 9.180/30.V.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 16 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. 97 din 9 aprilie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit doi consilieri: Dénes Jozsef şi Popa 

Dragoş Codrin. 

 

Au fost invitaţi să participe:  

 dl. Corneliu Grosu,  prefectul judeţului Mureş 

 dl. Schmidt Lorand, director – Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş 

 dna. Codruţa Sava, director – Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş 

 dna. Mihaela Petrovan, preşedinte – Asociaţia „Bookland” 

 dl.  Cătălin Moise Dogar, preşedinte Liga Studenţilor Târgu Mureş 

 dl. George Rotaru, preşedinte - Aeroclubul României  

 dl. Tamási Zsolt Jozsef, preşedinte – Fundaţia „Pro Vita Cristiana” 

 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! Vă rugăm să ne scuzaţi întârzierea. 

Domnul Erős să-şi pornească aparatul, am văzut că este aici. Pe domnul Socotar nu l-am 

văzut astăzi, nici nu mai ştii unde să te uiţi după el. Domnul Dénes nu este. Domnul 

Coman, PDL-ul, când propuneţi omul? vă rugăm frumos, avem un loc vacant. Domnul 

secretar, vă rog.  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

consilieri, dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare din 

data de 3 aprilie 2014 sunt observaţii? Întrucât nu sunt, vă rog să votaţi acest document. 

Mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 3 aprilie 2014 se aprobă cu 31 

voturi „pentru”, 3 absenţi (Dénes Jozsef, Popa Dragoş Codrin, Socotar Gheorghe Dinu). 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul secretar. Salutăm şi grupul consilierilor 

PP-DD care este în formulă completă.  Vă solicit să votaţi ordinea de zi.   

Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenţi (Dénes Jozsef, Popa Dragoş 

Codrin, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul 

ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 

Decembrie 1918 nr.24 -26 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Primul punct priveşte darea în folosinţă 

gratuită a unor spaţii la Policlinica II, unde am reabilitat ambulatoriul şi unde funcţiona 

Comisia pentru handicap. Dorim să dăm din nou acelaşi spaţiu în folosinţă gratuită Casei 

Judeţene de Pensii cu care colaborăm de multă vreme. Comisiile avizatoare ne-au dat 

aviz favorabil, noi avem nevoie de 2/3. Vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenţi (Dénes 

Jozsef, Popa Dragoş Codrin, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a unui imobil aflat în 

administrarea DGASPC Mureş în scopul derulării unui proiect care vizează 

dezvoltarea unui serviciu social şi care va fi depus spre finanţare în cadrul 

Programului RO10, finanţat prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului 

Economic European (Granturile SEE) 2009 - 2014" 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 2, de asemenea, avem propunerea 

de a pune la dispoziţie, de această dată unei instituţii subordonate, şi anume DGASPC – 

ul, un spaţiu. Ei participă în cadrul unui program finanţat prin intermediul  

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

Avize am obţinut de la toate comisiile avizatoare, proiectul nostru are trei articole, 

dacă nu sunt discuţii şi observaţii vă invit să votăm.   

 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 3 absenţi (Dénes Jozsef, Popa 

Dragoş Codrin, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare 

anuale, cu anexe, pe anul 2013 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Bine aţi venit domnul Socotar. O să-l rugăm şi 

pe domnul Tatár Béla să voteze, mai ales că avem nevoie de 2/3. A trecut, am avut 

noroc totuşi. Vă rog să luaţi în considerare votul verbal al domnului Tatár Béla.  Punctul 

3 de pe ordinea de zi, aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, pe 

anul 2013. Este ultimul document pe care–l facem pentru 2013. Domnul Coman, vă rog. 
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Domnul consilier Coman: Vă mulţumesc, grupul Partidului Democrat Liberal va vota 

împotrivă şi o să vă spun doar trei chestiuni care ne determină să votăm împotrivă. În  

 

timp ce cheltuielile funcţionale sunt aproape de 96%, gradul de colectare 87%, 

cheltuielile de investiţii sunt doar de 65%, în condiţiile în care programul principal al 

consiliului judeţean este unul de investiţii. Am dori o detaliere, o descărcare mai 

amănunţită a celor două ţinte de profit care ar trebui să se constituie, adică Regia 

