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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 26 iunie 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. 164 din 19 iunie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Din cei 33 de membri ai consiliului judeţean a lipsit un consilier: Borşan Doru Aurelian. 

  

Au fost invitaţi să participe:  

 dl.  Vasile-Liviu Oprea, subprefectul Judeţului Mureş; 

 dl. Ovidiu Moldovan, supleant pe listele ApMS  

 dl. Soos Zoltán, director Muzeul Judeţean Mureş; 

 dl. Vladimir-Mihai Vasilescu, preşedinte al Consiliului de Administraţie al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş; 

 dl. Ovidiu Butuc, manager Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

 dl. Barmou Mohamed Kheir- manager, Spitalul Municipal Gh. Marinescu Târnăveni; 

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

 dna. Laura Mona Pop – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos;  

 dna. Ileana Gusatu - director Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 

 dl. Kovacs Robert – şef serviciu SALVAMONT – SALVASPEO; 

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

 dl. Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL Tîrgu Mureş;  

 dl. Vasile Cazan – director, Filarmonica Tîrgu Mureş; 

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

Copilului; 

 dl. Petroniu Tiberiu Vasile Nagy – director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 

Judeţean Mureş 

 dl. Sergiu Horobeţ, director general S.C. Compania Aquaserv; 

 dna Cristina Sîrb, Manager finanţe, S.C. Compania Aquaserv; 

 dl. col. Ispas Todea, şeful STPS Mureş; 

 dl. loc. col. Călin Handrea, adjunct al inspectorului şef, ISU Horea; 

 dl. George Rotaru, director general, Aeroclubul României; 
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 dl. Dănuţ Ştefănescu, director executiv Agenţia pentru Protecţia Mediului 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 

vot. Da, eram un pic speriaţi că nu o să putem folosi internetul, pentru că am avut o 

cădere de net în sală. Avem cinci absenţi, unu nu este, unu nu vine astăzi, încă cineva 

trebuie să pornească aparatul de vot. Bun. Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor, avem 

şedinţă solemnă astăzi, având în vedere că vom valida sau nu pe noul nostru coleg, aşa 

că începem şedinţa noastră cu intonarea Imnului de Stat.  

Se intonează Imnul de Stat al României. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. Domnul secretar aveţi cuvântul.  

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

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

27 mai 2014 sunt observaţii? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest document, vă 

mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 mai 2014 se aprobă cu 31 voturi 

„pentru”,   2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm în ordinea de zi, vă solicit să o şi 

aprobăm prin votul dumneavoastră.  

Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”,  2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Tatár 

Béla). 

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru aprobarea ordinii de zi. Avem plăcerea 

să începem astăzi prin a valida un nou mandat de consilier. Este vorba de domnul Ovidiu 

Moldovan candidat pe lista ApMS, din partea Partidului Democrat. Sigur că da, la acest 

moment noi nu putem să lucrăm fără ajutorul preşedintelui comisiei de validare şi 

numărare, domnul consilier Dinu Socotar, căruia îi dăm cuvântul. Domnul preşedinte, vă 

rog. 

Domnul consilier Socotar: Domnule preşedinte, vă mulţumesc. Având în vedere 

dispoziţia art. 96 din Legea nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate 

cu prevederile regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale 

aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, am examinat 

legalitatea alegerii consilierilor judeţeni. Totodată, comisia de validare a luat act de 

declaraţia domnului Costea Simion, prin care renunţă la mandatul de consilier judeţean. 

În urma examinării dosarului Biroului Electoral Judeţean privind alegerile locale din 10 
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iunie 2012 şi a listei de supleanţi a APMS, Alianţa pentru Mureş, comisia de validare a 

constatat legalitatea alegerii domnului Moldovan Ovidiu, următorul supleant de pe lista 

acesteia şi propune „validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Moldovan 

Ovidiu, pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de către toţi membrii  

comisiei de validare.” După cum se face referire şi în acest act, următorul de pe listă 

era domnul Costea. Domnul Costea a depus o declaraţie că renunţă la mandat pentru că 

ar fi în incompatibilitate şi, pe poziţia 19, următorul este domnul Moldovan Ovidiu. 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc şi eu, domnul preşedinte. Incompatibilităţile 

acestea ne fac să renunţăm la multe. Vă invit dragi colegi să votăm articolul 1 din 

proiectul nostru de hotărâre. Cine este pentru şi cine este împotrivă.   

Art. 1 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Borşan Doru Aurelian, 

Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul secretar, domnul Ovidiu Moldovan, vă 

invit şi pe dumneavoastră. Să ne ridicăm în picioare.  

Domnul secretar Cosma: O să vă rog să puneţi mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie. 

Voi da citire jurământului, după care o să vă rog să rostiţi cuvântul „JUR”. „Jur să 

respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea, pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să mă ajute 

Dumnezeu!” 

Domnul consilier Moldovan: „JUR”. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă rog să semnaţi. Poftiţi, vă doresc succes. Să formalizăm 

după depunerea jurământului. După ce s-a semnat jurământul, să finalizăm voturile 

pentru articolele 2, 3, 4 şi 5 şi pe urmă hotărârea în ansamblu.  

Art. 25 al hotărârii se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o „abţinere” (Moldovan Ovidiu), 

un  absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Hotărârea în ansamblu vă rog. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o „abţinere” (Moldovan 

Ovidiu), un  absent (Borşan Doru Aurelian). 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la HCJ nr.42/2001 

privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu modificările 

și completările ulterioare 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Îl salutăm şi pe domnul Tatár Béla şi pe 

domnul Dragoş Popa care au venit după începerea şedinţei, le mulţumim pentru vot. Noi 

lucrăm într-un cvorum de 32 pentru că nu avem încă nominalizarea de la Partidul 

Poporului – Dan Diaconescu, dar să sperăm că la următoarea şedinţă vine şi de la 
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dumneavoastră următoarea nominalizare. Intrăm mai departe. La punctul 2 comisiile 

ne-au dat aviz favorabil. Este vorba despre completarea şi modificarea anexei la HCJ 

nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului Mureș, cu 

modificările și completările ulterioare. Este vorba despre mijloacele fixe intrate în 

patrimoniul judeţului ca urmare a derulării proiectului integrat de gestiune a deşeurilor. 

