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PROCES-VERBAL  

al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de  

7 august 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.207 din 4 august 2014 și a fost publicată în cotidienele locale: „ Zi de Zi” și 

„Nepujság”. 

Din cei 33 de membri ai consiliului județean au lipsit domnii consilieri Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Meluş Florian Coman, Ştefan Someşan şi Liviu Radu 

Todoran.  

 

 Au fost invitați să participe:  

 dl.dr.Vasile-Liviu Oprea – prefectul județului Mureș 

 dl.col.Ioan Mureșan – I.S.U.HOREA 

 dl. ing. Ionuț Stoica, SC COM TID ENGINEERING INVEST SRL București 

 directori, șefi servicii și specialiști din aparatul de specialitate 

 reprezentanții mass-media din județ 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Încă cineva mai trebuie 

să îşi deschidă instrumentul de vot şi îl rugăm. Mulţumesc. Avem cinci absenţi: 

Ştefan Someşan, motivat, plecat în concediu,  Marius Tiberiu Baciu în concediu, 

Raul Alin Boroș în concediu, de Florian Coman nu ştiu nimic, dacă ştiu colegii ? Deci 

este în concediu. Vă rog să îi spuneţi să ne trimită o hârtie. Şi Liviu Radu Todoran e 

pe drum. Degeaba, că nu ajunge la şedinţă. Avem un proces-verbal de la şedinţa 

precedentă. Domnule secretar, vă rog.  

 

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

domnilor consilieri, dacă referitor la conținutul procesului-verbal care v-a fost 

comunicat alaltăieri sunt observații sau propuneri. Întrucât nu sunt, vă solicit să 

votați procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 iulie 2014. Vă mulțumesc. 

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31 iulie 2014 se aprobă cu 29 de 

voturi” pentru”, 5 consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, 

Meluş Florian Coman, Ştefan Someşan,  Liviu Radu Todoran). 
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Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc şi eu domnule secretar.  Am intrat, 

în mod normal, cu trei puncte pe ordinea de zi a şedinţei noastre de astăzi, dar, 

bineînţeles că a mai apărut un punct în regim  de urgenţă şi vreau să ştiu dacă a 

primit toată lumea acest punct în regim de urgenţă? Dacă l-a primit toată lumea şi 

nu sunt discuţii în privinţa introducerii acestui punct vă invit să votăm ordinea de 

zi. Vă mulțumesc. 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 29 de voturi” pentru”, 5 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Meluş Florian Coman, Ştefan Someşan,  Liviu Radu 

Todoran). 

 

Regim de urgenţă: Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului 

Mureş la Proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi 

a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mureş în perioada 2014-2020” 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Comisiile de specialitate ne-au dat aviz favorabil 

şi vorbim despre aprobarea în regim de urgenţă a acestui proiect privind contribuţia 

Judeţului Mureş la Proiectul „Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de 

finanţare şi a documentaţiei de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Mure, în perioada 2014-2020.  Este 

vorba despre următorul lucru: cu bunăvoinţa dumneavoastră dar şi cu votul 

dumneavoastră, am aprobat  Master Planul 2, cum îi spuneam noi, pentru apă şi 

canal în judeţul Mureş care atinge, dacă nu mă înşel şi domnul vicepreşedinte 

Kelemen mă corectează dacă greşesc, atinge 54 de localităţi. Domnule Dancu, 

parcă 54 sunt. Sper să nu greşesc. 98%  sau 95%  este cofinanțare europeană. Nu 

ştiu, 10% dacă nu mă înșel, este contribuția Aquaserv, domnule Torzsok? Şi rămâne 

1% sau 2%  de asemenea, cofinanțarea din partea acestor unități administrative, 

comune cele mai multe dintre ele, de fapt, şi am zis să luăm noi, Consiliul 

Judeţean, finanţarea pentru aceste localităţi. Oricum, pentru fiecare localitate în 

parte era o sumă mică şi nu avea nici un sens să încurcăm  Aquaserv-ul  în acest 

proiect cu alte 54 de unităţi administrative. Preluăm noi, de la bugetul judeţului, 

întreaga cofinanţare pentru acest Master Plan pe apă şi apă uzată. Dacă sunteţi de 

acord, vă invit să votăm. Mulţumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi” pentru”, 5 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Meluş Florian Coman, Ştefan Someşan,  Liviu Radu 

Todoran). 