Autonomă Aeroportul Transilvania şi Parcul Industrial şi suntem nemulţumiţi de 

explicaţiile pe care l-am primit legat de procentul de 72% de absorbţie a fondurilor 

europene.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnul Coman, dacă domnul Bartha doreşte să 

dea unele lămuriri în legătură cu această chestiune, dacă nu, până atunci, aşa este 

domnul Coman, sunt absolut de acord cu dumneavoastră, toţi ne dorim ca investiţiile să 

fie mai multe şi profitul obţinut şi de Aeroport şi de Parcul Industrial şi vă înţeleg 

poziţia. Vă rog, domnul director. 

 

Domnul director Bartha: Practic, secţiunea de dezvoltare are acel procent de 

nerealizare şi eu am explicat şi în comisiile de specialitate motivele. Au fost, practic, 

decalajele dintre graficul de execuţie a proiectelor europene care au primit prelungire 

şi cererile de rambursare care au fost întârziate de către autorităţile de management. 

Aceasta este explicaţia, în rest procentul ar fi fost mult mai mare.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Aşa este şi avem destul de multe dificultăţi în 

această privinţă, suntem însă totuşi pe primul loc în regiunea noastră de dezvoltare şi 

ca  sumă atrasă şi ca sumă investită, respectiv, rată de absorbţie în Regiunea 7 Centru 

judeţul Mureş este pe primul loc. Asta nu înseamnă că nu trebuie să mai lucrăm şi să 

absorbim şi mai mult, exact cum a zis şi domnul Coman. Vă invit să votăm. 

  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Coman Meluş 

Florian, Todoran Liviu Radu), 4 „abţineri” (Borşan Doru Aurelian, Rus Dan Dorul, 

Şopterean Ioan, Tuşnea Ioan), 2 absenţi (Dénes Jozsef, Popa Dragoş Codrin). 

 

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

şi Asociaţia "Bookland" în vederea organizării conferinţelor practice "Bookland 

Evolution" 

 

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

cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Asociaţia "Bookland" Bucureşti în vederea 

organizării la Tîrgu Mureş a conferinţelor practice "Bookland Evolution". O colaborare pe 

care v-o supun votului şi vă şi invit să votăm, dacă nu sunt discuţii, mulţumesc. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dénes Jozsef, Popa 

Dragoş Codrin). 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Liga Studenţilor Tîrgu Mureş pentru organizarea Congresului internaţional 

pentru studenţi, tineri medici, farmacişti "Marisiensis" 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 pe ordinea de zi avem o 

cooperare dintre Liga Studenţilor şi instituţia pe care noi o reprezentăm, pentru 

organizarea unui Congres Internaţional pentru studenţi, medici şi farmacişti 

„Marisiensis”.  Este aici preşedintele ligii de la Universitatea de Medicină şi Farmacie. 

Domnul Todoran Liviu. 

 

Domnul consilier Todoran: Vreau să felicit pe colegii mei de la Liga Studenţilor. Este o 

manifestare care are deja mai mult de 10 ani, vreo 14 ani cred că, şi aş propune chiar în 

viitor să ne gîndim cum am putea mai mult să ajutăm Liga Studenţilor Medicinişti din 

Tîrgu Mureş. Cam atât. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Mingea este în terenul dumneavoastră domnul 

consilier, de câte ori o să veniţi, dacă sunteţ mai apropiat de vârstă de studenţii noştri, 

vă rugăm să veniţi cu propuneri şi în executiv veţi găsi colaborări şi de asemenea cred 

că între consilieri prieteni. Vă mulţumesc. Vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dénes Jozsef, Popa 

Dragoş Codrin). 

 

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

şi Aeroclubul României în vederea organizării Demonstraţiei aeriene "Sky is not 

the limit" 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. La punctul 6 pe ordinea de zi avem deja o 

colaborare mai veche cu Aeroclubul României, "Sky is not the limit" o acţiune la a V-a 

ediţie. Aveţi şi expunerea de motive, comisia a avizat favorabil. Vă invit să votăm.   