Dacă sunt comentarii, observaţii? Dacă nu, vă invit să votăm.  

 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un  absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al municipiului 

Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public al municipiului Tîrgu în 

domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea Muzeului Judeţean Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3 avem proiectul de hotărâre 

privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş, de către noi, 

privind trecerea unor bunuri din domeniul public al municipiului Tîrgu Mureş în domeniul 

public al judeţului Mureş şi în administrarea Muzeului Judeţean Mureş. Este vorba 

despre suprafaţa 37/38 m2 de la subsolul Palatului Culturii unde Energomur-ul a instalat 

o centrală termică. Energomur-ul a intrat în insolvenţă, dacă nu şi în lichidare, nu ştiu. 

Am avut o corespondenţă cu ei că noi dorim să luăm de la municipiu acea bucată de 

teren pe care este amplasată centrala şi să furnizăm noi Palatului Culturii căldură prin 

intermediul acelei centrale. Dacă nu sunt discuţii,vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), un  

absent (Borşan Doru Aurelian). 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCJM nr.104/2013 privind 

acordul de amplasare a unui pilon pentru senzor meteorologic pe terenul ce 

aparține domeniului public al județului Mureș, administrat de R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș 

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

ne-au dat aviz favorabil, şi comisia social culturală şi cea de teritoriu şi urbanism. Cine 

se ocupă din executiv de comisia de teritoriu şi urbanism? Pop Călin? Da. Aduceţi-i la 

cunoştinţă că noi nu mai lucrăm pe jumătăţi de hârtie … Serviciul Cancelarie! De doi ani 

cred că ar trebui să se cunoască şi avem şi identitate vizuală. Proiectul de hotărâre are 

3 articole şi prevede modificarea şi completarea HCJM nr.104/2013 privind acordul de 

amplasare a unui pilon pentru un senzor meteorologic pe terenul care aparţine 

domeniului public al judeţului Mureş şi este administrat de R.A. Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş. Trebuie să dăm un acord pentru amplasarea unui senzor pentru 

meteorologie. Vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

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
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pe 

anul 2014 

 

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

privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2014. Este vorba 

despre suma totală, ce se rectifică, de 773 mii lei, din care 323 mii de lei pentru 

consiliul judeţean, respectiv pentru aparatul propriu, 360 de mii reparaţii la sediul 

administrativ şi clădirea Apolo din centru, restul pentru autoutilitare, pentru asistenţă 

tehnică a proiectantului pe DJ 135. O taxă către ISC pentru extindere copertină faţadă 

plecări, construcţia de la Aeroport pentru care nu am plătit taxa, 90 de mii cheltuieli 

curente: curent electric, obiective SMID şi întocmire documentaţie la spitale cu 

diminuarea corespunzătoare a acestor sume. La Salvamont pleacă 7 mii de lei; la Şcoala 

Specială din Reghin pleacă 164 mii lei; la Spitalul Clinic Judeţean s-au restituit suma de 

160 de mii care se duce cu altă destinaţie; la Teatrul Ariel 426 de mii de lei; la 

Filarmonică 90 de mii de lei pentru cumpărare de instrumente muzicale, este vorba 

despre clarinete şi tubă. Prin diminuarea corespunzătoare a sumelor cuprinse la 

amenajare parcare spital, la Muzeu pleacă 338 de mii de lei pentru investiţii şi reparaţii 

prin diminuare de la acelaşi obiectiv. La Direcţie Generală de Asistenţa Copilului 170 de 

mii pentru achiziţionarea a două autoturisme şi pentru amenajare drum la Centrul de 

Recuperare de la Brâncoveneşti. La Căminul pentru Bătrâni de la Ideciu pleacă 10 mii de 

lei pentru documentaţie şi reparaţii imobil, cu diminuarea corespunzătoare la capitolul 

alte acţiuni. Dacă sunt discuţii, întrebări, observaţii? Vă mulţumesc, vă invit să votaţi pe 

articole. Îi mulţumim domnului secretar că ne atrage atenţia. Articolul 1.  

Art. 1 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny Vasile), o 

abţinere (Tuşnea Ion),  un absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Articolul 2 vă rog. 

Art. 2 al hotărârii se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny Vasile), 2 

abţiner” (Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion),  un absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 3. 

Art. 3 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny Vasile), o 

abţinere (Tuşnea Ion),  un absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi hotărârea în ansamblul ei. 

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

Vasile), o abţinere (Tuşnea Ion),  un absent (Borşan Doru Aurelian). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile de 

alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania 

Aquaserv S.A., începând cu data de 1 iulie 2014 

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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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 toate comisiile ne dau aviz 

favorabil şi priveşte aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile de alimentare cu apă şi 

de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A., începând 

cu data de 1 iulie 2014. Domnul Tuşnea aveţi cuvântul. 

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, 

stimaţi colegi, în fiecare an avem aceeaşi problemă de mărire a preţurilor la apa 

furnizată şi la apa uzată, procesată de către Compania Aquaserv. Anul trecut am făcut 

nişte precizări şi anul acesta doresc să atrag atenţia asupra următoarelor două aspecte: 

1, dacă Compania Aquaserv nu găseşte altă modalităţi de rentabilizare decât măririle de 

preţuri la produse? Vreau să spun că atunci când s-a angajat creditul şi respectiv când s-

a făcut contractul de asociere, s-au aprobat aceste creşteri de preţuri şi respectiv s-au 

votat până în 2016. În consecinţă socotesc acest vot inutil. 2, în general şi conform 

regulamentului, uzanţelor şi a democraţiei în general, dacă vrem, atunci când se supune 

la vot un material, un proiect de hotărâre în cazul nostru, normal este să putem vota 

după apreciere, cu „da”, cu „nu” sau să ne abţinem. La acest proiect de hotărâre 

trebuie să votăm cu „da”, „nu” şi „abţinerea” nu sunt corecte. În consecinţă aş dori, 

dacă se poate, domnul secretar să ne facă această precizare şi în plus să ne spună ce se 

întâmplă dacă consilierii, consiliul votează cu „nu” acest proiect de hotărâre pe diferite 

argumente la care nu vreau să mă refer acum. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Şi noi vă mulţumim domnul consilier Tuşnea. Domnul 

secretar, dacă v-a invitat domnul consilier, vă rog. 

