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Nr. 11.163/30.06.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 27 mai 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. 138 din 20 mai 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit trei consilieri: Antonie Ştefan 

Mihail, Borşan Doru Aurelian şi Socotar Gheorghe Dinu. 

 

Au fost invitaţi să participe:  

 dl.  Vasile Liviu Oprea, subprefectul Judeţului Mureş; 

 dl. Vasilescu Vladimir Mihai – preşedinte al Consiliului de Administraţie, R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş; 

 dl. Ovidiu Butuc – manager Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

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

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

 dl. comisar şef penitenciare Mihai Hăbălău, Director Penitenciarul Târgu Mureş; 

 dna. Camelia Cândea, preşedinte Asociaţia Floare Rară; 

 dl. Ion Aleodor Roman – coordonator, Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 
Antidrog 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! Vă rugăm să vă porniţi aparatura de 

votare. Da, vă mulţumesc. Avem patru absenţi: domnul Antonie lipseşte, domnul Borşan,  

domnul Socotar şi domnul Todoran. Sperăm să primim şi motivarea absenţei domniilor 

lor.   Să-i dăm cuvântul domnului secretar, pentru procesul-verbal de la şedinţa 

anterioară. Domnul secretar, să vă rog.  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

consilieri, dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din data de 

16 aprilie 2014 sunt observaţii? Întrucât nu sunt, vă rog să votaţi actul administrativ în 

cauză, vă mulţumesc. 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 16 aprilie 2014 se aprobă cu 27 voturi 

„pentru”, 1 „nu a votat” (Baciu Marius Tiberiu), o „abţinere” (Dénes Iosif), 4 absenţi 

(Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu, Todoran Liviu 

Radu). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim. Ordinea de zi dacă sunteţi dispuşi, noi suntem 

pregătiţi să votăm.   

Ordinea de zi se aprobă cu 29 voturi „pentru”,  4 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu, Todoran Liviu Radu). 

 

1. Proiect de hotărâre încetarea unui mandat de consilier județean 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnilor colegi, primul punct pe ordinea de zi 

se referă la încetarea unui mandat de consilier judeţean ales pe listele PP-DD şi este 

vorba despre colegul nostru Stoica Ion. Încetează de drept, ca urmare a pierderii 

calităţii de membru al partidului pe lista căruia a fost ales. Proiectul nostru de hotărâre 

are două articole. Vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”,  4 absenţi (Antonie Ştefan 

Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu, Todoran Liviu Radu). 

 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce 

aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei, 

nr.2, pentru implementarea proiectului "Program de intervenţii integrate pentru 

şomeri – certitudinea unui viitor durabil" 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, al doilea proiect pe ordinea noastră de zi este 

legat de punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul nostru de pe str. Primăriei nr. 2, 

pentru implementarea proiectului "Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 

certitudinea unui viitor durabil". Comisia economică ne dă aviz favorabil, juridică de 

asemenea, servicii publice, cultură şi urbanism de asemenea. Dacă nu sunt discuţii vă 

invit la vot.   

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Todoran Liviu 

Radu),  3 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Răstolița la Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al treilea proiect este legat de aprobarea 

noastră a aderării comunei Răstolița la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA 

INVEST MUREȘ. Dacă nu sunt comentarii sau dezbateri  vă invit să votăm.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Antonie Ştefan 

Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de cooperare dintre Consiliul 

Județean Mureș și Penitenciarul Tîrgu Mureș  
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al patrulea proiect este legat de convenţia de 

cooperare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Penitenciarul Tîrgu Mureş. În expunerea de 

motive aţi observat care este obiectul acestei colaborări, strict acesta va fi. Proiectul 

nostru de hotărâre are trei articole şi vă invit să votăm în ansamblu.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Antonie Ştefan 

Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea utilizării gratuite a Sălii Mari și a holului 

Palatului Culturii, de către Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru organizarea unui 
eveniment caritabil denumit "Artă pentru suflet" 

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

aprobarea utilizării gratuite a Sălii Mari și a holului Palatului Culturii, de către Spitalul 