 

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

Tiberiu), 2 absenţi (Dénes Jozsef, Popa Dragoş Codrin). 

 

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

şi Fundaţia "Pro Vita Cristiana" pentru organizarea Concursului de creativitate 

religioasă romano-catolică 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7 pe ordinea de zi avem aprobarea 

cooperării dintre instituţia noastră şi Fundaţia "Pro Vita Cristiana" în vederea organizării 

Concursului de creativitate religioasă romano-catolică şi aceasta cred că este la o ediţie 

mai numeroasă dacă nu mă înşel, este aici şi organizatorul.  

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct7.pdf


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   5/8 

 

 

Domnul Tamasi Zsolt Josef : Mulţumesc, deci este la ediţia a VI-a şi este al doilea an de 

când Ministerul Educaţiei a aprobat ca concurs regional, fără finanţare din partea 

ministerului. Atrage în jur de 600 de elevi din şase judeţe.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Ştiu că domnul Someşan întotdeuna este generos cu astfel de 

activităţi, încercăm să ne aducem şi noi generozitatea şi vă invit să votăm, dragi 

consilieri.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dénes Jozsef, Popa 

Dragoş Codrin). 

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţa Tîrgu 

Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 8 de pe ordinea de zi toate 

comisiile ne-au dat aviz favorabil, vorbim despre desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţa Tîrgu Mureş. V-am transmis propunerile: Dr. Ovidiu Butuc şi Dr. Dorin 

Dorobanţu. Domnul Boloş, vă rog. 

 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, stimaţi colegi, 

intervenţia mea la acest punct o fac în calitatea de preşedinte al Comisiei social-

culturale, la solicitarea membrilor al acestei comisii. În şedinţa care am avut-o în cursul 

zilei de ieri s-a exprimat următorul punct ce vedere: deci, comisia propune ca în 

următoarele şedinţe de consiliu care implică aprobarea unor reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Mureş în diferite structuri, prin grija iniţiatorului de proiect, candidatul sau 

candidaţii să fie nominalizaţi în prealabil introducerii proiectului pe ordinea de zi şi nu 

în şedinţa de plen. Solicităm acest lucru pentru a exista posibilitatea firească, 

considerăm noi, de a discuta la modul concret aceste candidaturi în şedinţele de 

comisii. Dumneavoastră aţi făcut afirmaţia că am avizat. Noi nu am avizat pentru că nu 

am avut ce să avizăm, noi am exprimat punctul de vedere că este normal să se delege 

un reprezentant, dar asupra persoanei nu ne-am exprimat. O astfel de abordare 

considerăm că va fundamenta mai bine hotărârile luate, într-un spirit de transparenţă, 

pentru toţi locuitorii judeţului Mureş. Considerăm că această practică ar trebui să se 

încheie astăzi. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Având în vedere că dumneavoastră sunteţi 

deja la al patrulea mandat de consilier, sau la al treilea ... eu vi-l doresc şi pe al 

patrulea domnul profesor, ştiţi bine şi aşa este, este o practică de cel puţin trei 

mandate. Eu pot să-l retrag şi acum de pe ordinea de zi dacă sunt observaţii în legătură 

cu chestiunea asta, chiar nu am niciun fel de problemă pentru că omul pe care l-am 

propus a condus cel mai bine spitalele din acest judeţ de multă vreme. Bun, haideţi să 

supunem la vot.   

              

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
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Vot Secret - Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 „împotrivă”,  6 

abţineri, 2 absenţi. 

 

9.  Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.2 şi 3 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii 

organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 9 avem de asemenea un proiect 

privind modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 

din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. Dacă sunt discuţii sau 

observaţii? Dacă nu, vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dénes Jozsef, Popa 

Dragoş Codrin). 

 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele 

cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care 

operatorii de transport au renunţat 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 10 de pe ordinea de zi avem de 

asemenea un proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru toate 

traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin 

curse regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase nesolicitate, respectiv neatribuite 

sau la care operatorii de transport au renunţat. Dacă sunteţi de acord? Domnul Tatár 

Béla ... sunteţi de acord? Atunci vă invit să votăm, dragi colegi. 

