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PROCES VERBAL  

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 31 iulie 2014 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de 

domnul președinte  Ciprian Dobre. 

 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean 

nr.196/24 iulie 2014 și a fost publicată în cotidienele locale: „ Zi de Zi” și 

„Nepujság”. 

 

Din cei 34 de membri ai consiliului județean au lipsit domnii consilieri Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian Borșan.  

 

 Au fost invitați să participe:  

 dl  dr. Vasile-Liviu Oprea, subprefectul  Județului Mureş; 

 dna Codruța Sava - director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor 

Mureş; 

 dl Schmidt Lorand – director, Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția 

Copilului; 

 dna  Monica Avram – director Biblioteca județeană Mureş; 

 dl  Takács Elek, şef birou S.C. Compania Aquaserv; 

 dl  Törzsök Sándor, sef departament S.C. Compania Aquaserv; 

 dna  Baricz Semina, agenţia Judeţeană pentru Prestaţii Sociale Mureş; 

 dl Praja Iuliu – câştigătorul concursului de management la Centrul Judeţean 

pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş; 

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

elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Bună ziua! doamnelor și domnilor. Am să vă rog 

respectuos să vă porniți fiecare, dintre cei care suntem prezenți, aparatura de vot 

pentru că principala funcţie a organismului nostru colegial este aceea de a vota 

propunerile venite din partea executivului, iar, în secundar, este aceea de a 

dezbate. Exact ca la Parlament, ziceam că Parlamentul va ajunge la maturitate 
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atunci când  funcţia legislativă devine secundară funcţiei de control a Guvernului. 

Suntem în formaţie completă, mai puţin patru colegi. Este vorba de domnul Marius 

Baciu care e în concediu, domnul Boroş Raul Alin, de asemenea, domnul Tatar 

Bela, cred că şi dumnealui e în concediu şi Doru Borşan are o problemă cu tatăl 

său. Ca de obicei, îl rugăm pe domnul secretar să ne pună la curent cu procesul-

verbal. 

 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi 

domnilor consilieri, dacă referitor la conținutul procesului-verbal de ședință 

ordinară din data de 26 iunie  sunt observații sau propuneri. Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votați. Vă mulțumesc.  

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26 iunie 2014 se aprobă cu 30 de 

voturi” pentru”, 4 consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, 

Doru Aurelian Borșan și Tatar Bela). 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Vă supun 

aprobării ordinea de zi a şedinţei noastre de astăzi. Vă mulţumesc. 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Doru Aurelian Borșan și Tatar Bela). 

 

1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în 

domeniul public al județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Tîrgu Mureș 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Cred că i-aş da cuvântul domnului secretar dacă 

sunt nelămuriri între noi. Credeţi că trebuie să dezbatem puţin punctul? Este un  

punct pe care şi mie mi l-a explicat tot domnul secretar, nu de alta. Bun, dacă nu 

sunt şi toată lumea este edificată, vă invit să votăm. E foarte tehnic punctul 1. 

Comisiile avizatoare ne-au dat toate aviz. 

 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi pentru”, 1 abținere (Ioan Tușnea), 4 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Doru Aurelian 

Borșan și Tatar Bela). 

  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenței aferentă spațiilor 

concesionate cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în 

municipiul Tîrgu Mureș, B-dul 1 Dec. 1918, nr. 28, respectiv str. Gh. 

Marinescu, nr. 50 și Municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr. 2  

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Trebuia să intrăm în şedinţă, de fapt, luna 

trecută cu acest proiect de hotărâre dar am întors acest proiect pentru că nu se 

făcuseră minime diligenţe în legătură cu consultarea medicilor care sunt 

beneficiari ai contractelor de concesiune, informarea  domniilor lor în legătură cu 

ceea ce se doreşte şi am intrat în această lună, deşi obligaţia noastră era ca în 
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această lună deja să intrăm cu alinierea la preţul pieţei în legătură cu obiectul 

concesiunii, respectiv, imobilele folosite astăzi cu destinaţia de cabinete 

medicale. Am făcut această corespondenţă cu toţi medicii care  sunt beneficiarii 

acestor cabinete. Obligaţia este a noastră de a alinia la preţul pieţei o dată la 

cinci ani de zile. Deci este o obligaţie de a alinia şi nu o dorinţă a autorităţii 

executive, ci o conformare a autorităţii executive la cerinţa legală. Dacă nu sunt 

nelămuriri, vă invit să votăm.  Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi pentru”, 2 abțineri (Dragoș Codrin Popa și 

Ioan Tușnea), 3 consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și 

Doru Aurelian Borșan). 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCJ nr.11/2014 privind 

stabilirea unor măsuri în cadrul Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor Solide din Județul Mureș 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare ne-au dat avizul lor 

favorabil la acest proiect şi, pe cale de consecinţă, nu cred că sunt chestiuni pe 

care să le discutăm și vă invit să votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abținere (Ioan Tușnea), 3 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor la HCJ 

nr.53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de 

interes public județean 

     

Domnul președinte Ciprian Dobre: Ştiţi că am luat hotărârea ca să încercăm să 

standardizăm, să intrăm şi, probabil, anul acesta vom termina şi vom vedea de 

fapt care este listingul activităţilor culturale şi sportive în care este partener 

Consiliul Judeţean. Dacă nu anul acesta, anul viitor, dar măcar vom şti cum se 

construieşte şi cum gândim un buget şi nu mai adăugăm, ci modificăm acea anexă 

la hotărârea noastră.  În ordine, voi da cuvântul domnilor Kelemen, Şopterean şi 

Boloş. 