Clinic Județean Mureș, pentru organizarea unui eveniment caritabil denumit "Artă 

pentru suflet". Toate comisiile ne-au dat aviz favorabil, este de fapt şi motivul pentru 

care am decalat ziua de joi pentru organizarea şedinţei ordinare al lunii. ... Noi ne 

putem opri!, aveţi ceva important să ne comunicaţi?... Aceasta este motivul pentru care 

am decalat pe astăzi, pentru că mâine se organizează acest spectacol caritabil cu un 

artist, care nu mai putea reveni într-o altă dată, pentru organizarea concertului. Este la 

iniţiativa Spitalului Clinic Judeţean Mureş, spital care se află în subordinea consiliului 

judeţean şi proiectul de hotărâre vizează punerea la dispoziţie a sălii Palatului Culturii 

şi, de asemenea, a foaierului şi să sperăm că se vor strânge şi banii necesari 

achiziţionării unui echipament de care Spitalului Clinic Judeţean Mureş al consiliului 

judeţean are atâta nevoie. Dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Antonie Ştefan 

Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

6. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 și 2 la HCJM nr.53/27 martie 

2014 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, 

desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public 

județean 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 al ordinii de zi avem un proiect 

legat de completarea unor anexe, 1 şi 2, la HCJM nr.53/27 martie 2014 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean. Este vorba  

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_/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_/pct6.pdf
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despre un eveniment „Galopiada Mureşeană” cu o expunere de motive foarte serioasă 

pe care am avut-o în vedere la redactarea proiectului de hotărâre.  La acest proiect am 

obţinut avizul favorabil al tuturor comisiilor de specialitate … Domnul profesor Boloş, vă 

rog. 

 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, am avizat în comisie cele 

două proiecte, cerând câteva detalii despre modul de desfăşurare şi am considerat că 

sunt bine venite şi necesare. Am însă o întrebare, cu titlu personal, deoarece nu am 

găsit Dex cuvântul „sacfiuţ” aş dori ca cineva să-mi confirme ce se înţelege prin acest 

lucru.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Aş găsi de cuviinţă să-i dăm cuvântul domnului consilier 

Şopterean.  

 

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

stimaţi invitaţi, dau răspuns prima oară domnului profesor. Sacfiu este o floare, este 

chiar şi un cântec „Sacfiuţ din poarta noastră”, deci în folclorul nostru popular, 

sacfiuţ/sacfiu este o floare, dragă nouă. Eu vreau, domnul preşedinte, să salut orice 

astfel de iniţiativă a noastră, a consiliului judeţean, de a sprijini mai ales acest 

festival/concurs, care este dedicat tinerilor interpreţi de muzică populară …  

 

Domnul preşedinte Dobre: Un fel de floare din grădină, mă gândesc….  

 

Domnul consilier Şopterean: Asemănător, dar se face în memoria unei talentate 

frumoase fete ale cântecului popular mureşean, Ramona Fabian şi vreau să vă spun, este 

bine că încurajăm tinerii, îi promovăm să prindă gustul şi dragostea pentru tradiţie, 

pentru folclorul nostru şi mai ales  faptul că, vă spun, judeţele învecinate: Bistriţa, 

Clujul, Alba au câte două, trei astfel de festivaluri – concurs de muzică populară. E bine 

să avem şi noi şi să sprijinim. Mulţumesc.   

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc şi un buchet de sacfiuţi. Am înţeles. Îmi cer scuze 

pentru prezentare. Eu am înţeles că sunt două proiecte pe ordinea de zi, însă domnul 

secretar Cosma a venit cu această completare, să încercăm ca acum proiectele pentru 

care se impune sau  se doreşte cooperarea consiliului judeţean să le introducem la acea 

anexă pe care  să o completăm, cea pe care o scoatem la începutul fiecărui an, ca să 

ştim exact despre ce vorbim şi poate, iată, aşa într-un an, doi să facem acest portofoliu 

de proiecte culturale sau sportive la care consiliul judeţean într-adevăr participă şi 

cooperează în organizarea lor. Am uitat de fapt să prezint că în aceeaşi hotărâre, atât 

Galopiada cât şi acest Festival–concurs interjudeţean memorial Ramona Fabian de 

muzică populară, va fi la prima ediţie. Dacă nu mai sunt alte intervenţii, dragi colegi, vă 

invit să votăm.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” (Popa Dragoş 

Codrin), 3 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe 

Dinu). 