Domnul secretar Cosma: Proiectul de hotărâre reglementează o creştere a tarifelor de 

apă practicată de operatorul regional, în deplină concordanţă cu proiectul finanţat prin 

programul operaţional POS Mediu. Sustenabilitatea acestui proiect are la bază un 

program de evoluţie a tarifelor, care, pe lângă o creştere reală reglementată în 

contract, presupun şi actualizare cu indicii de inflaţie. În opinia mea, o nerespectare a 

acestui mecanism instituţional, însuşit de Consiliul Judeţean Mureş şi de toate 

instituţiile administrativ teritoriale, membre ale Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară Aquainvest, contravine proiectului deja aprobat spre finanţare, 

contractat, care produce efecte juridice. Deci, nu ar fi în regulă domnule consilier, 

dacă ar fi să îmi exprim opinia, cu toate consecinţele ce pot decurge de aici. În acest 

moment eu nu le pot anticipa, însă vor fi pe mai multe planuri, cu siguranţă. 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc domnul secretar, o să completez răspunsul 

dumneavoastră. Angajamentele au fost luate în 2010-2011 de către judeţul Mureş prin 

consiliul judeţean. Este ca într-un contract. Clauzele sunt interdependente şi obligaţiile 

sinalagmatice. Intru acum un pic în termeni mai speciali, să zic aşa. Neîndeplinirea unei 

obligaţii de una dintre părţi atrage neîndeplinirea de către cealaltă parte a obligaţiei pe 

care şi-a asumat-o. În cazul nostru este vorba despre credite BERD, este vorba despre 

contracte semnate pe programul operaţional sectorial MEDIU, cu 98% cofinanţare din 

partea Comisiei Europene, noi am pus doar 2% şi ne-am obligat că luăm nişte măsuri. 

Măsurile sunt acestea … primim 98% din bani, creditul a fost … am înţeles că este 

domnul Ciupe aici. Cât a fost creditul şi valoarea POS Mediu?     
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Domnul Ciupe, reprezentant Aquaserv: Creditul luat de către companie de la BERD este 

de 14 milioane euro şi această creştere procentuală pe diferite etape este prinsă 

inclusiv în contractul de finanţare şi este aprobată. 

Domnul preşedinte Dobre: Bun, deci este 14 milioane. Există posibilitatea să dăm înapoi 

14 milioane de euro. Respectarea clauzelor asumate de judeţul Mureş, încă o dată vă 

spun, deci atunci când au intrat cele 14 milioane toată lumea a fost mulţumită în 2010-

2011, dar acei bani au intrat condiţionat în bugetul Aquaserv-ului când au făcut 

investiţiile, pe master-plan ş.a.m.d. Domnul Băţaga, vreţi să adăugaţi ceva? Vă rog. 

Domnul director Băţaga: Stimate domnule preşedinte, stimate doamne şi domni 

consilieri, vreau să punctez următorul aspect: la momentul aprobării aplicaţiei de 

finanţare de către consiliul judeţean a fost aprobată strategia tarifară.  An de an, 

potrivit legislaţiei româneşti în vigoare, de fiecare dată când se modifică tariful la 

serviciul prestat de operatorul regional, repet, potrivit legislaţiei naţionale, trebuie 

aprobate aceste tarife. Noi astăzi nu am venit cu reaprobarea strategiei tarifare care a 

fost odată aprobată, ci am venit, aşa cum a spus şi domnul secretar, cu influenţele pe 

care le-a avut asupra acestei strategii, indicele de inflaţie. 

Domnul preşedinte Dobre: Bun şi strategia s-a stabilit în anul ? 

Domnul director Băţaga: 2011. 

Domnul preşedinte Dobre: 2010-2011 … iar votul dumneavoastră nu se poate cere numai 

după ce primim avizul de la ANRSC, Autoritatea Naţională în Domeniul Serviciilor 

Publice. Domnul Pokorny. 

Domnul consilier Pokorny: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, onorat consiliu, consider 

că nici nu se discută respectarea unor angajamente internaţionale în privinţa aceasta şi 

sigur că nici în alte domenii, cum foarte bine se ştie. Alaltăieri, în şedinţa de comisie 

însă am avut o discuţie destul de aprinsă cu reprezentantul Aquaserv-ului. Respectiv, ca 

şi anii trecuţi mi-am pus întrebarea de unde provin aceste preţuri la litrul de apă, din 

momentul în care noi în Ardeal plătim cea mai scumpă apă potabilă, sigur, dintr-o 

analiză cost-beneficiu. Am solicitat ca să ne pună la dispoziţie firma, care sunt 

parametri şi cum se modifică. Sigur că la obţinerea unui metru cub de apă contribuie 

poluanţii chimici, contribuie încărcătură la microbiologică şi sigur că curentul electric 

care nu mai este identică cu 2012, 2011 sau 2013, respectiv nisipul acela special de 

sedimentare a apei în prima instanţă se transportă … cred că nici motorina, nici benzina 

nu mai are acel preţ. O analiză corectă cost-beneficiu ar trebui să includă aceste 

elemente. Reprezentantul firmei ne-a explicat că această analiză este întocmită de o 

firmă de consultanţă, plătită. Întrebarea este: de unde? … dar daţi-mi voie să mă 