 

Domnul vicepreşedinte Kelemen Atilla Marton: Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Susţin acest material, dar vreau să vă anunţ că nu voi participa la vot deoarece 

una dintre activităţi, Finala Campionatului de Atelaj,  este în mare măsură 

organizată de tatăl meu şi nu vreau să intru în probleme. 

 

Domnul preşesdinte Ciprian Dobre: Mi-aţi dat emoţii domnule Marton. 

 

Domnul consilier Ioan Şopterean:  Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 

consilieri, stimaţi invitaţi, este îmbucurător faptul că pe ordinea de zi apar tot 
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mai multe proiecte culturale, tot mai multe manifestări care, zic eu, sunt 

benefice şi prin care promovăm tradiţiile culturale ale judeţului, promovăm 

turismul, promovăm produsele gastronomice tradiţionale ale judeţului şi prin 

aceste manifestări artistice ne îmbogăţim zestrea noastră, a judeţului Mureş.  

Vreau să spun că urmează Festivalul Văii Nirajului şi apoi Festivalul Văii 

Gurghiului, două manifestări de prestigiu. Tot pe lista de astăzi avem patru sau 

cinci activități și unele sunt noi, altele sunt anuale, pe care le vom aproba și sunt 

binevenite. Celor care le organizează, îi îndemn să ia exemplul celor care deja au 

fost organizate şi mă refer, acum, la Festivalul Văii Mureşului care, din punctul 

meu de vedere, în acest an a fost o ediţie jubiliară, a fost o reuşită. Mă refer la 

partea artistică mai mult. S-a reuşit cu forţe proprii, la capitolul folclor nu am 

adus nici un invitat. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dar foarte tare ne-au criticat primarii de pe 

Valea Mureşului, să ştiţi. 

 

Domnul consilier Ioan Şopterean: Aici cred că şi forţele şi resursele pe care le 

avem noi sunt merituoase. Vreau să felicit, cu această ocazie, toată echipa care s-

a preocupat, şi la fel, şi pe dumneavoastră, domnule preşedinte, pentru că sunteţi 

iniţiatorul acestui festival şi le încurajaţi şi pe celelalte, toată echipa care s-a 

preocupat de pregătirea şi de desfăşurarea acestui festival, inclusiv pe primarii 

care ne-au fost alături, şi asta vreau să scot în evidenţă, ca să luăm exemplu şi 

pentru celelalte care vor urma, de la acest festival reuşit de anul acesta. 

Mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Mâine la ora 12 începe 

Festivalul Văii Nirajului. Zilele Văii Nirajului, de fapt, se numeşte şi toţi consilierii 

au primit invitaţie prin e-mail. Ne întâlnim acolo mâine la ora 12. Vă mulţumesc 

domnule Şopterean pentru aprecierile dumneavoastră şi consider că, într-adevăr, 

trebuie să dăm atenţie, în special, la tot ceea ce fiecare dintre noi considerăm că 

este sacru pentru noi şi demn de respectul nostru.  

 

Domnul consilier Vasile Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, Comisia social-

culturală a avizat acest material, însă avem o observaţie minoră dar importantă în 

acelaşi timp. Am dori ca în proiectul de hotărâre, acolo unde sunt enumerate 

acţiunile, la punctul 3, poziţia 13 să nu fie menţionată asociaţia, ci să fie 

menţionată manifestarea, adică Târgul Internaţional de Carte Tîrgu Mureş. Adică 

să nu fie menţionată Asociaţia Centrul Cultural din Tîrgu Mureş, ci Târgul 

Internaţional de Carte Tîrgu Mureş.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Da. Cred că este o eroare pe care cred că aţi 

reţinut-o, Secretariatul şedinţei, şi la punctul 13, adică numărul cartografic 13 din 

tabel veţi trece titlul manifestării şi nu titularul colaborării. Vă mulţumesc. Dacă 

nu mai există altă discuţie, vă invit să votăm.  Vă mulţumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi pentru”, 2 nu au votat (Ioan Florin Gliga și 

Kelemen Atilla Márton), 3 consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin 

Boroș și Doru Aurelian Borșan). 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc 

Industrial Mureș S.A. privind administrarea societății  

    

Domnul președinte Ciprian Dobre: Este un proiect simplu pe care l-aţi putut 

vedea. Reducem numărul de la şapte la cinci membri la Consiliul de Administraţie 

al Parcului Industrial. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi pentru”, 3 consilieri sunt absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian Borșan). 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 

Consiliului Județean Mureș la 30 iunie 2014 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare ne dau aviz favorabil. Vă 

invit să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abținere (Ioan Tușnea), 3 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare ne dau aviz favorabil. Vă 

invit să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abținere (Ioan Tușnea), 3 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Dezvoltare a Județului 

Mureș perioada 2014-2020 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Mă gândesc că aici vor fi, probabil, dezbateri. 