 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea drumului județean 

DJ 151C Zau de Cîmpie – Valea Largă – lim.jud.Cluj, km 8+500 – 11+500” 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Este vorba de reabilitarea a 3 km de drum 

judeţean. În acest fel mai diminuăm din numărul kilometrilor de drum judeţean de 

piatră, respectiv, de pământ. Am primit documentația şi am convocat această 
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şedinţă extraordinară tocmai în această idee, pentru a putea, colegii  de la Direcţia 

Tehnică, de mâine să înceapă, dacă dumneavoastră veţi aproba, bineînţeles, acest 

punct de pe ordinea de zi, să înceapă formalităţile pentru licitaţia publică a acestui 

drum. Ştim foarte bine că judeţul Cluj a venit cu asfalt până la limita judeţului iar 

noi suntem pe piatră şi pământ până la limita judeţului, de la ieşirea  din Valea 

Largă. Domnule consilier Tuşnea, vă rog. 

 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, 

doamnelor şi domnilor, am mai spus şi de altă dată, am spus şi în comisie, astăzi, că 

suntem corigenți la acest capitol care se numeşte drumuri judeţene şi cred că este 

destul de jenant să ieşi în lume cu câte 800 de metri, cu câte 1 km şi acum, iată, cu 

3 km  când, de fapt, drumurile judeţene sunt într-o stare, să nu zic chiar jalnică, pe 

zeci de kilometri dacă nu chiar pe sute de kilometri şi mă gândesc dacă noi suntem 

sau nu în stare să rezolvăm această problemă sau o lăsam la alţii aşa cum ne-au 

lăsat-o alţii nouă. Procedurile sunt extrem de greoaie, lucrările sunt, în general, 

slab executate şi după părerea mea, sub STAS-uri pentru că să faci un drum 

judeţean de 5,5 m lăţime mi se pare necorespunzător. De altfel, am fost pe multe 

drumuri județene care au  această lăţime insuficientă. Cred că e nevoie de o 

hotărâre mai serioasă din partea conducerii Consiliului Judeţean, din partea 

noastră, a consilierilor şi de un program şi de un proiect rapid de rezolvare a 

problemelor legate de drumurile județene. Mulţumesc.  

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc, domnule consilier. Vă garantez că 

nu o lăsăm baltă, ci ne ţinem de programul nostru de dezvoltare a judeţului Mureş 

şi vom aplica absolut toate măsurile pe care dumneavoastră împreună cu noi, 

executivul, am căzut de acord şi, credeţi-ne, starea drumurilor nu este jalnică, nu 

este cum ne-am dori să fie… Direcţia Tehnică este sau a fost deja în măsură să 

postăm pe SEAP, dacă nu mă înşel, şi cele două unimog-uri pe care le achiziţionăm 

şi chiar începem să facem treabă bună şi vă garantez că nu ne lăsăm sau nu lăsăm 

la alţii treaba  pe care noi trebuie să o facem. Dacă nu mai sunt discuţii, vă invit să 

votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea  se aprobă cu 29 de voturi” pentru”, 5 consilieri sunt  absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Meluş Florian Coman, Ştefan Someşan,  Liviu Radu 

Todoran). 

 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Mureș în comisia de soluționare a contestațiilor pentru concursul de 

ocupare a funcției de manager  - persoană fizică, la Spitalul Clinic Județean 

de  Urgență Tîrgu Mureș 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Deci nu este vorba de spitalul subordonat 

Consiliului Judeţean , dar legislaţia prevede ca şi noi să avem o persoană din partea 

Consiliului Judeţean, ca proprietar al clădirilor şi terenurilor de acolo, în care îşi 

desfăşoară activitatea Spitalul Județean, o persoană pentru eventualele contestaţii, 

dacă se vor înregistra, pentru ocuparea funcției de manager. Noi am propus-o pe 
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doamna Elena Popa, șeful Compartimentului de Resurse Umane, considerând-o cea 

mai  îndreptățită să facă parte dintr-o comisie de soluţionare a unor eventuale 

contestații. E propunerea executivului, dumneavoastră decideţi prin vot. Vă 

mulţumesc. 