îndoiesc de realitatea şi relevanţa acestor date şi a acestui preţ, care anual, vedeţi că 

întrăm într-o spirală. Anul acesta este doar 2%, anul viitor va fi de 5% şi în 2016 va fi 

10%. Ca cetăţean de rând nu este totuna cât plătim. Dacă la aceşti indicatori nu prea 

putem să intervenim, să influenţăm, este un alt indicator care aproape că ne dublează 

preţul apei, turbulenţa. Sunt staţii de sortare a balastului în amonte, la Sîngeorgiu de 

Mureş două şi la podul de la Glodeni încă o staţie, care deversează apa tulbure din 
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Mureş şi turbulenţa, respectiv schimbarea filtrelor este dublă faţă de oraşele, 

metropolele mari. Nu mai repet datele acelea concrete. Deci aici nu ar trebui decât să 

aplice legea, exact după textul legii şi trebuie să vă spun … şi anul trecut am spus, că 

acest lucru, acest fenomen se derulează, respectiv poluarea, turbulenţa apei cu largul 

concurs al Direcţiei Apelor, rezultatul a fost anul trecut, dacă vă amintiţi, 5 zile a fost 

curat Mureşul. S-au speriat, după care au revenit la normal, în ghilimele, iar la 

Brîncoveneşti au venit atâtea controale şi amenzi încât la toate instituţiile laolaltă de 

asistenţă socială nu au fost atâţia. Deci şi Garda de Mediu închide ochii. Ar trebui doar 

să aplicăm legea şi altfel ar arăta acest calcul. Şi daţi-mi voie să spun ceva şi în limba 

maghiară. Vă mulţumesc.     

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc. Aţi  zis şi altceva decât aţi zis în 

româneşte? ca să traducem pentru colegii noştri, pentru că Tatár Béla…, au înţeles toţi. 

Domnul Radu Mircea, vă rog. 

Domnul consilier Radu: Domnul preşedinte, am două întrebări pentru reprezentantul 

Aquaserv. Dacă consumul de apă a crescut în ultimele cinci luni faţă de anul trecut în 

judeţul Mureş? … Dacă aveţi această cifră şi cât este consumul de apă consumată în 

medie pe apartament sau în locuinţă, pe persoană. Mă interesează acest lucru. Pe 

locuinţe, că pe persoane nu poţi să ştii, pentru că totuşi pe familii ar fi. Vă mulţumesc. 

Domnul Ciupe, reprezentant Aquaserv: Deci, consumul mediu zilnic este de 116 litri/zi 

acumulat la populaţia înregistrată, în mediul urban. În mediul rural este între 60-64 de 

litri media pe aria de operare care cuprinde judeţul Mureş, o parte din judeţul Harghita 

şi o mică parte din judeţul Bistriţa-Năsăud. Media pe persoană este calculată … 

Domnul preşedinte Dobre: Numai pe persoană nu şi pe apartament pentru că 

apartamentele pot fi şi cu două şi cu trei camere.   

Domnul Ciupe, reprezentant Aquaserv:  Deci, media pe persoană oscilează. În unele 

asociaţii se ajunge între 5 şi 9 metri cub pe lună.   

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumim. Dacă mai sunt alte întrebări, discuţii, observaţii, 

consumuri? 

Domnul consilier Radu Mircea: Făcând o socoteală, la populaţia la care aţi mărit de la 

3,73 la 3,86, cu 0,13 bani apa potabilă … vă daţi seama că într-o lună de zile trebuie să 

pună o persoană în jur de 30 de lei, 35 de lei numai pentru apa potabilă. Nu v-aţi gândit 

în felul aceasta că pe lângă apa potabilă câte mai trebuie să plătim în continuare?  

Adică 3,50 lei. 

Domnul preşedinte Dobre:  Mulţumesc. Eu aş avea o întrebare pentru domnul consilier 

Radu Mircea şi pentru domnul Pokornyi. Eraţi consilieri judeţeni în 2010? Amândoi? Da, 

sunt acelaşi acte pe care noi astăzi le avem în faţă le aveaţi şi dumneavoastră în 2010. 

Asta aţi semnat în 2010 şi l-aţi votat. Eu vă mai rog doar sub prisma legislaţiei româneşti 

despre care vă vorbea domnul director Băţaga, că noi anual trebuie să confirmăm 

această chestiune sub avizul ANRSCP – ului acest lucru la o hotărâre a consiliului 
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judeţean din 2010. Vă mulţumesc, vă invit la vot. La capitolul Diverse vă rog domnul 

Tuşnea, acum chiar nu intervenim de trei ori la un punct pentru că ne ia cam mult. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea Ion),  un 

absent (Borşan Doru Aurelian). 

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

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

the limit" 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7 proiectul prevede aprobarea  

cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării 

Demonstraţiei aeronautice "Sky is not the limit", care a fost programat iniţial pe 23-25 

mai 2014. Din motive tehnice s-a decalat şi se va desfăşura în perioada 15-16 august 

2014. Cu această modificare trebuie să vă solicităm din nou votul. Vă mulţumesc.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu  31 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Coman Meluş 

Florian, Moldovan Ovidiu), un absent (Borşan Doru Aurelian). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii de asistență 

juridică și reprezentare  

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

comisiile ne dau aviz favorabil. Proiectul de hotărâre prevede aprobarea achiziționării 

unor servicii de asistență juridică și reprezentare în faţa instanţelor şi a organelor 

jurisdicţionale. Domnul Boloş, vă rog. 

Domnul consilier Boloş: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, intervenţia mea 

este procedurală în sensul că … deoarece fiica mea este acţionarul principal a unei case 

de avocatură la o asociaţie, eu aşa aş dori să nu particip la vot, ca să nu am conflict de 

interese în viitor.  Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Bine că ziceţi. Nici eu nu ar trebui să votez şi aş fi votat. Cine 

ştie ce interpretări s-ar face despre pe cine am angaja şi ce am face. În fine. 