Domnule profesor Boloş, vă rog.  

 

Domnul consilier Vasile Boloş: Intervenţia mea, dacă îmi permiteţi, aş dori să o 

intitulez, pentru că vreau să fie o intevenţie mai de principiu, „Un document 

important al Consiliului Judeţean Mureş”. Domnule preşedinte, doamnelor şi 

domnilor consilieri, domnilor vicepreşedinţi, am constatat cu toţii că şedinţele 

Consiliului Judeţean Mureş au, de regulă, o ordine de zi care cuprinde un număr 
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mare de probleme din diverse domenii ale activităţii sociale, economice şi 

administrative, specifice judeţului Mureş. De multe ori, probleme în cauză, au o 

arie mai restrânsă de aplicabilitate dar reglementări legislative clare ne impun 

analizarea şi aprobarea lor. Azi, însă, avem pe ordinea de zi un document de mare 

amplitudine prin problematica abordată. Este vorba de Planul de dezvoltare al 

judeţului Mureş pentru perioada 2014-2020, ceea ce face ca şedinţa noastră să 

aibă un caracter mai aparte.  Personal, aş fi optat pentru o şedinţă extraordinară, 

având un singur punct pe ordinea de zi, pentru a demonstra cât mai pregnant 

importanţa acestui document.  Planul de dezvoltare al judeţului Mureş pentru 

perioada 2014-2020 este un document rezultat printr-un efort conjugat al unui 

larg grup de lucru, acoperind principalele domenii de interes comunitar şi care, 

prin iteraţii succesive, a fost adus la forma de azi. Autorii au încercat prin 

rafinarea multiplelor propuneri şi viziuni ale instituţiilor din judeţ reprezentate, 

precum şi a grupurilor civice care s-au implicat în acest efort de construcţie 

programatică, să genereze un document cât mai complet şi realist în acelaşi timp. 

Nu intenţionez să fac trimiteri concrete la textul documentului, dar apreciez că 

orice cetăţean interesat îşi poate da seama prin lectura celor 341 de pagini, care 

includ cele şapte capitole componente, la care se adaugă şi portofoliul celor 733 

de proiecte identificate ca fiind pregătite a fi aplicate în judeţ pentru perioada 

menţionată, că ne aflăm în faţa unui document care merită o atenţie cu totul 

specială.  

Obiectivul general al activităţii Consiliului Judeţean Mureş pentru perioada avută 

în vedere, dezvoltat şi argumentat explicit în cadrul acestui program, şi anume, 

citez: „Creşterea competitivităţii economiei şi a atractivităţii judeţului Mureş, 

reducerea disparităţii existente între mediul urban şi rural în scopul creării unui 

climat favorabil dezvoltării”, consider că include în el esenţa a ceea ce se 

impune, cu maximă necesitate, a se face pentru comunitatea noastră. Cele nouă 

obiective specifice marchează cu precizie care sunt, în viziunea noastră, în acest 

moment, ariile de interes major care trebuie să fie urmărite cu consecvenţă.  Se 

poate remarca faptul că programul propus excede durata mandatului acestui 

consiliu dar este acceptat faptul că în gestionarea responsabilă a unei comunităţi, 

documentele programatice trebuie gândite pe termene medii şi lungi, desigur, cu 

ajustările necesare efectuate în timp, impuse de evoluţiile uneori imprevizibile 

ale mediului economic şi social.  

Printr-un exerciţiu de imaginaţie, care poate părea naiv, dar pe care mi-l pot 

permite, chiar şi la vârsta mea, încerc să văd cum ar arăta judeţul nostru dacă 

ceea ne-am propus în acest plan s-ar putea realiza. Dar, viaţa ne demonstrează, în 

permanenţă, că există diferenţe între necesităţile sociale şi ceea ce se poate face 

la modul concret. Cred că toţi ne dorim ca copiii şi nepoţii noştri să trăiască într-o 

lume mai bună şi cu condiţii de viaţă de care alte comunităţi umane beneficiază 

deja. Este foarte clar că acest lucru nu se poate realiza prin mijloace magice, ci 

numai prin multă muncă şi inteligenţă politică, prin conlucrarea dintre diferitele 

segmente ale societăţii şi, evident, în condiţiile unei păci sociale. Un semn de 

maximă responsabilitate din partea noastră, ca reprezentanţi ai cetăţenilor din 

judeţ, consider că ar fi ca întotdeauna să alegem şi să promovăm proiectele care 

urmează a fi materializate cu onestitate şi într-o ordine de prioritate naturală 
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pentru ca resursele materiale şi umane de care dispunem să fie cât mai bine 

folosite. Acest deziderat moral se poate materializa numai dacă dialogul şi 

conlucrarea între administraţia judeţeană şi cele ale unităţilor administrativ-

teritoriale se face cât mai deschis posibil şi fără discriminări de orice natură.  

