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PROCES VERBAL  

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 11 septembrie 

2014 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de domnul 

preşedinte Ciprian Dobre. 

 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 233 

din 4 septembrie şi a fost publicată în cotidienele locale: „ Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit domnii consilieri: Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, 

Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran.  

 

 Au fost invitaţi să participe:  

 dl.dr.Vasile-Liviu Oprea – prefectul judeţului Mureş 

 dl manager Ovidiu Butuc, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 dl manager Barmou Mohamed Kheir, Spitalul Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 

Târnăveni 

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sărut mâna şi bună ziua!  Rugăm distinşii 

reprezentanţi ai presei să se stabilizeze într-un fel sau altul. Rugăm distinşii colegi şi 

distinsele colege să pornească aparatura de măsurare a votului. Avem o ordine de zi 

încărcată şi la propriu şi la figurat. Avem și proces-verbal de data trecută, de când ne-

am întâlnit şi îl rog pe domnul secretar să îl supună validării. Domnule secretar, vă rog. 

 

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

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

data de 7 august 2014 sunt observaţii sau propuneri. Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi 

acest document. Vă mulţumesc.  

Nr. 17.196/6.X.2014 

Dosar VI D/1 
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Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 7 august 2014 se aprobă cu 26 de 

voturi ”pentru”,  1 consilier nu a votat (Marius Tiberiu Baciu), 7 consilieri sunt  absenţi 

(Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, 

Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Îl rog şi pe domnul Baciu să apese butonul de vot. Dar 

nu acum, data viitoare. 

 

Domnul consilier Vasile Boloş: Într-o astfel de situaţie consilierul, cred, poate să îşi 

exprime votul public dacă, cumva, a făcut o eroare de vot. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Domnule consilier, doriţi ? Nu ? Mulţumesc. Glumeam, 

domnule profesor.  Avem o ordine de zi şi o observaţie făcută de domnul profesor Boloş, 

legată de modalitatea de aranjare a ordinii de zi, logică, dar, să ştiţi că, oricum, 

indiferent de acţiunile pe care noi le-am valida înainte sau după votul  bugetului, actul 

de autoritate este hotărârea consiliului. Vă propun să mergem astăzi în ordinea pe care 

a propus-o executivul şi vă supun aprobării ordinea de zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 26 de voturi” pentru”, 1 „abţinere” (Ioan Tuşnea), 7 

consilieri sunt  absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, 

Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc.  

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul 

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

nr.2  

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Intrăm în primul punct al ordinii de zi. Comisia 

tehnico-economică, cea de servicii publice, cea de cultură au dat aviz favorabil. Este 

vorba despre acordarea unui spaţiu pentru Autoritatea Electorală Permanentă în fostul 

Hotel Parc. Dacă nu sunt discuţii, vă solicit să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi” pentru”, 7 consilieri sunt  absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

   

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCJM nr. 75/2014 privind 

punerea la dispoziţie a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului public 

judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei,  nr.2, pentru 

implementarea proiectului „Program de intervenţii integrate pentru şomeri – 

certitudinea unui viitor durabil” 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. La acest punct avem un amendament 

din partea executivului. E vorba doar de o rigoare şi de o acurateţe de ordin 

terminologic şi semantic la hotărâre. Nu ştiu dacă l-a văzut toată lumea, l-am anexat 

materialului, în sală. Comisiile avizatoare, de asemenea, ne-au dat aviz favorabil. Este 
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vorba de o rearanjare a sumelor.  Se modifică şi scade puţin şi participarea noastră la 

proiectul POS DRU. Dacă nu sunt discuţii pe margine acestei teme, vă invit să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi” pentru”, 7 consilieri sunt  absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea, respectiv, completarea unor acte  

administrative 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Comisiile avizatoare ne dau avize fără 

amendamente şi dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. 

 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi” pentru”, 7 consilieri sunt  absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pentru anul 2014 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Este vorba de rectificarea de buget, 

amplu dezbătută în cadrul comisiilor. Avem şi aici o notă, pe care cred că a primit-o 

toată lumea, dintre consilieri. Este vorba de anexa 7c şi 8 b, într-un loc se înlocuieşte 

autoturismul cu autoutilitară, datorită faptului că nu se mai poate încadra în programul 

Rabla şi la 8b, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi de Protecţia Copilului  Mureş s-a 

gândit să transfere o sumă cu aceeaşi destinaţie contabilicească, dintr-un loc în altul, la 

întreţinere termică şi s-a gândit bine DGASPC pentru că vine iarna. Vă invit să votăm, 

dragi colegi, dar, ca întotdeauna, la rectificare votăm pe articole. Vă supun votului 

dumneavoastră pe articole. 