Chestiunea mi-se pare importantă. Am stat şi ne-am gândit dacă să luăm sau să nu luăm 

avocat în cauza cu italienii la „Transilvania Motor Ring” şi totuşi am zis că avem o 

echipă bună de jurişti, dar să luăm nişte oameni care se pricep bine să reprezinte şi în 

instanţă şi cu ce ştiu juriştii noştri … şi împreună să redacteze. Fac şi eu declaraţia de 

abţinere de la vot, deşi nu am nici un fel de motiv, că nu mai sunt avocat dar să nu se 

interpreteze cine ştie ce, ca şi la Stravarache. În fine. Vă invit să votăm, eu nu particip, 

împreună cu domnul profesor Boloş, la vot. Vă invit să votaţi.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Boloş Vasile, 

Ciprian Dobre), 5 abţineri (Coman Meluş Florian, Moldovan Ovidiu, Szabo Albert, 

Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion), un absent (Borşan Doru Aurelian). 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a 

județului Mureș pentru anul 2014 

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_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 9 avem un proiect care priveşte 

actualizarea monografiei economico-militare a județului Mureș pentru anul 2014, 

aprobată prin HCJM nr. 141/2012. Comisiile ne-au acordat aviz favorabil. Vă invit să 

votăm, împreună cu domnul profesor Boloş. Votăm amândoi. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian) 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de la punctul 10 este pentru 

modificarea componenței Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cunoscută de către 

noi sub numele de A.T.O.P. A ieșit domnul Butiulcă Emanuel, fostul subprefect, intră 

actualul subprefect, domnul Oprea. Vă invit să votăm.  Da, votăm în taină. 

Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan 

Doru Aurelian). 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei II la HCJM nr.121/25.07.2013 

pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului 

de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. La punctul 11 vă invit să votăm proiectul privind 

modificarea anexei II la HCJM nr.121/2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. Comisiile au dat aviz favorabil. Vă invit să 

votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de 

apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2013 și stabilirea măsurilor 

de optimizare a acesteia  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 12 avem un proiect avizat de 

asemenea de toate comisiile, inclusiv cea pe jumătate de pagină, care priveşte 

aprobarea  Raportului de analiză a capacității de apărare împotriva incendiilor în 

județul Mureș pe anul 2013 și stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia sub 

conducerea bravă a domnului colonel Olteanu, a Inspectoratului Situaţii de Urgenţă 

Mureş. Categoric, domnul Şopterean aveţi cuvântul. 

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

comisia din care fac parte, astăzi domnul locotenent colonel împreună cu colega 

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
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


    11/16 

 

dumnealui ne-a prezentat raportul de analiză a capacităţii de apărare împotriva 

incendiilor milităreşte, foarte clar şi categoric. Mi-a plăcut. N-am făcut-o în şedinţa de 

comisie şi vreau s-o fac acum în plen. Să felicit pentru întreaga activitate, pentru felul 

cum şi-a făcut datoria întregul Inspectorat pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” pentru 

judeţul Mureş, în frunte cu domnul colonel şi cu toţi colegii şi pentru felul cum sunt 

pregătiţi pentru următoarea perioadă de timp, am atins şi am pus în discuţie chiar şi 

campania care va urma, campania pentru recoltarea cerealelor păioase, la care de 

asemenea ni s-a spus că sunt pregătiţi şi pentru orice situaţie. Eu le felicit din tot 

sufletul şi cred că-i transmiteţi şi dumneavoastră, să-i felicităm şi să le dorim succese în 

continuare. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: M-am speriat că vreţi să vă abţineţi de la vot. Da, este în 

regulă. Am înţeles. Văzut, plăcut raportul. Vă invit să votăm.     

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amenajarea unui centru de sănătate 

multifuncțional în localitatea Archita, comuna Vînători, județul Mureș" 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 13 comisiile ne-au dat aviz 

favorabil, proiectul de hotărâre prevede sau se referă la aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici a investiției "Amenajarea unui 

centru de sănătate multifuncțional în localitatea Archita, comuna Vînători, județul 

Mureș".  M-am uitat şi eu puţin mai atent acum pe acest proiect de hotărâre, domnul 

secretar, şi vroiam să fac un amendament. Da, la art.2 „finanţarea investiţiei se va 

realiza din bugetul consiliului judeţean şi din fonduri nerambursabile”. Aţi cam limitat 

puţin acolo. M-am uitat, spre exemplu, la Compania Aquaserv, ei fac altfel, din sume 

sau fonduri atrase. Aici să nu limităm neapărat nerambursabilă, dacă trebuie să 

rambursăm 1% nu mai facem? Da? Alte fonduri legal constituite şi atrase…  

Domnul secretar Cosma: Personal aş opta pentru exprimarea „din fonduri proprii ale 

bugetului judeţului şi din fonduri atrase”. Asta acoperă toate situaţiile cu care ne 

putem confrunta în practică.   

Domnul preşedinte Dobre: Da, cu acest amendament dacă sunteţi de acord dragi colegi? 

Domnul Todoran Liviu. 

Domnul consilier Todoran: Bună ziua! dragi colegi, domnul preşedinte, aş vrea să zic 

următoarele lucruri. Mi se pare un gest nobil şi uman să facem un dispensar în comuna 

Vânători, satul Archita, dar având în vedere că serviciile medicale din judeţul Mureş, 

mai ales din Tîrgu Mureş, sunt un pol de dezvoltare durabilă pentru noi şi împreună cu 

Facultatea de Medicină şi Farmacie ne promovează imaginea în alte judeţe, chiar şi pe 

plan internaţional,   mi se pare cam mare suma care se investeşte în comparaţia cu … 

aceeaşi sumă fiind investită în Spitalul Clinic Judeţean Mureş, în subordinea consiliului 
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judeţean. Sunt de acord şi cu parcarea de la Spitalul Clinic de Urgenţă şi cu dispensarul 

acesta, chiar şi cu show-ul aviatic, dar consider că ar trebui să ne implicăm mult mai 

mult la nivelul de investiţie la Spitalul Judeţean Mureş în subordinea noastră.  