Ca unul care urmăresc şi opiniile exprimate fără menajamente de concetăţenii 

noștri şi în mediul virtual, care pare, după părerea mea, a fi, uneori, un colţ al 

oratorilor din High Park, într-o formulă modernă, nu pot să nu constat că de multe 

ori aceştia se declară  profund nemulţumiţi de unele decizii pe care le luăm. 

Uneori, argumentele exprimate sunt plauzibile şi ar trebui luate în seamă, alteori 

însă sunt vădit  subiective şi scapă din vedere considerente majore, de ordin social 

şi comunitar. Sunt convins că şi de această dată documentul pe care îl vom aproba 

va avea atât ecouri favorabile, cât şi ecouri critice. În ceea ce mă priveşte, 

consider că prin documentul aflat în dezbatere propunem cu bună-credinţă ceea 

ce credem că este bine să se facă în viitor pentru toţi cetăţenii judeţului Mureş. 

Voi vota fără rezerve, alături de colegii mei, consilieri din grupul PSD, proiectul de 

hotărâre privind adoptarea Planului de dezvoltare a judeţului Mureş pentru 

perioada 2014-2020. Vă mulţumesc pentru atenţie.    

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, domnule profesor şi remarc 

ţinutadiscursului dumneavoastră şi vreau să spun că aţi făcut un exerciţiu de 

imaginaţie, gândindu-vă la punerea în operă a proiectelor pe care, probabil, le 

vom aproba. Stăteam şi eu astăzi, când am intrat în sală  şi  mă gândeam că în 

2005-2008, cât am fost prefect, mă gândeam ce bine ar fi ca în sala aceasta să fie 

aer condiţionat. Iată că am ajuns ziua în care să stăm civilizat la o şedinţă de 

consiliu judeţean şi să judecăm „la rece” lucrurile. De asemenea şi ocazia pe care 

am avut-o ieri de a bate ţăruşul unui proiect pe care mi-l imaginam în 2005 şi 

anume, creşterea puterii energiei electrice instalate a judeţului Mureş  cu încă o 

pătrime din cât are astăzi, instalat tot municipiul Tîrgu Mureş, cu toţi agenţii 

economici, 2 x 25 de MW. Este o putere extraordinară de energie electrică la care, 

cu spuneţi dumneavoastră, doar ne-o imaginam. Iată că devine realitate. Într-

adevăr, după şase ani, dar a devenit realitate şi e un pas enorm pentru 

dezvoltarea mediului economic în zona Ungheni-Sînpaul şi pentru noi, bineînțeles, 

pentru că putem gândi la rece, de asemenea. 

 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Mulțumesc mult. Domnule preşedinte, doamnelor şi 

domnilor, îmi pare rău că trebuie să spun că eu am găsit în acest plan de 

dezvoltare o listă lungă, un inventar de bune intenţii. Şi ca să nu fie un plan 

cincinal pe şapte ani, eu aş vrea, dacă poate cineva, să ne spună, să ne informeze 

cam în ce procent, în ce proporţie s-a realizat cel din perioada 2007-2013 şi în ce 

măsură lista aceasta de bune intenţii nu s-a mutat din anul anterior în acesta. 

Mulţumesc. 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Mulţumesc şi eu. O să pregătim acest răspuns 

pentru şedinţa următoare sau chiar mai repede. Dacă nu sunt alte discuţii, vă invit 

să votăm. Vă mulţumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abținere (Ioan Tușnea), 3 

consilieri sunt absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Avem o problemă. Erau nişte amendamente în 

avizele comisiilor şi mi le-am deschis dar m-a luat domnul profesor cu discursul 

său fermecător şi am uitat de esenţă. Aveam nişte amendamente în legătură cu 

urbanul mic. Ce facem? Mai votăm o dată? Sau, când aţi votat, aţi avut în vedere 

modificările exprimate cu ocazia acordării avizului la această hotărâre ? Eu, când 

am supus la vot, cu aceste amendamente am supus la vot. Eu pun această 

întrebare şi o supun la vot. Dacă s-au avut în vedere amendamentele exprimate cu 

ocazia avizului, vă invit să votăm. A fost vina mea. Vă mulţumesc. 