 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii 

de selecţie prealabilă a unor membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureş  

 

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

stabilirea unor măsuri în vederea derulării procedurii de selecţie prealabilă a unor 

membri ai Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" 

Tîrgu Mureş. Proiectul are trei articole şi poate în sfârşit reuşim să facem sau să ducem 

la o formă completă acel Consiliu de Administraţie de la Aeroportul Transilvania. Vă 

mulţumesc. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 5 „abţineri” (Coman Meluş 

Florian, Rus Dan Dorul, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ioan), 3 absenţi 

(Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.92/26 iulie 2012 

privind nominalizarea reprezentanților județului Mureș/ Consiliului Județean Mureș 

în asociațiile la care acesta este parte  
 

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

specialitate ne-au dat aviz favorabil, pentru modificarea anexei la HCJM nr.92/26 iulie 

2012 privind nominalizarea reprezentanţilor judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş 

în asociaţiile la care aceasta este parte. Domnul secretar, vă rog să prezentaţi. 

 

Domnul secretar Cosma: Sunt două situaţii de încetare de drept a mandatului de 

consilier judeţean, respectiv, al doamnei vicepreşedinte Lokodi care reprezenta 

autoritatea publică în Consiliul Director la Asociaţia de Dezvoltară Intercomunitară 

Centrul Transilvaniei şi a domnului Chirteş Ioan Cristian care reprezenta judeţul în 

Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru Dezvoltare Montană Mureş. Din punct 

de vedere al tehnicii de redactare al actului administrativ, am propus o completare a 

anexei la HCJM nr. 92/2012, iar preşedintele consiliului judeţean, ca titular al dreptului 

de iniţiativă de a propune reglementări consiliului,  

a făcut două propuneri pe care dumneavoastră încă din faza de dezbatere la comisii le-

aţi primit pe suport electronic. Este vorba de domnul consilier judeţean Gliga Ioan Florin 

pentru a reprezenta judeţul nostru în Adunarea Generală a Asociaţiei Judeţene pentru 

Dezvoltare Montană Mureş, respectiv, domnul vicepreşedinte Kelemen Atilla Márton 

pentru a reprezenta judeţul în Comitetul Director, alături de domnul vicepreşedinte 

Dancu, la Asociaţia de Dezvoltară Intercomunitară Centrul Transilvaniei. Din punct de 

vedere procedural, fiind vorba de două propuneri distincte, cred că ar trebui supuse la 

vot în mod separat.   

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
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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Domnul preşedinte Dobre: Ţinem cont de recomandarea dumneavoastră, domnul 

secretar. Aşadar, dragi colegi, că invit să-l votăm prima dată pe domnul vicepreşedinte 

Kelemen.    

Vot Secret - Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 „absenţi.” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Atunci să-l votăm pe domnul consilier Gliga.  

Vot Secret - Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 „absenţi” 

 

9. Proiect de hotărâre privind completarea HCJM nr. 31 din 29 februarie 2012 – 

privind modificarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş" 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Unanimitate, echipă serioasă. Proiectul de la 

numărul 9 privind completarea HCJM nr. 31 din 29 februarie 2012 privind modificarea 

Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş". 

Domnul Schmidt este aici, dacă sunt întrebări? Nu sunt. Vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi, 3 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice şi a 

indicatorilor tehnico – economici ai investiţiei "Amenajare acces principal şi secundar 

la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 S.A.M. Reghin" 

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

privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice şi a indicatorilor tehnico–economici 

ai investiţiei "Amenajare acces principal şi secundar la Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă nr.3 S.A.M. Reghin". Toate comisiile ne-au dat aviz favorabil. Dacă nu sunt 

întrebări, vă invit să votăm. Mulţumesc. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Dobre Ciprian, 

Şopterean Ioan), 3 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar 

Gheorghe Dinu). 

 

11. Proiect de hotărâre privind însușirea Strategiei județene antidrog 2013-2020 și a 

Planului de acțiune pentru implementarea Strategiei județene antidrog Mureș în 

perioada 2013-2016 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. La punctul 11 avem un proiect privind însuşirea 

Strategiei judeţene antidrog 2013-2020 şi a Planului de acţiune pentru implementarea  

Strategiei judeţene antidrog Mureş în perioada 2013-2016. Domnul Pokorny doreşte să ia 

cuvântul. 