Domnul preşedinte Dobre: De acord. Mulţumesc pentru intervenţie, dar atenţie, încă nu 

am investit şi nu am făcut investirea niciunei sume. Aprobăm indicatorii tehnico-

economici şi atenţia mea s-a îndreptat în special pe fonduri atrase. Deci nu sunt dispus 

să propun să investim suma din indicatorii tehnico-economici din bugetul propriu al 

consiliului judeţean. De aceea am fost foarte atent la formularea „alte fonduri decât 

…” că din bugetul nostru, foarte uşor putem să cheltuim…  

Domnul consilier Todoran: Eu mă refer la servicii medicale. 

Domnul preşedinte Dobre: Bun. Eu am priceput acest lucru. V-am spus doar că încă nu 

am investit, ci doar am făcut un studiu, deocamdată. Da, în care am dori să atragem 

parteneri. Nu neapărat să investim noi această sumă. Tocmai aici a fost atenţia mea şi 

sunt de acord cu dumneavoastră.  Bun. Vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Todoran Liviu 

Radu), un absent (Borşan Doru Aurelian). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a planului de 

acțiune pentru actualizarea/revizuirea Planului Local de Acțiune pentru Mediu al 

Județului Mureș 2007-2013, în vederea elaborării și implementării Planului Local de 

Acțiune pentru Mediu al Județului Mureș 2014-2020 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Ultimul proiect de pe ordinea de zi la care 

comisiile de specialitate ne-au dat de asemenea avize favorabile, privesc aprobarea 

structurii organizatorice a planului de acțiune pentru actualizarea/revizuirea Planului 

Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Mureș 2007-2013, în vederea elaborării și 

implementării Planului Local de Acțiune pentru Mediu al Județului Mureș 2014-2020. 

Dacă domnul vicepreşedinte Kelemen ne dă voie mergem şi la vot. Dacă nu sunt 

amendamente, dacă nu sunt propuneri din partea dumneavoastră? Dragi colegi, vă invit 

la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Am votat în taină, vă mulţumesc. Am rămas dator cu domnul 

Tuşnea, vă rog. 

Domnul consilier Tuşnea:  Mulţumesc domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, ce 

vroiam să vă mai spun de măririle acestea de preţuri, întrucât după aceea am observat 

că avem un reprezentant al Companiei Aquaserv. În general, când se practică măriri de 

preţuri beneficiarul reacţionează micşorându-şi consumurile şi per total veniturile s-ar 

putea să fie mai mici decât înainte de mărirea preţurilor, vedeţi cazul accizei de la 
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benzină şi motorină. Anul trecut dacă vă amintiţi, tot o discuţie asemănătoare a fost şi 

am întrebat cu cât au scăzut consumurile la beneficiari şi mi-au spus că aproximativ cu 

2%. Asta vroiam să întreb acum şi pe domnul reprezentant al companiei, că de anul 

trecut până anul acesta cu cât au scăzut consumurile şi respectiv cum stăm cu veniturile 

comparativ, anul trecut, anul acesta şi  dacă măririle acestea de preţuri vor aduce 

adevărat la măririle de venituri. Mulţumesc. A doua problemă, dacă îmi permiteţi să 

închei, mă bucur pentru investiţia de la Archita, dar vreau să vă mai întreb, având în 

vedere că în patrimoniul consiliului judeţean mai există şi alte imobile, terenuri şi 

respectiv construcţii, şi cunosc cazul a trei dintre ele, dar probabil sunt mai multe, cele 

de la Gorneşti, mă refer la fosta Unitate Militară sau depozit de combustibil sau ce a 

fost acolo, fostul depozit farmaceutic şi am înţeles că există un teren şi ceva construcţii 

chiar în fostul perimetru al Preventoriului, toate ţinând de patrimoniul consiliul 

judeţean şi aş dori să ştiu dacă există vreo iniţiativă de punerea lor în valoare, pentru 

că altfel cred că costurile de pază şi celelalte sunt destul de mari. Vă mulţumesc.       

Domnul preşedinte Dobre: Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ciupe, vă rog să răspundeţi.   

Domnul Ciupe, reprezentant Aquaserv: Deci în toată producţia companiei, deci raportat 

la toată producţia s-a redus consumul cu 1,2. Nu s-a simţit semnificativ la venituri 

tocmai pentru că anul trecut vă amintiţi, cam în aceeaşi perioadă, la 1 iulie s-a făcut 

această mărire. Aş vrea să fac o precizare. Când am spus de această mărire cu 10 bani 

la tarif, se referă la  metru cub şi nicidecum la litru. Deci la 1000 de litri se referă şi ca 

urmare acea cifră de 35% nu are relevanţă.  

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumit domnul consilier? Da, trebuia să vă răspund la 

cealaltă chestiune. Preventoriul TBC le-am restituit proprietarilor, Gorneşti-ul încă nu 

am făcut nimic, am vorbit cu domnul Raed Arafat ca să deschidem acolo o Academie 

Europeană în domeniul medicinii de urgenţă, încercăm să băgăm acum la fonduri 

europene pe 2014-2020. Practic nu am făcut nici un pas încă, nu avem proiect, nu avem 

nimic şi al treilea teren nu ştiu care aţi zis. Nu ştiu despre ce este vorba, nu am avut 

niciodată fostul depozit farmaceutic în proprietatea judeţului, niciodată. Să dăm 

cuvântul domnului consilier, domnul Tatár Béla. 

Domnul consilier Tatár: Domnul preşedinte, dragi colegi. Nu vreau să mă refer la niciuna 

dintre probleme care au fost ridicate azi, ci aş vrea să întreb dacă se poate face ceva 

privitor la restricţionarea traficului greu care intră din zona Bălăuşeri spre Tîrgu Mureş, 

mai ales în zona Acăţari-Ungheni. Acolo la drum s-au făcut nişte reparaţii şi tot traficul 

greu intră în Tîrgu Mureş. Normal că sunt puse nişte table cum că cu 7,2 tone nu are 

voie să intre în Tîrgu Mureş, dar toată lumea ignoră aceste table.   