   

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abținere (Ioan Tușnea), 3 

consilieri sunt absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Master Planului revizuit pentru 

sectorul de apă și canal Județul Mureș 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile ne-au dat aviz favorabil. Noi ducem 

un front, zic eu, comun cu Aquaserv-ul în câteva localităţi pe care să le includem 

în acest master plan. Au fost ieri, am înţeles, nişte discuţii şi vor mai fi la minister 

şi alte discuţii. Nu, domnule Torzsok? Şi încercăm să mai introducem pe master 

plan nişte localităţi care în mod formal, ca număr de locuitori pe localităţi, în 

fiecare sat, în fiecare comună, nu ar fi exact pe cerinţele de eligibilitate. Domnul 

Torzsok m-a asigurat că facem tot ce putem, Ervin Molnar de la Aquinvest, de 

asemenea. Îl rog pe domnul Torzsok din punct de vedere tehnic să ne sprijine şi la 

consultant şi la managementul Aquaserv-ului pentru a aduce cât mai multe  

comune în situaţia de a le introduce cel puţin apa, acolo unde e vorba de apă şi 

canalizarea, acolo unde e vorba de canalizare. Avem o dublă finanţare deja pe 

două comune şi de acolo vom recupera  nişte bani şi să încercăm să îi transferăm 

în lucrări, acolo unde avem deja proiecte. Cu aceste observaţii, vă invit să votăm.  

Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi pentru”, 2 abțineri (Denes Iosif şi Ioan 

Tușnea), 3 consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru 

Aurelian Borșan). 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Domnule secretar, ştiu că mai este un punct 

unde mai avem observaţii  de la comisii. Vă rog să îmi atrageţi atenţia din timp.  

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJ nr.146 din 29 octombrie 

2009, privind avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă și 

canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. 
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Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare ne-au dat avize favorabile. 

Dacă nu sunt dezbateri şi discuţii pe această temă, vă invit să votăm. Vă 

mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abținere (Ioan Tuşnea), 3 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

managementului Centrului Județean pentru Cultură Tradițională și Educație 

Artistică Mureș 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare au dat şi aici aviz favorabil. 

Domnul Şopterean, vă rog. 

 

Domnul consilier Ioan Şopterean:  Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor 

consilieri, personal şi cred că şi în numele dumneavoastră, doresc să îl felicit pe 

domnul Iuliu Praja pentru rezultatul obţinut la concursul pentru postul de manager 

al Centrului Judeţean de Cultură şi să îl asigur de toată colaborarea cu noi şi să îi 

doresc mult succes şi activitate deplină pentru că judeţul Mureş este un depozitar 

al inestimabilelor valori folclorice. Se poate muncii, se poate implica cât  îl ţin 

puterile.  Felicitări şi mult succes! 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, domnule consilier. Dacă nu mai 

sunt alte intervenţii, vă invit să votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abţinere  ( Dragoş Codrin Popa), 3 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană 

Mureș 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Avem avize favorabile de la toate comisiile. 

Dacă nu mai sunt alte intervenţii, vă invit să votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi pentru”, 3 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian Borșan). 

 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru înființarea si 

ocuparea funcției de administrator public și modificarea anexelor I și II la HCJM 

nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, Statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș 
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Domnul președinte Ciprian Dobre: Şi aici avem un aviz cu observaţii al Comisiei 

juridice, ordine publică şi relaţii internaţionale. Comisia juridică face următoarea 

menţiune la avizul său favorabil: „ Cu modificarea atribuţiilor specifice funcţiei se 

suprapune cu sarcinile executivului şi a aparatului de specialitate din subordinea 

preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş”. Da, am înţeles. A fost şi una dintre 

întrebările pe care le-am adresat secretarului. Problema era că atribuţiile sunt 

generale şi multe. Pentru ca noi să nu venim în fiecare lună sau la fiecare două, 

trei luni când mai primeşte o atribuţie, să venim şi să modificăm din nou statul de 

funcţii şi toate acestea pentru a putea fi competent să lucreze administratorul 

public. Dacă nu, în fiecare lună sau la fiecare dispoziţie prin care primeşte o nouă 

însărcinare trebuie să verifici în hotărâre dacă a primit din partea consiliului 

împuternicire să acţioneze, fiind funcţionar public, în acest sens. De aceea este 

foarte largă plaja unde poate să acţioneze administratorul public. Oricum, am şi 

eu propriul amendament la condiţii, pentru că am văzut că domnul secretar a 

introdus numai economiştii în socoteală.  Amendamentul meu este să poată 

participa şi juriştii şi inginerii. Cred că şi consiliul ar fi de aceeași părere. Nu? De 

ce? să fie absolut tot. Aptitudinile unui administrator public sunt cu totul şi cu 

totul altele. Acela de manager în adevăratul sens al cuvântului având capacitatea 

de a integra şi de a duce de la început la sfârșit. Vorbeam cu domnii 

vicepreședinți înainte de această ședință, ce bine ar fi dacă am avea acum 

administrator public pentru a-i da problema cu Transilvania Motor Ring, care să fie 

deasupra domnului Băţaga, deasupra juridicului, a lui Genica, care să vadă lucruri 

pe care ei nu le văd. Şi, dacă nu în fiecare zi, dacă nu la trei zile, raport, ședință, 

mergem mai departe. Bun. Domnul Tatar Bela, am înţeles că vrea să îmi taie 

indemnizația. 

Domnul consilier Tatar Bela: Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Nu ştiu de unde 

aţi avut această informaţie cu indemnizaţia. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Din şedinţa de comisie. 