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
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
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Domnul consilier Pokorny: Domnule preşedinte, onorat consiliu. De mai multă vreme se 

cunoaşte că în ţara noastră nu mai tranzitează transportul ilegal de droguri către Apus 

din Orientul Mijlociu, ci suntem şi un punct terminal. Este foarte bine şi normal ca ţara 

să aibă o strategie antidrog. Eu m-aş referi, fiind şi în comisie, la câteva aspecte în ceea 

ce priveşte judeţul nostru. Părerea mea este că acest birou care coordonează 

activitatea şi însumează programele Poliţiei, a Ministerului Sănătăţii, a DICOT-ului 

ş.a.m.d. şi ţine legătura cu ONG- urile care reabilitează dependenţii ar trebui să 

desfăşoare o activitate mult mai intensă pentru că, vrând-nevrând, trebuie să 

recunoaştem … nu spun un secret, cred că fiecare are informaţii că deja se răspândeşte 

drogul în licee, în universităţi, în baruri şi pentru ca fiecare dintre noi să putem lua o 

poziţie în domeniul în care lucrăm, ar trebui să fim documentaţi corespunzător şi să 

cunoaştem în primul rând din mass-media,  să se popularizeze mult mai intens această 

activitate de antidrog, să se statueze un exemplu. Eu am întrebat câţi tineri  au fost 

arestaţi şi judecaţi? Nu se ştie foarte exact. Am dori să ştim, ca să fie un exemplu. Ştim 

cazuri când, din păcate, în mass-media din nimic se face din ţânţar armăsar. Să se 

statueze un exemplu, ca mâine sau poimâine să nu ne gândim că hai să mai vindem ceva 

droguri, să facem un ban. Nu! Trebuie să ne oprim. Avem o strategie pe 7-8 ani. Acum 

trebuie să facem nişte paşi serioşi în acest sens, după părerea mea. În continuare avem 

instituţiile şi ONG-urile acestea care reabilitează dependenţii. Ar trebui să publicăm şi 

să facem o publicitate mult mai mare pentru că eu cunosc, de exemplu, Bonus Pastor 

unde se lucrează cu dependenţii de alcool, jocuri de noroc şi dependenţi de droguri. 

Aceste lucruri ar trebui să cunoască lumea şi să ne folosim de acest ajutor. Am întrebat 

câţi consumatori sunt în evidenţă acum şi câţi au fost cu 2-3 ani în urmă? După părerea 

domnului Roman,  conducătorul acestui birou, numărul este acelaşi, dar daţi-mi voie să 

mă îndoiesc de această cifră. Deci eu aş dori, aş propune, aş sugera să intensificăm 

munca aceasta şi să luăm poziţie, toată societatea dacă este posibil ca … nu să 

extirpăm, ci măcar să reducem pericolul acestui flagel. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru intervenţie, domnul Pokorny, iar pe 

dumneavoastră dragi colegi vă rog să votăm proiectul.    

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Antonie Ştefan 

Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar Gheorghe Dinu). 

 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu, pentru efectuarea 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate speciale " 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 12 şi ultimul, comisiile avizatoare, 

cea de servicii publice şi socio-cultural ne-au dat aviz favorabil. Proiectul priveşte 

stabilirea unei licenţe de traseu, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate, dar speciale. Un proiect care nu cred că va 

naşte nici un fel de discuţii, vă invit să votăm.   

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Bândea Eugen, 

Popa Dragoş Codrin), 3 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Borşan Doru Aurelian, Socotar 

Gheorghe Dinu). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru votul de la ultimul proiect, vă 

mulţumesc pentru votul de la această şedinţă. Aş vrea să discutăm o chestiune care s-a 

ivit săptămâna aceasta, dacă nu mă înşel, legată de o scrisoare care a fost adresată 

tuturor consilierilor. Cred că aţi primit-o cu toţii, cea a  constructorului de la Parc Auto. 

N-aţi primit-o pe e-mail? Nu? Bun. Ok, în fine. O să încerc să fac un rezumat, să zic aşa, 

şi să cunoaşteţi poziţia noastră, a executivului. Cei de la lucrarea „Transilvania Motor 