 

Articolul I se aprobă cu 26 de voturi” pentru”, 1 ”abţinere” ( Ioan Tuşnea),  7 consilieri 

sunt  absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin 

Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

Articolul II se aprobă cu 26 de voturi” pentru”, 1 ”abţinere” (Ioan Tuşnea),  7 consilieri 

sunt  absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin 

Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

Articolul III se aprobă cu 26 de voturi” pentru”, 1 ”abţinere” (Ioan Tuşnea),  7 consilieri 

sunt  absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin 

Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 de voturi” pentru”, 1 ”abţinere” (Ioan Tuşnea), 

7 consilieri sunt  absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, 

Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Să ştiţi că prin rectificare, nu e aici colegul nostru de 

la PDL care ne-a spus că să mai dăm şi la  spitale bani, am dat şi la Spitalul Municipal, şi 

la Spitalul de la Târnăveni şi domnii directori sunt prezenţi, şi am luat de la investiţiile 

de care era atâta nevoie de ele dar, din păcate, autorităţile centrale, în ambele cazuri, 

cei de la Aeronautică, ne-au tras exact atât în spate cât să nu putem finaliza, respectiv, 

să cheltuim banii aşa cum ne-am propus în luna februarie. Parcarea de la spital şi 

amenajarea peisagistică de la Aeroport, dar cred că cei doi directori de la spital sunt 

mulţumiţi la fel ca şi noi, după ce am rectificat bugetul. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură 

pentru anul 2015 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare au aviza favorabil proiectul de 

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

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi” pentru”, 7 consilieri sunt  absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan și Liviu Radu Todoran). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de transport 

public judeţean de persoane prin curse regulate 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Comisiile avizatoare dau aviz favorabil. Vă invit să 

votăm. Vă mulţumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi ”pentru”, 1 abţinere (Mircea Radu), 1 nu a votat 

(Ciprian Dobre), 7 consilieri sunt  absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, 

Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu 

Todoran). 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Eu am uitat să votez. Să reluăm votul domnule 

profesor ? 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM  nr. 46/2013 privind 

aprobarea contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în 

valoare de 40.000.000 lei;  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aici dacă sunt întrebări? E vorba despre mutarea unor 

rate de la un proiect european la alt proiect european. Suntem opriţi, aşa cum toţi ştiţi, 

de la Transilvania Motor Ring şi mergem pe plată către drumul de la Măgherani- Sărăţeni 

şi pe proiectul cu deşeurile.  



    5/17 

 

Domnul consilier Mircea Radu: Mulţumesc, domnule preşedinte. M-ar interesa dacă prin 

preluarea acestui credit de 40 milioane de lei datoria publică a judeţului Mureş cam la 

cât ajunge, în procente? Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Nu preluăm creditul pentru că am făcut creditul deja 

de un an de zile, acum schimbăm un pic destinaţia sumelor până pornim din nou Motor 

Ring-ul. Am finalizat deja două licitaţii. Una pentru dirigenţie şi una pentru 

supraveghere şi proiectare şi mai trebuie să finalizăm pentru executarea lucrărilor 

licitaţia şi pornim şi acolo. Vă invit să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi ”pentru”, 1 abţinere (Tușnea Ion),1 nu a votat 

(Bândea Eugen), 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, 

Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu 

Todoran). 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCJM nr. 53/2014 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean, precum 

şi efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al 

judeţului Mureş a unor morminte şi opere comemorative de război 

 

Domnul preşedinte Dobre: Avem un proiect privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean nr. 53 din 2014 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean 

la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean precum şi efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în 

patrimoniul public al Judeţului Mureş a unor morminte şi opere comemorative de 

război. Este vorba despre suplimentarea, potrivit anexei, a sumei cu care vom organiza 

70 de ani de la Bătălia de la Oarba de Mureş, cea mai mare bătălie în sensul pierderii de 

vieţi omeneşti, a ambelor războaie mondiale duse de armata română pe teritoriul 

României. De asemenea, un articol care prevede preluarea parcului cu monumentul şi 

cimitirul de la Oarba de Mureş, după ce vom face toate demersurile legate de stabilirea 

întinderii dreptului de proprietate al oraşului Iernut după dezmembrarea acestuia şi 

eventual şi un concurs de idei de arhitectură pe care o să îl organizăm anul viitor. 