  

Domnul consilier Tatar Bela: Nu ştiu cine vă informează dar să ştiţi că vă 

informează greşit. Ori nu aveţi acolo bine pus sistemul de ascultare. Comisia 

juridică .. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă garantez că e perfect. 

Domnul consilier Tatar Bela: Nu îmi garantaţi, că nu puteţi. Domnule preşedinte, 

Comisia juridică, exact aceste considerente pe care le-aţi spus şi dumneavoastră, 

că el trebuie să fie şi inginer şi economist şi jurist, sunt multe atribuţii şi nu ştiu 

dacă vom găsi un om cu aceste supercalificări ca să poată să facă şi problemele 

economice, şi inginereşti, şi juridice, şi trebuie să fie şi un bun manager, de altfel. 

De aceea ne-am gândit că aceste atribuţii care sunt înşirate, normal ar trebui să 

fie stabilite de domnul preşedinte, adică acest manager al judeţului aparţine 

exact sub preşedinte şi trebuie să lucreze cu toate direcţiile aflate în subordinea 

președinției. El trebuie să fie un om foarte multilateral dezvoltat, pentru toate 

problemele respective şi aşa am gândit noi că ar fi bine ca dumneavoastră, ca 

preşedinte, fiindcă se suprapun atribuţiile cu domnii directori şi cu ceilalţi, ca 
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dumneavoastră să stabiliţi exact aceste atribuţii, cum doriţi dumneavoastră, ca să 

poată să vă ajute pe dumneavoastră şi munca judeţului. Mulţumesc.   

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Domnul secretar vrea să facă 

anumite precizări.  

 

Domnul secretar Paul Cosma: Potrivit Legii administraţiei publice locale, consiliul 

este cel care stabileşte care sunt cerinţele generale şi specifice de ocupare a 

acestei funcţii, care este procedura de recrutare şi de eliberare şi care sunt 

atribuţiile administratorului public. Sigur că da, el va exercita şi poate exercita şi 

competenţe delegate de către preşedintele consiliului judeţean  care, astăzi, le 

poate delega vicepreşedinţilor, conducătorilor unor departamente din consiliu sau 

şefilor serviciilor publice. Instituţia administratorului public este reglementată în 

Legea administraţiei publice locale şi trebuie să fac precizarea că, în opinia mea, 

atribuţiile gândite, concepute de Departamentul de resurse umane nu se suprapun 

sub nici un aspect cu cele exercitate astăzi de funcţionarii publici din aparatul de 

specialitate sau de către personalul contractual din aparat. Funcţia de 

administrator public fiind, dacă vreţi, o supraverificare, un inel care   

centralizează absolut toate domeniile şi poate să fie în măsură sau este chemat să 

asigure un management la nivel de top în administraţia publică, ca funcţie 

profesională. În sensul acesta este conceput întreg materialul. Încă o dată, 

competenţa revine consiliului  de a stabili atribuţiile iar preşedintele, din propriile 

sale atribuţii, la un moment dat va putea sau nu să îi delege anumite componente, 

dar sfera activităţilor pe care trebuie să le desfăşoare administratorul este decisă 

de consiliu şi nu de către preşedinte.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc pentru clarificări şi, credeţi-mă, nici 

măcar un cuvânt nu e opera personală a mea din acest material şi de aceea am şi 

făcut amendamentul în faţa dumneavoastră şi pe care îl susţin. Am înţeles că au 

fost şi câteva idei promovate, în sensul că s-a luat de la vicepreședinți şi s-a dat 

către manager sau invers, de la manager dat către vicepreședinți. Ideea este în 

felul următor, relaţia noastră în executiv  oricum o vom gestiona bine şi depinde 

de noi, cei care suntem în conducerea executivă, împreună cu domnul secretar, 

de asemenea, şi atribuţiile preşedintelui, oricum acestea se pot delega sau nu. Eu 

un lucru foarte clar. Un preşedinte poate conduce judeţul fără se delege nici o 

atribuţie, şi am avut exemple destule prin ţară. Relaţia tocmai aceasta se doreşte 

a fi, una de gestionare în sus a treburilor judeţului. Chiar şi ideea domnului 

profesor cu şedinţa extraordinară pentru acest document mi-a plăcut şi dacă mi-

aţi fi sugerat-o, domnule profesor, înainte, aşa şi făceam. Păcat că ar fi picat în 

vacanţă şi nu e cea mai bună perioadă dar achiesez. Din păcate nu vom mai fi pe 

aici la o viitoare programare a fondurilor europene, mulţi dintre noi.  

 

Domnul vicepreședinte Kelemen Atilla Marton: Mulţumesc, domnule preşedinte. 