Ring” de vreun an de zile au început să aibă probleme în ceea ce ne priveşte pe noi ca 

beneficiari, în sensul că sunt mult în urmă  cu graficul de lucrări, cu execuţia lucrărilor, 

calitatea lor lasă de dorit ş.a.m.d.  Marea  lor  problemă  este  faptul  că  nu  se  vede  

preşedintele  consiliului judeţean cu ei. O spun foarte răspicat, exact cum le-am 

transmis şi domniilor lor. O spun şi în şedinţă publică şi tuturor, că nici nu am să mă văd 

cu ei. M-am văzut la intrarea în mandat cu toţi constructorii de pe şantiere, le-am dorit 

succes tuturor. Dar da, într-adevăr, nu am vrut să modific proiectul de la „Parc Auto” şi 

să suplimentez lucrările din bugetul consiliului judeţean, pentru că domniile lor când au 

participat la licitaţii au spus că fac o lucrare cu un preţ, sub cotând nişte lucrări, drept 

pentru care au şi câştigat licitaţia, şi atunci nu mi se pare normal să facem noi pe banii 

consiliului nu ştiu ce bucle din care de fapt ei să-şi câştige diferenţa cu care au cotat 

mai puţin, astfel încât să câştige faţă de ceilalţi ofertanţi. Asta a fost o singură 

întâlnire. Le-am spus punctul meu de vedere. Oricât vor insista, proiectul va rămâne aşa 

cum a fost şi nu mai supunem bugetul consiliului judeţean la alte cheltuieli … şi aşa este 

un proiect foarte mare, finanţarea este mare, de 50%. Problema noastră este nu de a 

califica într-un fel sau altul proiectul, ci de a termina proiectul şi să începem să scoatem 

de pe urma investiţiei făcute cât mai repede şi să amortizăm cât mai bine această 

cheltuială. Colegii noştri de la Direcţia de Dezvoltare Economică … proiectul în sine are 

un conducător care răspunde şi la bine şi la rău de cum se execută lucrările acolo, 

gestionează relaţia. Cert este că de aproximativ 7-8 luni nu au mai făcut nimic. Pe e-

mail am pus poziţia noastră şi răspunsul nostru pe care l-am făcut către domniile lor. Am 

pus şi planşe foto în care să vedeţi cam cum arată lucrările şi de asemenea suntem în 

perioada judiciară deja, cu nişte măsuri asiguratorii pe care trebuie să le luăm şi vom 

termina proiectul. Nu are legătură că o să continue ei sau nu. Avem garanţia de bună 

execuţie, avem partea de bani pe care nu le-am decontat-o pentru lucrările care nu au 

fost executate ş.a.m.d. Eu sper, rapid, în acest an să executăm lucrările. Pe de altă 

parte, dacă doriţi să consultaţi acest material şi poziţia noastră, şi poziţia pe care a 

exprimat-o constructorul, cei de la Direcţia Economică sunt pregătiţi, eventual la 

următoarea şedinţă dar şi individual se pot lua relaţii.  Am încercat să subsumez, 

lucrurile sunt mult mai tehnice, gradul de progres pentru lucrările pe care şi l-au  

asumat în licitaţie pe ultimele 6 luni este de 3%. Dar vinovat, evident, tot eu sunt că nu 

mă întâlnesc cu ei. Vă rog, domnul director Băţaga.    
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Domnul director Băţaga: Bună ziua! domnule preşedinte, domnii vicepreşedinţi, 

doamnelor şi domnilor consilieri, aş dori să fac următoarea intervenţie: în principiul 

consacrat în şah şi în strategia militară se spune că cea mai bună apărare este atacul, 

asta atunci când avem anumite iniţiative. Eventual reuşeşti să iei în surprindere 

adversarul şi atunci ai şanse să câştigi. Noi, însă, în mesajul care v-a fost transmis 

fiecăruia dintre dumneavoastră, pe noi cei care ne ocupăm de implementarea, nu numai 

a acestui proiect, nu au reuşit deloc să ne ia prin surprindere atitudinea celui care ar fi 

trebuit să fie de la bun început, adică din august 2011 şi până în august 2013, primul 

moment, în care acest proiect ar fi trebuit să fie finalizat de partenerul nostru. Acest 

partener care, îmi pare foarte rău, contestă implicarea atât celor din aparatul de 

specialitate, contestă capacitatea lor de implementare, a unui proiect de infrastructură, 

cât şi implicarea executivului consiliului judeţean în soluţionarea aspectelor ivite în 