  

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

simţit nevoia să iau cuvântul pentru a-mi exprima satisfacţia privind promovarea acestui 

proiect de hotărâre. Trebuie să subliniez faptul că acesta se înscrie, în opinia mea, în 

categoria de acţiuni specifice domeniului cunoscut sub numele de cultură a 

recunoştinţei, un domeniu pe care personal îl susţin ori de câte ori este cazul şi am 

prilejul. În acelaşi timp doresc să adresez mulţumiri domnului preşedinte şi executivului 

Consiliului Judeţean Mureş pentru faptul că în corpul hotărârii este materializată într-o 

formă funcţională o propunere pe care am făcut-o în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş 

din 29 noiembrie 2012, reiterată şi dezvoltată printr-o nouă propunere făcută de curând 

de grupul de consilieri PSD căruia îi aparţin legată de administrarea monumentului 

eroilor de la Oarba de Mureş. Acest lucru demonstrează faptul că în cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş consensul asupra problematicilor majore ale judeţului nostru nu este 

afectat de disputele politice sau electorale, uneori sterile din punctul de vedere al 

cetăţenilor pe care îi reprezentăm în acest for, specifice mediului politic naţional. Ca 
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descendent al unui combatant al luptelor de la Oarba de Mureş de acum 70 de ani, tatăl 

meu fiind, din fericire, unul dintre supravieţuitorii acestei lupte, nu pot să fiu decât 

mulţumit sufleteşte. Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule profesor şi am băgat bine la cap 

atunci când aţi luat cuvântul, anul trecut, în legătură cu acel monument de la Oarba de 

Mureş. Da, poate că ne punem măcar în astfel de momente întrebarea ce facem noi 

pentru ţară, faţă de ce au făcut alţii pentru ţară şi atunci ne dăm seama cam la ce 

dimensiune suntem noi şi la ce dimensiune erau acei oameni simpli,... care nu aveau 

nimic mai mult decât puteau să dea şi anume viaţa, ceea ce noi nu cred că am fi de 

acord nici măcar să ne-o punem în discuţie, … un mic aspect al vieţii noastre. Ei nu au 

pus în discuţie cel mai de preţ lucru. Vă invit să votăm.  

 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc foarte mult, unanimitate şi asta vorbeşte de la 

sine.  

 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii în vederea organizării unui 

atelier de lucru al profesioniştilor cu rol și atribuţii în domeniul prevenirii şi 

combaterii violenţei în familie 

 

Domnul preşedinte Dobre: Este cineva în sală de la Institutul Este European de Sănătate 

a Reproducerii? Este. Am acceptat să pun pe ordinea de zi această solicitare doar 

datorită reputaţiei publice pe care o aveţi. Legătura personală pe care o am, evident, 

principială şi de colaborare partenerială pe care o avem, deşi maniera de a veni cu 20 

de zile la o instituţie că organizaţi ceva vă plasa direct acolo în calificări, ca să zic aşa, 

la concursul de proiecte. Haideţi, ştiţi cum se fac lucrurile mari. Aţi făcut lucruri mult 

mai mari decât instituţia noastră în materia asta. Încă o dată, datorită bunei reputaţii în 

lumea societăţii civile pe care o aveţi am acceptat acest lucru. Pentru că vă stimez şi 

preţuiesc foarte mult ceea ce faceţi. Şi mai ales violenţa în familie, un aspect foarte 

important al vieţii noastre, poate aţi văzut şi reacţia preşedintelui Obama săptămâna 

aceasta în legătură cu un act de violenţă asupra unei femei, prietena unui fotbalist de 

fotbal american. Este o colaborare în care intră instituţia noastră într-un proiect al 

Institutului Est European împotriva acestui fenomen, care este violenţa domestică. Vă 

invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

10. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCJM nr. 37 din 27 februarie 

2014, privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean  Mureş pe anul 2014 



    7/17 

 

Domnul preşedinte Dobre: Următorul proiect de pe ordinea de zi, este vorba despre 

domeniul prioritar 5, dezvoltarea turismului. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. Vă 

mulţumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

11. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Mureş în Comisia de organizare a referendumului local pentru dizolvarea 