Sunt de acord cu amendamentul dumneavoastră, în sensul că ar fi o problemă 

faptul că este limitat doar la economist, însă, astfel nu ştiu cum va suna 

amendamentul dar cred că nu trebuie îngrădit acest lucru, dacă legea nu ne 
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îngrădeşte, mai ales că există şi universităţi de management, de administraţie 

publică etc. De aceea nu văd de ce un medic nu ar putea fi un bun manager, şi 

sunt exemple în acest sens. Acest om trebuie să fie în primul rând manager, 

respectiv un bun integrator. Deci, dacă nu ne îngrădeşte legea, atunci aş merge pe 

o formulare generală care să permită să vin oameni cu calităţi în acest sens.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Atunci vom face aşa, amendamentul 

meu este următorul: economist, jurist, inginer, manager. Domeniile de licenţă 

trebuie precizate, licenţiat în: ştiinţe administrative sau administraţie publică, 

ştiinţe economice cu toate subdenumirile, ştiinţe juridice cu toate subcapitolele, 

inginer civil - industrial, management civil – industrial şi administraţie publică.  

 

Doamna consilier Szabo Izolda: Cred că ar trebuie precizat exact. Vorbim cu 

virgulă sau toate aceste calificări trebuie să le aibă?  Dacă nu se interpretează. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Nu, vorbim cu virgulă în sensul de „sau”. 

 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc. Pe lângă domeniile de licenţă precizate 

de domnul preşedinte aș propune să rămână acea menţiune de la punctul A.2. din 

anexa la proiectul de hotărâre, referitor la deţinerea sau absolvirea unui masterat 

în management, ştiinţe administrative sau în domeniul administrarea afacerilor 

sau administrație publică, sau în specialitatea  studiilor absolvite. Deci, dacă are 

un management în inginerie să îi profite pentru a putea concura pentru funcţia 

respectivă.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Corect. Bun, cu acest amendament, vă propun 

să votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi pentru”, 2 abțineri (Tatár Bela şi Ioan 

Tuşnea), 2 consilieri nu au votat (Meluș Florian Coman și Ioan Șopterean), 3 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.111/12.08.2010 privind aprobarea Structurii organizatorice, Statului de 

funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene 

de Evidență a Persoanelor Mureș, cu modificările și completările ulterioare 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Dacă nu sunt observații, vă invit să votăm. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi pentru”, 3 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian Borșan). 

  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea structurii organizatorice, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş" 
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Domnul președinte Ciprian Dobre: Dau cuvântul domnului consilier Boloş. 

 

Domnul consilier Vasile Boloş: Luarea mea de cuvânt se datorează calităţii pe care 

o am, cea de preşedinte al Comisiei social-culturale. În cadrul comisiei, în şedinţa 

noastră am avizat proiectul aşa cum a fost prezentat de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş. În cursul zilei de ieri am primit o 

corespondență din partea Federaţiei salariaţilor din administraţia publică centrală 

şi locală „Columna” prin care mi se aducea la cunoştinţă o solicitare a dânşilor 

pentru a propune un amendament în cadrul şedinţei de astăzi, legată de o 

chestiune care a apărut cu ocazia acestei reorganizări din cadrul direcţiei. În 

cadrul propunerii se face ca un număr de persoane se transformă din 

supraveghetori de noapte în infirmieri, deoarece nu posedă diplomă de 

bacalaureat. A apărut o modificare în Legea învățământului, de foarte scurt timp, 

prin care se reglementează anumite situaţii pentru cei care nu au diplomă de 

bacalaureat şi care pot să acceadă în anumite activităţi. Dânşii solicită ca pe baza 

acestei prevederi din Legea educaţiei  şi ei spun aşa: „Vă adresăm rugămintea de 

a proceda la reanalizarea situaţiei persoanelor anterior menţionate, în sensul de a 

susţine în plenul şedinţei un amendament referitor la transformarea posturilor de 

supraveghetor de noapte, anterior deţinute de cele şase persoane, în posturi de 

instructor de educaţie cu studii medii”. Sigur, dânşii au făcut această adresă şi 

către conducerea direcţiei şi am avut o discuţie cu domnul director Schmidt, care 

bănuiesc că este prezent, da?   Dacă permiteţi, aş dori ca domnul director să dea 

o explicaţie asupra acestei chestiuni, deoarece, noi, în cadrul şedinţei de comisie 

nu am mai avut momentul sau răgazul necesar pentru a analiza această chestiune. 

Vă mulţumesc. 

 

Domnul director Schmidt Lorand: Mulţumesc. Şi noi am primit, aşa cum a spus 

domnul consilier, o adresă, dar din păcate a venit foarte târziu, chiar după 

încheierea şedinţelor comisiilor de specialitate. Trebuie să vă spun că noi am 

pregătit acest material cu foarte mare atenţie şi într-o perioadă destul de lungă în 

care am consultat toţi şefii de servicii, toţi directorii din serviciile din subordinea 

direcţiei. Propunerea şefului de serviciu a fost respectată aşa cum am prezentat-o 