şantier şi daţi-mi voie să vă spun că suntem suficienţi de maturi să ne asumăm acele 

lucruri care apar inerent în orice proiect mare de infrastructură şi vreau să spun că pe 

parcursul celor mai bine de 20 de ani sau pe parcursul celor 15 ani, de când mă ocup de 

implementarea unor proiecte din fonduri europene, multe dintre acestea sau marea lor 

majoritate au fost proiecte de infrastructură. Pentru asta eu, într-adevăr, am calificare 

de inginer, nu de inginer constructor. Am alţi colegi care au implementat cu succes alte 

proiecte mari de infrastructură cu care judeţul Mureş se poate mândri, însă să fiţi 

convinşi că întotdeauna, alături de noi, în echipele noastre de implementare s-au regăsit 

oameni cu pregătire tehnică, respectiv, ingineri constructor atât din cadrul direcţiei, cât 

şi din cadrul direcţiei de specialitate, respectiv Direcţia Tehnică. Vă aduc aminte de 

primul mare proiect de infrastructură creat în judeţul Mureş din fonduri europene 

„Parcul Industrial” pe care eu l-am manageriat, sunt inginer, dar nu sunt inginer 

constructor. Vă duc aminte aici de „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea reţelelor 

de apă şi canalizare în oraşele mici şi mijlocii”, pe care eu l-am manageriat şi nu sunt 

inginer constructor. Domnul preşedinte, daţi-mi voie să vă spun, pentru că mai avem la 

îndemână un foarte frumos proiect care este exemplu dat în România şi vizitat de 

reprezentanţi ai multor autorităţi publice locale, respectiv, „Depozitul ecologic de la 

Sînpaul” şi „Sistemul Integrat de Gestiunea deşeurilor”, iar liderul acestei echipe, 

managerul de proiect este absolvent al Facultăţii de Istorie din cadrul Universităţii Babeş 

Bolyai din Cluj Napoca, care a avut şi a reuşit să coordoneze o echipă care s-a ocupat de 

implementarea acestui proiect. A reuşit să gestioneze relaţia cu un constructor serios,  

de  fiecare dată când am avut suficiente probleme. Deci adevăratele motive eu nu vreau 

să vă expun acum. Îmi pare rău să vă spun, însă  este prima oară în aceşti ani când am 

întâlnit o asemenea abordare din partea unui constructor, de pe site-ul căruia oricine 

poate constata că este vorba de unica lucrare pe care o are în România. Cu atât mai 

mult ar fi trebuit să fie mult mai atent la modul de abordare al acestei lucrări. Vă 

mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Şi noi vă mulţumim pentru frumoasa şi lunga expunere, vreau 

să spun doar trei lucruri şi anume: Direcţia noastră de dezvoltare a gestionat şi a dus la 

bun sfârşit, mai urmează licitaţia operatorului  unui proiect de 52 de milioane de euro.  
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Proiectul de la „Motor Ring” nu este decât de 9 milioane de euro. V-am spus, la prima 

întâlnire le-am şi atras atenţia băieţilor. Atenţie! că discuţia s-a purtat într-un singur 

sens.  Când modificăm proiectul pe banii consiliului judeţean, să facem o pistă 

frumoasă, aşa cum trebuie făcută. Mi-am dat seama, de fapt, din acel moment ce se 

întâmplă şi atunci am  cerut şi cum au cotat ei câteva chestiuni, unde şi-au câştigat de 

fapt preţurile mici, cele care acum urmau să fie puse în operă. Bun, evident cu absolut 

orice fel de întrebări, absolut orice fel de lămuriri, vă stăm la dispoziţie. Eu nu doream 

sau noi nu doream să ieşim în spaţiu public cu nici un fel de acuzaţie. Nici nu am ieşit în 

spaţiu public. Am încercat  să  ţinem  această  relaţie  care  s-a  deteriorat  cu  

constructorul  într-o  situaţie normală, firească şi anume: asigurarea de dovezi, 

rezilierea contractului pe cale judiciară ş.a.m.d. Noi să ne facem licitaţia cu un alt 

constructor ş.a.m.d., lucruri pe care le avem în vedere de aproximativ 7 luni de zile. 

Aşa cum zicea şi domnul director Băţaga, nu suntem nici noi copii ş.a.m.d., nu suntem 

nici noi veniţi … mă rog, devreme pe plaiurile fondurilor europene. A doua chestiune pe 

care vroiam să v-o aduc la cunoştinţă, un alt proiect al nostru, de cooperare cu 

Autoritatea Aeronautică - Aeroclubul României, care era programat pe 23-24-25 mai,  

am fost  anunţaţi  că  din  motive  independente de noi, de consiliul judeţean, care am 

pus la dispoziţie tot ceea ce ne-am obligat prin convenţia de cooperare, nu mai poate 

avea loc datorită, … din sursele mele, a unor defecţiuni la aparatele de zbor şi nu s-a 

ţinut acel eveniment. Urmează să vedem dacă organizatorii o să-l reprogrameze şi dacă 

noi vom mai fi de acord să intrăm în această cooperare cu Aeroclubul României. Se pare 

că organizatorii au probleme.  Domnul Radu Mircea, s-a înscris la cuvânt. 