Domnul preşedinte Dobre: Numai un pic, nu înţelegem ce spuneţi. 

Domnul consilier Tatár: Traficul greu, care ar trebui să desfăşoară acolo nu prin Tîrgu 

Mureş, fiindcă este o limită de greutate la Acăţari şi deja toate camioanele vin spre 

Mureş. Toate trec prin Tîrgu Mureş, majoritatea, mai ales în zilele în care este 

circulaţie. Organele abilitate ar trebui să-şi facă treaba. În afara faptului că stau cu 

radarul afară, nu iau în considerare nimic, iar aceste camioane distrug infrastructura 
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noastră care n-a fost proiectată pentru această greutate. Nu numai a municipiului Tîrgu 

Mureş, ci şi drumurile judeţene care duc mai departe. 

Domnul preşedinte Dobre: Traficul greu, Acăţari-Ungheni? Am înţeles. Acum 

dumneavoastră pentru ce pledaţi? Să circule alea grele pe drumurile noastre? 

Domnul consilier Tatár: Nu au voie să circule, domnul meu. Este limitat prin tablă, 

instrucţiuni, plus hotărârea noastră prin care este interzis să treacă prin Tîrgu Mureş, 

dacă are scurtătura Tîrgu Mureş – Ungheni. Chiar dacă vrea să ajungă spre Reghin, sunt 

aceste rute pe care ar trebui să urmeze. Hai să zicem că este un drum de centură a 

oraşului, acea legătură. Acum a fost reparat drumul, în ultimul timp se repară. 

Domnul preşedinte Dobre: Da băgăm bani acolo pentru tranzit, nu băgăm în spital.   

Domnul consilier Tatár: Este vorba despre centură prin care s-ar putea evita. Momentan 

este trafic greu în Tîrgu Mureş, care nu are ce căuta acolo.    

Domnul preşedinte Dobre: Am înţeles solicitările Tîrgu Mureş-ului, ca să zic aşa. 

Problema este următoarea, chiar dacă am fost mult acuzat că umblu la Bucureşti şi ling 

clanţele la PSD-işti ş.a.m.d. Am făcut-o şi am să fac atâta vreme cât este vorba despre, 

poate, cel mai important proiect pentru Tîrgu Mureş. Ar fi foarte bine şi sper să pot la 

proxima şedinţă de consiliu judeţean să vin şi să vă spun că a intrat pe SEAP lucrarea de 

autostradă Tîrgu Mureş – Acăţari. Documentaţia este făcută pentru SEAP. SEAP–ul a 

respins de două ori şi sperăm săptămâna viitoare să putem să facem lucrul acesta. Dacă 

noi ne oprim la Tîrgu Mureş, la metru, cu autostrada n-am făcut nimic pentru Tîrgu 

Mureş. Noi construim şoseaua de centură acum, mă rog, Corunca-Livezeni-Sîngeorgiu de 

Mureş-Ernei şi dacă noi stăm la metru, respectiv acolo în spate cu autostrada, nu o să 

avem legătură practic pentru ocolirea, pe calea traficului rutier, a municipiului Tîrgu 

Mureş. Dorinţa noastră imperativă este exact asta, cei 13 km de la metru până la 

Acăţari şi în momentul acela am făcut primul inel în jurul Tîrgu Mureş-ului pentru tot 

ceea ce înseamnă trafic greu, tot ceea ce înseamnă trafic rapid şi asta ar fi practic cel 

mai important şi poate cel mai mare proiect al judeţului pentru infrastructură. Am avut 

sprijin, avem sprijin şi sper să putem să rezolvăm definitiv această problemă. Am 

reparat drumul şi o să-l mai reparăm de acolo, ce să zic, am să-l invit să-şi facă datoria. 

Domnul Şopterean. 

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, săptămâna aceasta, marţi, am fost în 

satul Archita. Zona este frumoasă, un peisaj mioritic, dar oamenii de acolo sunt foarte 

săraci. Acolo, în afară de profesori, nu prea sunt alte locuri de muncă. Eu susţin orice 

acţiune pentru a se face, pentru a se crea câteva locuri de muncă în Archita şi oamenii 

de acolo se vor bucura. Dar mai mult se vor bucura pentru că de la Moreni până la 

Archita drumul este groaznic. Sunt numai gropi şi numai bolovani.      

Domnul preşedinte Dobre: Domnul consilier, nu este groaznic pe drumul acela, am fost 

săptămâna trecută.  
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Domnul consilier Şopterean:  Marţi am fost. Deci eu vreau să vă spun că dacă se va face 

ceva în Archita, se va face şi drumul şi oamenii se vor bucura nu numai de locuri de 

muncă ci şi de drum. Nu am cerut şi nu cer nimănui să facă drumul. Asta a fost.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnii mei, acum ar trebui să pornim de la 

câteva realităţi. Noi, echipa, am preluat în 2012, 800 de km de drum judeţean din care  

27 km drum de pământ. Voi aţi fost majoritatea aici, atunci când a-ţi aprobat trecerea 

acestor drumuri de la comune la judeţ. Da, acum rămânem în pană şi nu reuşim să 

băgăm spre exemplu a doua şosea ca circulaţie din judeţului Mureş  pe baza unui studiu 

de trafic din 2012, pe care mi le-a prezentat domnul director Ormenişan. A doua şosea, 

paradoxal, şi discutam cu domnul vicepreşedinte Kelemen lucrul acesta, este Reghin-

Ibăneşti. Al doilea drum ca circulaţie, de drumuri judeţene vorbesc, scoateţi drumurile 

europene şi naţionale, Reghin-Ibăneşti este al doilea drum ca circulaţie pe unitate 

etalon pe drum judeţean. Primul este cea de tranzit, cea de care vorbea domnul Tatár 