şi în material, după care, sigur, aparatul propriu a verificat condiţiile de 

promovare a personalului. Conform Regulamentului pe care îl avem din partea 

Consiliului Judeţean privind ocuparea şi promovarea personalului, conducerea 

direcției are dreptul de a stabili condiţiile de ocupare şi de promovare a unor 

funcţii pe care le stabileşte şi în fişa postului cu atribuţiile  specifice. Astfel, în 

cazul celor şase angajaţi care astăzi au funcţia de supraveghetor de noapte, nu 

am putut să dăm curs dar nici nu am avut propunerea de a îi promova în 

instructori de educaţie, iar conform pregătirii lor, fără bacalaureat şi doar cu 

studii generale sau cu studii liceale am stabilit şi am propus în material să fie 

schimbată funcţia lor în infirmieri. Nu în ultimul rând, aş dori să precizez că 

nevoile acestui serviciu prevede acest lucru, ca să avem şi infirmieri alături de 

instructori de educaţie, încât pe lângă acea educaţie formală/nonformală pe care 

o asigurăm noi copiilor, avem nevoie şi de îngrijire directă a lor, iar în Colegiul 
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Director, unde s-a discutat această problemă şi unde era prezent şi reprezentantul 

Sindicatului, nu au fost ridicate obiecţiuni. La vremea respectivă nu am primit 

nimic iar materialul a fost aprobat aşa cum a fost prezentat în faţa 

dumneavoastră. Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Cu alte cuvinte, ei chiar dacă au 

terminat liceul, nu au diplomă de bacalaureat, nevoia serviciului respectiv nu este 

de instructor de educaţie, ci de infirmier, nu de infirmier, ci de îngrijitor de 

noapte. Vă mulţumesc şi vă invit să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi pentru”, 1 abţinere (Ioan Tuşnea), 3 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian 

Borșan). 

   

16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecția Copilului Mureș 

     

Domnul președinte Ciprian Dobre: Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi pentru”, 3 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian Borșan). 

 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licențe de traseu, pentru 

efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate speciale  

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Proiectul a fost avizat de toate comisiile de 

specialitate.  

 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi pentru”, 1 abținere (Dragoş Codrin Popa), 1 

nu a votat (Ovidiu Dancu), 3 consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul 

Alin Boroș și Doru Aurelian Borșan). 

 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu pentru traseele 

cuprinse în Programul județean de transport rutier public de persoane prin 

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

sau la care operatorii de transport au renunțat 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă invit să votăm. 

 

Hotărârea se aprobă cu 28 de voturi pentru”, 2 abțineri (Meluş Florian Coman şi 

Tatar Bela), 1 nu a votat (Rus Dan Dorul), 3 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș și Doru Aurelian Borșan). 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Vreau să îi rog pe cei care vor fi 

prezenţi sau nu vor pleca în concediu în luna august, respectiv, în prima parte a 
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lunii, vom face o şedinţă extraordinară de consiliu ori în data de 7, ori în data de 

14 august. Probabil vom avea un singur punct sau două dacă mai survine ceva până 

atunci. Este vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici a drumului Valea 

Largă - limita cu judeţul Cluj. Dacă cel care a câştigat proiectarea termină 

lucrarea care trebuie pusă pe SEAP şi mai avem  trei sau patru luni de vreme bună 

pentru a termina anul acesta drumul.  

La drumul Voivodeni-Breaza am anulat eu, prin dispoziţie de preşedinte, 

săptămâna trecută licitaţia pentru o chestiune. Era o perioadă de mobilizare de 

două zile în caietul de sarcini, de cinci zile în lege, problemă neclarificată în 

cursul licitaţiei. Cel cu preţul mai mic era pe locul 1 dar dăduse cinci zile pentru 

mobilitate, cel de pe locul 2 era cu preţul cel mai mare dar dăduse două zile 

pentru mobilitate. Mi-au atacat dispoziţia de anulare a licitaţiei, comisia din 

executiv a dat pe locul 2 câştigătorul, în fine, eu consider că nu a fost bine acolo 

şi așteptăm termenul la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, din 

păcate, că ar fi putut intra în execuţie. Acesta este motivul pentru care o să vă 

rog ca în august, toţi cei care puteţi, măcar pentru construcția acestui drum să ne 

vedem la şedinţă. Sunteţi de acord?  Acum am pregătit condiţii bune de vară. Nu 

ştiu dacă mai ţinem şedinţa din 28 dacă o vom ţine acum în 7 sau în 14 august. 

Haideţi să discutăm. Eu zic că nu ar mai trebui să o ţinem în 28, adică legea nu ne 

mai obligă să ţinem şedinţa ordinară dacă o vom ţine pe cea extraordinară şi 

atunci şi pe cea din septembrie o vom ţine un pic mai devreme şi nu o mai lăsăm 

până la sfârşitul lunii. Data de 14 august v-ar conveni mai bine decât 7?  Problema 

mea e că pierdem şapte zile.  Bine, vedem. O vom convoca în 14, dar staţi, nu e 

bine pentru că eu nu sunt aici în data de 14, sau o puteţi face fără mine. O vom 

face în funcţie de cum termină proiectul. Dacă îl termină până în 7 august  vă 

chem atunci, pentru că de aceea ţinem şedinţa pentru ca să nu pierdem vremea. 

Da ? 7 sau 14 august şedinţă extraordinară. Vă mulţumesc. 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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