Consiliului Local al Comunei Răstoliţa, judeţul Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Comisiile avizatoare ne-au dat aviz iar proiectul se referă la 

desemnarea reprezentantului consiliului judeţean în comisia de organizare a 

referendumului local pentru dizolvarea Consiliului Local al Comunei Răstoliţa, 

binecunoscută nouă. Am făcut şi o propunere după o discuţie cu domnul secretar, care 

mi-o propunea tot pe doamna director al Serviciului Juridic şi  am zis că ajunge, avem 

forţe proaspete la serviciul juridic, două angajări, şi am zis că ar trebui să meargă 

treaba acolo, să nu punem tot în cârca doamnei director. Noi o propunem pe doamna 

consilier juridic Laura Nireştean. Vă rog să vă ridicaţi, să vă cunoască lumea. Vă invit să 

votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot a Aeroportului   

Internaţional Transilvania Tîrgu Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Urmează proiectul privind aprobarea hărţii strategice de 

zgomot a Aeroportului Transilvania. Comisiile noastre au dat aviz favorabil aici, pentru 

că mai avem puncte unde nu au dat aviz chiar favorabil. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a trei localităţi la un 

nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor  

 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 13, de asemenea comisiile avizatoare ne-au dat aviz 

favorabil iar proiectul de hotărâre priveşte modificarea arondării actuale a trei 

localităţi la un nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor, încă o 

dovadă a descentralizării administraţiei publice şi a imperativului de a ajunge cât mai 
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uşor cu serviciul public la cetăţean. Nu sunt discuţii, mulţumim Direcţiei de Evidenţă a 

Persoanelor. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică  Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 14, comisiile de specialitate avizează favorabil 

proiectul, el prevede modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică 

binecunoscută sub abrevierea de ATOP, condusă de cel mai mare consilier judeţean, 

Eugen Bândea. Cu aceste completări la ATOP, vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

15. Proiect de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean 

Mureş în calitate de reprezentant al asiguraţilor în adunarea reprezentanţilor – 

organ de conducere al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate 

 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 15, toate comisiile dau aviz favorabil, proiectul 

nostru prevede nominalizarea delegatului consiliului judeţean în calitate de 

reprezentant al asiguraţilor în adunarea reprezentanţilor, organ de conducere al casei 

Naţionale de Asigurări de Sănătate. Şi aici domnul secretar a vrut s-o pună pe doamna 

directoare şi am zis săraca doamnă directoare nu mai poate duce atât. Să numim 

cealaltă forţă proaspătă angajată pe care n-o văd aici. Domnul secretar îmi zice că este 

într-o comisie de licitaţie. Este vorba despre doamna Olar Lucia, angajată acum vreo 2 

luni la noi, la consiliul judeţean, cu antecedente profesionale în domeniul sanitar şi 

atunci am zis că numai bine se potriveşte la Casa de Asigurări de Sănătate. Vă invit să 

votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 26 de voturi ”pentru”, 1 abţinere,  7 consilieri sunt absenţi 

(Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, 

Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice al 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş pentru anul 2015 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 16 avem avize favorabile de la toate comisiile, 

proiectul de hotărâre prevede aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Mureş pentru anul 2015. Vă invit să 

votăm.  
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Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi statului de 

funcţii pentru  Muzeul Judeţean Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 17 avem un proiect care prevede aprobarea 

organigramei şi a statului de funţii a Muzeului Judeţean Mureş pentru anul 2015. 

Comisiile ne dau aviz favorabil, pentru acest proiect. Vă invit să votăm dacă nu sunt 

discuţii.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

18. Proiect de hotărâre privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie 

Incluzivă;  

 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 18, comisiile de asemenea ne-au dat aviz favorabil, 

proiectul prevede nominalizarea unor reprezentanţi ai consiliului judeţean în consiliile 

de administraţie ale  Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă. Aici noi am făcut 

pentru trei unităţi, câte 2 persoane, adică 6 în total. La Centru Şcolar pentru Educaţie 

Incluzivă nr. 1 Tîrgu Mureş,  Dohotariu Monica, Radu Doina Teodora, la Centrul Şcolar de 

educaţie Incluzivă nr. 2 Tîrgu Mureş, Vaida Gabriela, Covaci Gabriela. La Educaţie 