Béla, Ungheni-Acăţari, al doilea este Reghin-Ibăneşti, al treilea este Tîrgu Mureş-

Ungheni, respectiv Ungheni-Târnăveni, pentru că până acolo este drum european, nu 

poţi să-l măsori. Al patrulea, dacă nu mă înşel, este Tîrgu Mureş-Band ş.a.m.d. Noi avem 

spre exemplu drumul din Jabeniţa până în Adrianul Mic, drum judeţean. Păi cine le-a 

băgat în categoria de drumuri judeţene? Consiliul judeţean l-a băgat, pentru că a venit 

primarul, că s-a rugat că nu poate să-l pietruiască şi să se pietruiască de la judeţ. Cine a 

băgat Mureni-Archita în categoria drumuri judeţene? Tot consilierii judeţeni pentru că a 

venit primarul că nu are bani, că sunt 9 km. Avem încă 22 km, acum încă 5 km de 

drumuri de pământ. Cinci le rezolvăm, Voivodeni-Breaza 1 km drum de pământ, Papiu 

Ilarian-Sînger sunt 6 km, Valea Largă-limită cu judeţul Cluj încă 3 km, deja sunt 9 km, 

Filea-Ruşii Munţi 1 km, deja sunt 10 km. Dar nu putem merge în alt ritm pentru că nu 

avem de pus covoare, nu avem de plombat ş.a.m.d. Încercăm să luăm creditul acela de 

un an de zile, de 90 de mii, nu reuşim să-l luăm. Domnul Bartha nu este aici şi nici nu 

ajută prea mult pentru că îi este frică să nu ne îndatorăm foarte tare şi uite aşa. De ce 

sunt eu de vină că în perioada 2000-2004 s-au băgat 200 km drum comunal în drum 

judeţean? Asta este realitatea şi poate ar trebui să băgăm mai mulţi bani la spital. Da? 

Asta este viaţa şi încă avem 122 km drum de piatră, drumuri judeţene. Păi este normal 

că şi cel de piatră trebuie să-l întreţin în fiecare an, şi la cel de pământ trebuie să fac 

ceva, să pun asfalt sau piatră şi atunci marile artere de drum judeţean rămân într-o 

stare mediocră, funcţională doar. Cum ar fi Reghin-Ibăneşti, cum ar fi  Ungheni-

Târnăveni, Tîrgu Mureş-Band, Sărmaş-Luduş … asta-i viaţa! Apropo la preţul de apă, 

domnilor le-aţi hotărât în 2010, nu hotărâţi în 2014 ! Domnul vicepreşedinte Dancu, vă 

rog. 

Domnul vicepreşedinte Dancu: Doresc să le spună două lucruri colegilor consilieri legat 

de raportul prezentat de către Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă. În data de 5 

iunie 2014 am avut o acţiune de prezentare a dotărilor din cadrul proiectului finanţat pe 

fonduri europene, de dotare cu autospeciale a celor şase inspectorate pentru situaţii de 

urgenţă din judeţele Regiunii Centru. Au fost achiziţionate 44 de autospeciale, acestea 

însemnând: salvări, maşini de stins incendii cu spumă şi au fost prezentate public în 

data de 5 iunie 2014 în parcarea din faţa sălii de sport Polivalente. Îmi pare rău că nu 

am semnalat prezenţa dumneavoastră acolo, dar a fost o acţiune foarte bună, dotările 
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au intrat deja în posesia Inspectoratelor pentru Situaţii de Urgenţă. În această 

săptămână, marţi, am semnat la Agenţia de Dezvoltare Regională Alba contractul de 

finanţare pentru cele şase autoşenilete care vor intra şi ele în dotarea Inspectoratelor 

pentru Situaţii de Urgenţă. Autoşenilete pentru acces în zone mai greu accesibile. Cam 

acestea au fost lucrurile pe care vroiam să vi-le spun. 

Domnul preşedinte Dobre:  Vroiam şi eu să vă informez că la Mica, acolo unde avem 

practic dintre cele mai mari lucrări rutiere, de 1.800.000, lucrurile merg bine. Acolo 

avem de făcut 35 de piloni care intră la 26 de metri adâncime, pentru că probabil lumea 

se întreba de ce este aşa de scumpă lucrarea şi de ce este aşa de greu? Deci, la 26 de 

metri adâncime introducem 35 de piloni. Lucrările merg bine, acum am introdus 

ancorele active jos la 26 de metri pentru stabilizarea acelui mal şi aici era şi rugămintea 

noastră ca Apele Române să devieze acel cot al Târnavei, care a rupt practic jumătate 

din drum. La proiectul „Sistem Integrat de Managemet al Deşeurilor” avem un stadiu de 

implementare a proiectului de 90%, atât fizic cât şi valoric. Să sperăm că şi 

Hidroconstrucţia se va mişca, domnul Spinei, merge cu Hidroconstrucţia, mergem 

înainte, v-aţi întâlnit? Şi dau bătaie? Bun. Noi sperăm să finalizăm, să intrăm în licitaţie 

cu operatorul la „Motor Ring” de la Cerghid. Stadiul de efectuare a lucrărilor este de 

70%. Am sistat şi am notificat pe toţi cei implicaţi, proiectanţi, diriginte de şantier, 

consultant, inginer că am iniţiat procedura de reziliere a contractului cu actualul 

constructor. Am făcut deja solicitarea pentru asigurarea dovezilor pe acel şantier prin 

unul din instanţele judecătoreşti. Urmează să prelungim în act adiţional durata de 

execuţie până în 30 decembrie 2015. Să facem o licitaţie pentru reactualizarea 

proiectului tehnic, pentru un nou inginer şi pentru un nou executant, la asta lucrează 

colegii noştri. Alte rapoarte în faţa dumneavoastră doamnelor şi domnilor luna viitoare 

la şedinţa ordinară. Vă mulţumesc mult.        

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1410 
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