 

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

2 absenţi (Dénes Jozsef, Popa Dragoş Codrin). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi vreau să dau cuvântul domnului Tuşnea. 

 

Domnul consilier Tuşnea: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş dori să vă 

mulţumesc pentru felicitările care le-am primit şi pentru urările de sărbători care 

urmează şi în acelaşi timp să vă urăm şi noi, să vă spunem sărbători frumoase şi 

fericite!, dar în acelaşi timp aş avea câteva probleme legate de punctul acesta, Diverse, 

şi încerc să fiu maximum de operativ pentru că ştiu că toată lumea la ora aceasta are 

destule ocupaţii. În primul rând am cerut la un moment dat un desfăşurător al lucrărilor 

pe drumurile judeţene şi încă nu l-am primit, pentru 2014, în al doilea rând aş dori să 

ştiu care dintre cei doi domni vicepreşedinţi au în portofoliu aceste lucrări, pentru că aş 

dori să mă înscriu în audienţă la un moment dat şi în al treilea rând, am un mandat şi o 

să vă rog frumos să îmi permiteţi să citesc pentru că vreau să citesc operativ şi concis  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
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următoarea problemă: în Reghin şi în comunele vecine, Solovăstru, Petelea, Suseni, 

Breaza şi Gurghiu se intensifică o tensiune, un protest, un conflict între cetăţeni şi SC 

Kastamonu  SRL. SC Kastamonu a construit o fabrică de pal, respectiv de plăci 

aglomerate lemnoase, care a început şi a produs cantităţi însemnate de astfel de plăci 

înainte cu aproximativ 1 an şi jumătate, înainte să aibă toate avizele, aprobările şi 

autorizaţiile  prevăzute de legislaţia română în domeniu. Iar acum este pe cale să 

construiască o fabrică de adeziv, de clei cum zice lumea, pentru lemn pe bază de 

formal de hidră, formol, metanol şi uree, toate substanţe volative, cu potenţial exploziv 

şi foarte toxice, cu impact distrugător atât asupra mediului, cât şi mai ales al sănătăţii 

şi vieţii oamenilor, în perimetrul intravilan al Reghinului, la limita perimetrului 

intravilan al comunei Solovăstru, în apropiere de râul Gurghiu unde este priza de apă şi 

respectiv uzina de apă a Reghinului, la distanţă mică de râul Mureş, din care se 

alimentează cu apă locuitorii municipiului Tîrgu Mureş şi nu numai, în apropiere de 

unitatea militară de la Mociar, precum şi în apropierea altor obiecte de interes public. 

În vederea avizului de mediu, Agenţia de Mediu şi Garda de Mediu a organizat o aşa-zisă 

dezbatere publică, sumară şi părtinitoare pentru SC Castamonu, la care cetăţenii 

prezenţi au fost foarte nemulţumiţi. Ei simt că opţiunea lor, dorinţa lor de a nu aproba 

construirea şi funcţionare unei astfel de fabrici în locaţia vizată, nu va fi luată în 

considerare şi nu va fi respectată. Grupuri de tineri, mai ales liceeni adună semnături 

care, invocând riscurile şi pericolele, cer interzicerea unei astfel de fabrici în 

intravilanul Reghinului şi eventual relocarea ei departe de comunităţile umane. 

Asociaţia Iniţiativa Civică pentru Reghin cere, pe lângă doleanţa tinerilor, o dezbatere 

publică, cere respectarea actelor normative în domeniu de către insituţiile abilitate şi 

mai ales cere, ceea ce ne vizează pe noi, o comisie tehnică constituită din oamenii cei 

mai potriviţi ai executivului şi ai deliberativului consiliului judeţean, care să facă toate 

investigaţiile şi să întocmească un raport ce urmează a fi înaintat Guvernului, în speţă 

Ministerului Mediului, care să folosească la rezolvarea situaţiei. Echipe de tineri au 

adunat peste 1.500 de semnături, consiliile locale din Solovăstru, Gurghiu, Suseni şi 