Incluzivă nr. 3 Reghin, Lefter Erika şi Petruţa Oroian Lucian. Toţi au mai fost în aceste 

consilii în calitate de reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş, au experienţa 

necesară şi sunt funcţionari ai aparatului nostru. Această funcţie în cadrul consiliilor 

este neremunerată. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

19. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 19, proiectul de hotărâre este avizat de toate 

comisiile iar proiectul prevede stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Proiectul de 

hotărâre are 6 articole şi în principal vorbim despre candidaţii declaraţi admis în 

procedurile de selecţie prealabilă, derulate potrivit prevederilor Ordonanţei de Guvern 

109. Cu alte cuvinte, astăzi vă propunem să avem aşa: preşedintele consiliului Vasilescu 

Vladimir Mihai, vicepreşedintele consiliului de administraţie, administrator executiv 
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Gherendi Luminiţa, administrator neexecutiv, membru al comitetului de audit, 

reprezentantul Ministerului Finanţelor doamna Viorica Dobroiu, administrator 

neexecutiv membru al comitetului de audit, domnul Frâncu Aleodor Marian,  

administrator neexecutiv membru al comitetului de audit vacant. Deci vom mai organiza 

concurs în următoarea perioadă. Încheierea contractelor cu aceşti administratori şi unde 

se comunică. Discuţii, dacă nu sunt, o să vă prezentăm încă o dată: domnul Vladimir 

cunoştinţă veche, domnul Aleodor Frâncu cunoştinţă mediatică pentru noi, veche, 

doamna Luminiţa Gherendi venită din spital, am înţeles. Noi suntem Consiliul Judeţean 

Mureş, executiv, consilieri, tîrgumureşeni, dacă doriţi să ne adresaţi câteva cuvinte, 

dacă nu, vă mulţumim că aţi făcut acest mare efort să nu fiţi într-o comisie de licitaţie 

şi să fiţi prezenţi în şedinţa noastră. Vă mulţumesc, domnul secretar îmi atrage atenţia 

şi îmi arată ceva.  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte, referitor la termenii utilizaţi în 

redactarea articolului 3 aş avea următoarea propunere pentru rigurozitate în exprimare: 

Mandatul membrilor consiliului de administraţie ai Regiei Autonome Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş desemnaţi conform articolului 1 începe la data de…, respectiv, 

se sfârşeşte la data de…, şi nu a consiliului. Mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Da, mi-a atras atenţia domnul secretar înainte. Mandatul 

membrilor nu a consiliului, pentru că nu începe şi nu se termină mandatul fiecăruia din 

membri, începe la momente diferite deci se termină la momente diferite. Vă invit să 

votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 24 de voturi ”pentru”, 2 abţineri, 1 consilier nu a votat, 7 

consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, 

Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în executarea contractului de 

management al Teatrului pentru Copii şi Tineret „Ariel 

Domnul preşedinte Dobre: Două comisii au dat aviz favorabil, cea de amenajarea 

teritoriului şi urbanism şi comisia social culturală. Nu a dat aviz favorabil comisia 

tehnico-economică, comisia de servicii publice şi comisia agricultură şi comisia juridică. 

Dar am înţeles că toată lumea se abţine. Nimeni nu votează împotrivă. Să înceapă 

dezbaterile atunci. Domnilor consilieri, mai avem puncte după 20, trebuia să le fi luat 

pe acelea pentru că aici mă gândesc că stăm mai mult. Domnilor consilieri, sunteţi de 

acord să discutăm punctele 21, 22, 23, 24 şi pe urmă să stăm liniştiţi la discuţii.  

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ” Branşament de apă la CIA  Căpuş” 

Domnul preşedinte Dobre: Bun, lăsăm punctul 20 şi la punctul 21 avem Proiectul de 

hotărâre prevede aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei branşament de apă la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
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Căpuşu de Câmpie. Deci cred că nimeni nu are nimic cu branşamentul de la Căpuşu, de 

la azil. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor 

Sociale în Judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului şi 

a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2014- 2020 

  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 22, comisiile în unanimitate ne dau 

aviz favorabil. Proiectul nostru prevede aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor 

sociale în Judeţul Mureş în domeniul protecţiei şi  promovării drepturilor copilului şi a 

persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, pentru perioada 2014-2020. Un 

program multianual aşadar, un program destul de interesant şi de voluminos. Cine are 

curiozitatea, ar fi bine să îl şi parcurgă. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail 

Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla 

Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 

 

23. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr 

de 9 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale  

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 23 avem un proiect de hotărâre care priveşte 

atribuirea licenţelor de traseu, 9 trasee la număr, pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, dar speciale. Vă invit să 

votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi ”pentru”, 2 abţineri (Bândea Eugen, Popa Dragos 

Codrin) 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel 

László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu 

Todoran). 