 

Hotărârea  se aprobă cu 28 de voturi” pentru”, 1 abţinere, 5 consilieri sunt  

absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Meluş Florian Coman, Ştefan 

Someşan,  Liviu Radu Todoran). 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor al județului Mureș 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Domnule profesor Boloş, vă rog. 

 

Domnul consilier Vasile Boloș:  Domnule preşedinte, stimați colegi. Am avut o scurtă 

discuție şi în cadrul comisiei şi aș vrea să spun şi în plen două chestiuni. O chestiune 

de fond şi o chestiune de formă. Consider că, fiind vorba de un plan care are în 

vedere analiza riscurilor din judeţul Mureş, am făcut propunerea şi reprezentantul 

ISU Horea a preluat-o şi m-a asigurat că în viitor, probabil, va fi luată în 

considerare, consider că este necesar ca într-un asemenea document să fie o 

secțiune distinctă legată de riscurile privitoare la funcționarea Combinatului 

AZOMUREŞ. Ținând seama de experiența internațională a necazurilor care s–au 

produs în astfel de combinate, să nu uităm anul 2010 - Toulouse şi anul 2013 Waco, 

Texas, unde au fost niște incidente catastrofale, mie mi se pare firesc să fie două 

chestiuni distincte care să evidențieze care este interesul şi măsura în care acest 

pericol absolut teoretic, dar viaţa demonstrează că teoreticul şi practicul se pot 

întâlni, să fie luată în considerare.  

A doua chestiune, fiind vorba de un document de lucru, mi se pare firesc să fie 

paginat cuprinsul pentru că mi-a fost imposibil să găsesc documente în sute de 

pagini. În ziua de astăzi se permite acest lucru şi eu am căutat anumite elemente 

dar, efectiv, nu am putut să le identific. Să caut pagină cu pagină nu mi se pare 

firesc.  

De asemenea, consider că acurateţea lasă mult de dorit. Am găsit multe lucruri 

care sunt depăşite de evenimente: denumiri, publicaţii, în sfârşit, alte lucruri care 

sunt minore, dar mie mi se pare normal să fie actualizate cu corectitudine. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulțumesc. Reprezentantul ISU, vă rog. 

 

Domnul colonel Dorin Oltean: Acest Plan de analiză şi acoperire a riscurilor a fost 

structurat în anul 2010, dar din păcate atunci a putut fi făcut doar la nivelul anului 

2002, ca şi date statistice. În acest an ne-am propus, şi încă din luna ianuarie am 

trimis şi am făcut diligențele pentru a strânge datele statistice, şi am reușit în luna 

iulie să strângem toate datele statistice ca să putem actualiza datele statistice pe 

anul 2012, respectiv 2013 ceea ce ţine de Consiliul Județean, drumuri, poduri şi 

celelalte date. 



    5/6 

 

Privind cele spuse de domnul consilier, acest plan, fiind întocmit de către un 

colectiv de cadre cu mai multă sau mai puţină experienţă, s-ar fi putut, şi o să 

verific înainte de a fi trimis spre redactare, privind acele date pe care eu mi le-am 

notat, ca şi existente sau inexistente, unele, să zicem, societăţi sau agenţi 

economici care au dispărut sau alţii care au apărut. În fiecare an, conform Ordinului 

ministrului, deci, în  luna  ianuarie, acest plan se actualizează. Acum, fiind luna a 

VIII-a, dacă reuşim înainte de a fi redactat o să schimbăm datele respectiv, dacă 

nu, în luna ianuarie când se actualizează datele. Mulțumesc.   

Legat de AZOMUREŞ, ca şi risc, este cuprins la riscuri tehnologice, în schimb, aceste 

combinate au acel plan de intervenţie internă şi externă şi care cuprinde tot vreo 

300 de pagini şi care este strict pe partea de intervenţie dar, ca şi risc, vom vedea 

cum şi îl vom cuprinde în acest Plan de analiză şi acoperirea riscurilor tehnologice. 

Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Bine, după părerea mea, domnul profesor are 

dreptate. Câte obiective care cad sub incidenţa SVS-ului avem în judeţul Mureş? 

 

Domnul colonel Dorin Oltean: Sub incidenţa SVS avem la ora actuală şapte agenţi  

economici. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Cred că, într-adevăr, cele şapte unităţi 

economice sau agenţi economici, într-adevăr, trebuiau să fie într-un capitol 

separat. Cred.  

 

Domnul colonel Dorin Oltean: Ca şi structură, ele sunt riscuri biologice, tehnologice 

şi sunt prinse ca şi riscuri, dar ca şi plan de intervenție, noi avem toate planurile de 

intervenţie de la aceste instituţii care se află la noi în partea de dispecerat.  Şi 

planul respectiv are undeva la 300 de pagini şi dacă mai punem încă 600…, mă 

înţelegeţi? Dar, ca şi risc, ele sunt prinse şi sunt amintite. Legat de AZOMUREŞ, 

legat de SANMARC  de la Târnăveni, legat de depozitele de gaze… 

  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Domnule profesor, sunteţi mulţumit de răspuns? 

Da sau nu? Da, Mulţumesc. 

 

Domnul consilier Pokorny Vasile Ştefan: Mulţumesc. Mai ales noaptea, Azomureş-ul, 

în continuare, emite nişte nori de fum înspăimântători. Cu ani în urmă, fostul 

ministru al mediului, originar din Tîrgu Mureş, a promis şi a discutat cu conducerea 

combinatului, cu noul proprietar al Azomureş-ului care au promis că vor investi în 

filtre sute de milioane de dolari. Aş dori să ne spuneţi, dacă aveţi informaţii, în ce 

stadiu sunt aceste investiții, pentru că la o schimbare bruscă de vreme, să zicem, 

sau în cazul în care este ceaţă noi simţim în continuare mirosul de amoniac şi foarte 

nociv este fumul acela roşcat de oxizi de azot. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Fumul acela galben nu mai este de un an. Oxidul 

de azot a fost eliminat. El mai este vizibil în două situaţii: când se porneşte 

instalația, 12 ore şi când se opreşte instalaţia care durează 3 sau 4 ore.  
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Domnul consilier Pokorny Vasile Ştefan: S-a făcut sau nu s-a făcut investiția? 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: S-a făcut. Problema cu oxidul de azot este         

rezolvată. Investiţia care urmează să se facă este în derulare. Sunt 200 de milioane 

de euro care sunt investiţi de Azomureş şi urmează filtrul de la secţia MPK. Acolo 

este, de fapt, marea poluare pe care noi o vedem, acel nor. Au termen de 

conformare 31 decembrie 2015. Deci, la anul în 31 decembrie are Azomureş-ul 

termenul de conformare pe care îl are convenit cu Comisia Europeană pe mediu. 

Dar, putem face, eventual o dezbatere cu cei de la Azomureș, cu cei de la mediu 

pentru a primi informaţii în plus, dacă doriţi şi credeţi că putem în luna 

septembrie, octombrie, ca şi ultim punct al ordinii de zi putem să îi invităm pe cei 

de la Mediu, pe Azomureş, pe ISU Horea la o dezbatere pe această temă. Nu pentru 

dumneavoastră sau pentru nu ştiu ce, evident este vorba de informaţie publică şi 

chestiuni societare. Vă mulţumesc foarte mult şi vă invit la vot. 

 

Hotărârea  se aprobă cu 28 de voturi” pentru”, 1 nu a votat (Eugen Bândea), 5 

consilieri sunt  absenți (Marius Tiberiu Baciu, Raul Alin Boroș, Meluş Florian 

Coman, Ştefan Someşan,  Liviu Radu Todoran). 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Nu cred că mai facem şedinţă în 

august. Vreţi să mai facem? Dacă vreţi, facem. Eu sunt la muncă. Bun. Ne vedem în 

luna septembrie şi vă mulţumesc mult pentru astăzi. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

   SECRETAR 

Paul Cosma 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Întocmit: consilier Monica Curticăpean 

Verificat: şef serviciu Delia Belean 

Verificat: director Genica Nemeş 