Breaza au adopătat deja câte o hotărâre din care rezultă că se opun construirii unei 

astfel de fabrici. De asemenea, Primăria  Municipiului Tîrgu Mureş a înaintat la Agenţia 

de Mediu o petiţie de protest. În certificatul de urbanism al Primăriei Reghin nu s-a 

cerut decât avizul de mediu. Nu s-a cerut aviz de la Aquaserv, de la Regia de 

Gospodărire a Apelor şi de la Unitatea  Militară de la Mociar.  Avize care cred că ar fi 

trebuit să se solicite. În nume personal dar şi în numele celor pe care i-am numit, 

precum şi în numele multori cetăţeni care discută această problemă, locuitorii 

Reghinului în mod deosebit, solicit constituirea acestei comisii tehnice la nivelul 

Consiliului Judeţean Mureş. Vă mulţumesc mult. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul consilier, sigur, noi putem forma o 

comisie, dar nu tehnică şi putem forma o comisie din consilieri pe problema atribuită 

consiliului judeţean. Am primit şi eu în audienţă reprezentanţii acestui ONG, i-am 

ascultat, însă, ca să zic aşa, mingea este pe terenul Primăriei Reghin în ceea ce priveşte 

oportunitatea, iar în ceea ce priveşte legalitatea este în curtea Agenţiei Naţionale de 

Mediu, respectiv filiala Mureş. Dar am şi vorbit cu domnul secretar în timp ce 

dumneavoastră citeaţi declaraţia, analizăm propunerea dumneavoastră,  în special, şi  
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repet acest lucru, prin prisma încadrării în atribuţiile prevăzute de lege în sarcina 

consiliului judeţean, a oricărui consiliu judeţean.      

 

Domnul consilier Tuşnea: Dar e vorba de mai multe unităţi administrative care ar fi 

potenţial afectate şi atunci ... 

 

Domnul preşedinte Dobre: Repet, eu am stat personal de vorbă cu aceşti oameni şi  le-

am zis: daţi-mi prevederea legală şi acţionăm. Dar e ca şi cum mâine îmi cere cineva să 

mă bag în agricultură, azi mă bag în geologie, mâine ne băgăm în agricultură, poimâine 

ne băgăm în finanţe, răspoimâine în alte sectoare de activitate unde consiliul judeţean 

nu are competenţă. Dar repet, analizăm această chestiune în executivul nostru şi o să-l 

rugăm pe domnul secretar să facă acest lucru împreună cu directorii. Iar în situaţia în 

care avem o competenţă legală în această materie, de a viza înfiinţarea unei fabrici, de 

fapt despre asta-i vorba, dacă este oportun să se construiască la Reghin, respectiv să 

afecteze şi alte unităţi administrative, o fabrică de acest gen. Nu prea putem noi să 

intervenim peste voinţa comunităţilor locale, din păcate. Dar, încă o dată repet, 

analizăm această chestiune şi o să facem public răspunsul nostru în următoarea şedinţă 

de consiliul judeţean.     

Eu vroiam să vă spun tuturor să aveţi sărbători frumoase, vroiam să vă rog să transmiteţi 

acasă urările executivului de bine, de tihnă şi de linişte a sărbătorilor pascale şi să ne 

vedem cu bine după sărbători! Nu vom mai avea şedinţă, nici extraordinară. Vă 

mulţumesc pentru participarea de la extraordinara de la începutul lunii, ne vom vedea 

la sfârşitul lunii mai. Pentru chestiuni punctuale vă aşteptăm pe toţi la cabinet. Domnul 

Tuşnea, la drumuri este domnul vicepreşedinte Dancu. Veţi fi fiecare dintre 

dumneavoastră contactaţi de către colegii noştri, fie de la cabinet, fie de la executiv, în 

legătură cu participarea dumneavoastră la Gala Uniter din 28 aprilie 2014, în seara zilei 

de luni. Să vedem exact cine vine, cine nu, este foarte important, locurile fiind 

limitate. 

Vă mulţumesc foarte mult şi, încă o dată, Sărbători frumoase!   

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1341. 

 

PREŞEDINTE                                                                                        SECRETAR  

Ciprian Dobre                                                                                    Paul Cosma 
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