 

24. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de sarcini al 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate, în Judeţul Mureş. 

 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 24 avem un proiect de hotărâre avizat de toate 

comisiile şi prevede modificarea şi completarea caietului de sarcini al serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate în judeţul Mureş. Un singur 

articol important, cu caietul de sarcini, cum se modifică el. Vă invit să votăm dragi 

colegi.  
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Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi ”pentru”, 2 voturi împotrivă (Mozes Levente, 

Tatár Bela) 7 consilieri sunt absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, 

Dászkel László, Ioan Florin Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu 

Todoran). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Revenim la punctul 20, aşa cum am spus doar 

două comisii ne dau aviz favorabil, proiectul de hotărâre prevede că executarea 

contractului de management al Teatrului pentru Copii şi Tineret Ariel încheiat cu 

domnul Gavril Cadariu se suspendă până la soluţionarea definitivă a sesizării cu 

numărul…, adresată organelor competente. Pe durata suspendării executării 

contractului de management, atribuţiile specifice acestei funcţii şi anume de manager a 

Teatrului Ariel vor fi exercitate temporar de doamna Claudia Chibelean, în prezent 

director administrativ al Teatrului Ariel. Vă invit la discuţii dacă sunt.  

Domnul consilier Radu: Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Comisia noastră nu a dat 

aviz favorabil datorită faptului că nu am fost convinşi de anumite argumente care ni s-

au adus. Eu aş avea două întrebări: dacă s-au făcut plăţi suplimentare faţă de cele 

prevăzute în deviz sau în proiect şi dacă anumite sume de bani au fost folosite în afara 

lucrărilor prevăzute în proiect sau în deviz. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnule consilier Radu Mircea. Domnule 

secretar, vă rog.  

Domnul secretar Cosma: Aşa cum rezultă şi din expunerea de motive, ca instrument de 

motivare şi prezentare a propunerii de reglementare legat de investiţia în cauză, s-au 

efectuat verificări de către specialişti din aparatul de specialitate. Întrebarea domnului 

consilier nu neapărat că mă pune în dificultate dar aş aşeza într-un fel răspunsul, în aşa 

fel încât lucrurile să fie foarte clar înţelese şi nu neapărat să răspund punctual la 

întrebarea dumneavoastră şi o să vedeţi de ce. Există pronunţată o hotărâre 

judecătorească într-un litigiu în care părţi au fost Teatrul pentru Copii şi Tineret Ariel şi 

pe de altă parte executantul lucrării. În acea hotărâre judecătorească se consemnează 

faptul că plăţile s-au făcut în limita contractului încheiat şi au avut drept obiect lucrări 

contractate, executate, lucrări necontractate dar executate, rămânând de plătit lucrări 

contractate şi executate dar neplătite, lucrări necontractate, executate dar neplătite şi 

o sumă cu titlu de penalităţi de întârziere. Din punct de vedere tehnic, nu aş putea în 

acest moment să fac referire la conţinutul devizului de lucrări. Devizul de lucrări este o 

componentă a documentaţiei tehnico-economice care stă la baza efectuării investiţiei, 

documentaţie tehnico-economică aprobată de Consiliul Judeţean Mureş în 2009. Pe 

lângă devizul de lucrări se întocmeşte documentaţia în vederea autorizării lucrării care 

conţine proiect tehnic, detalii de execuţie, liste de cantităţi ş.a.m.d. Cert este că din 

analiza efectuată de colegii noştri, care au verificat executarea respectivului contract, 

rezultă că s-au efectuat şi plătit lucrări suplimentare necontractate. Nu ştiu dacă am 

fost suficient de explicit, eventual pot să completez în măsura în care veţi avea 

întrebări. Vă mulţumesc frumos.  

Domnul preşedinte Dobre: Domnule consilier Radu Mircea, mai aveţi vreo întrebare 

suplimentară? Referitor la răspunsul domnului secretar.  
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Domnul consilier Radu: Probabil pe parcurs ne vom edifica şi cu alte răspunsuri de la 

specialiştii în domeniul acesta. Noi ne menţinem deocamdată avizul dat de comisia 

noastră pentru agricultură. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim.  