 

Domnul consilier Radu Mircea: Mulţumesc, domnule preşedinte. Referitor la „Parcul cu 

Motor”  aveam în intenţie, înainte de a spune dumneavoastră, să ridic această problemă 

fiindcă mi-am fost dat să constat că lucrările de acolo au stagnat şi merg foarte, foarte 

lent.  Aş vrea să vă întreb termenul de punere în execuţie când a fost, când este 

prevăzut şi dacă totuşi aveam această şansă. Eu ştiam că sunt 26 de milioane de euro, 

nu 9 milioane, sau 22 de milioane în total. În sfârşit, nu asta contează, dacă se vor 

respecta termenul de execuţie, fiindcă 50% parcă sunt fonduri europene. Bun, dacă nu 

se respectă termenul înseamnă că noi pierdem probabil o parte din banii europeni, dacă 

aşa spune legislaţia. A doua întrebare: aş vrea să vă întreb dacă la proiectul acela de 

110 milioane de euro, cel mai mare proiect al judeţului Mureş, cu magistrala de 

apă,dacă s-a câştigat licitaţia sau s-a judecat licitaţia la tronsonul Tîrgu Mureş–Sărmaş, 

Tîrgu Mureş-Pănet-Band. Ştiu că în continuu erau în … constructorii între ei se tot 

contestau, dacă s-a reuşit să se încheie sau a câştigat vreun constructor aceste lucrări 

fiindcă parcă şi aici termenul este până 2015. Proiectul undeva este 90% sau 98% cu bani 

europeni, consiliul judeţean, după câte cunosc, e numai cu fondul de 2%. Dacă puteţi să-

mi daţi lămuriri la cele două întrebări.        

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, termenul de finalizare este de 24 iunie 2014 

dacă nu mă înşel. Evident, fiind luna viitoare, cu o rată de progres în lucrări de 3% în 

ultimele 6 luni nu are cum să fie gata. Iar răspunsul cu fonduri europene, nu, nu 
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pierdem fondurile europene. La a doua întrebare, proiect de 110 milioane de euro, cel 

mai mare şantier … nu, nu este cel mai mare şantier, cel mai mare şantier va fi 

autostrada care vine de la Cheţani şi  va merge până la Acăţari, sperăm noi, aproximativ 

660  milioane de euro. Din punctul nostru de vedere licitaţia nu a avut loc. Noi am 

alcătuit o listă pentru al doilea master-plan prevăzut de programul operaţional sectorial, 

pe mediu al localităţii. Aquaserv-ul oricum are o mare problemă, pentru că din ceea ce 

s-a angajat că face pe 2007-2013 avea de cheltuit vreo 600 milioane, dacă nu mă înşel, 

şi a cheltuit vreo 300. Deci nu a fost în stare să facă lucrări în măsura în care a avut bani 

la dispoziţie. Deci urmează aprobarea POS, aprobarea master-planului, abia pe urmă 

Aquaserv-ul  va  face  aceste  licitaţii.  Din păcate, aşa cum este nefiresc, Aquaserv-ul a 

fost cedat de altcineva, în alte vremuri, de la consiliul judeţean către alt consiliu … dar 

local. Nu avem control asupra lucrărilor dar încercăm anul acesta să vedem ce putem 

face. Dacă nu mai sunt întrebări? Dacă sunt le ascultăm. Vă mulţumesc şi ne vedem luna 

viitoare în şedinţa ordinară.   …. PDL-ul, apropo. Aţi trimis doar ieri oamenii. Nu mai 

puteam. Deci o făceam, dar nu am putut. Era o restanţă, mi-am notat-o să vă spun. 

Mulţumesc. Bună ziua! Sărut mâna!   

   

 Lucrările şedinţei se încheie la ora 1346 

 

 

 PREŞEDINTE                                                                                      SECRETAR  

 Ciprian Dobre                                                                                   Paul Cosma 
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