Doamna consilier Szasz: Trebuie să solicit încă ajutor tehnic. Mă simt puţin… chiar 

întrebată în mod direct, fiind preşedinta comisiei juridice şi să nu creăm confuzii. Într-

adevăr, comisia juridică a dat aviz negativ cu trei voturi împotrivă şi două abţineri. Cred 

că nu s-ar putea susţine că nu am avut dezbateri pe această temă, chiar domnul 

secretar a fost foarte amabil şi cred că până la ora trei și jumătate am discutat strict 

aspectele juridice. Aş vrea să clarific aspectele care nu ţin de obiectul acestui proiect 

de hotărâre, deci noi acum trebuie să clarificăm şi acestea au fost discuţiile în comisia 

juridică care ne-au dus la această concluzie de aviz negativ. Obiectul acestui proiect de 

hotărâre nu este să calificăm noi anumite fapte de iz penal sau de natură penală sau 

infracţiuni. Astea, probabil, vor urma o procedură pentru că s-a depus o sesizare. 

Obiectul prezentului proiect de hotărâre este simplu. În baza contractului de 

management, respectiv punctul 18 din contractul de management, alin. 2 stabileşte 

foarte clar că în situaţia în care sunt nişte indicii temeinici, nu ştiu, pentru săvârşirea 

unor infracţiuni, dar aici trebuie să precizez că poate fi şi o percepţie subiectivă a celui 

care a depus o sesizare, deci sub nici o formă nu vorbim de a acuza pe cineva, cel puţin 

noi, consiliul, în acest moment, însă în baza contractului de management ca şi parte 

contractantă ar urma cel puţin, şi aici am avut discuţii pe interpretarea articolului 18, 

dacă depunându-se o  sesizare în legătură cu ceea ce s-a întâmplat la teatrul în cauză, 

contractul se suspendă până când sesizarea se clarifică de către organele competente 

sau nu. Cealaltă discuţie pe care am avut-o şi anume dacă consiliul judeţean ar trebui 

să ia iniţiativa de suspendare a contractului în acest sens. Nefiind publicată pe site, cel 

puţin sesizarea deocamdată nu este publică, în comisie eu am solicitat şi domnul 

secretar a binevoit să ne prezinte atât contractul de management şi sesizarea depusă. 

Analizând contractul, la punctul 18 într-adevăr se spune că în cazul în care se depune o 

sesizare din păcate nu mai avem calitatea să renegociem acest contract, această clauză 

contractuală, că este abuzivă sau nu, ar duce la suspendarea contractului. Însă eu cred 

că cel puţin parte din autoritatea contractantă în prezentul contract, acum nici o parte 

nu poate să-şi exercite drepturile cu rea-credinţă sau dacă există eventual un abuz, 

cândva. Şi atunci am analizat sesizarea depusă. În sesizarea depusă într-adevăr se 

descriu anumite fapte, ceea ce s-a întâmplat, cu devize, cu plăţi, nu este obiectul 

prezentei hotărâri, nu este în competenţa noastră să calificăm. Însă, cel puţin eu, 

personal ca şi jurist, aşa am considerat, momentul în care este o sesizare cu privire la 

anumite fapte rămâne iarăşi, şi precizez, de calificat dacă într-adevăr s-au săvârşit sau 

nu, urmează o procedură de cercetare dar este o sesizare in rem. Deci se referă doar la 

fapte, nu se nominalizează împotriva cui se depune sesizarea. Doar la sfârşit, sigur, se 

scrie că eventual managerul ar fi responsabil. Însă cel puţin noi, comisia juridică am 

considerat că deocamdată suntem în faza unei sesizări cu privire la anumite fapte dar 

nu cu privire la persoană, partea contractantă din contractul de management este 

persoana, respectiv managerul, cel puţin până când organele în drept nu stabilesc cine 

ar avea calitatea măcar de suspect, până în acel moment eu sau comisia juridică a 
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considerat că nu este cazul de suspendare pentru că împotriva persoanei deocamdată în 

concret nu s-a depus sesizare sau cel puţin în baza acestei sesizări, iniţial urmează a se 

clarifica cine este răspunzător sau nu. Acestea au fost motivele şi am încercat să 

excludem celelalte discuţii care deşi, probabil, referitoare la anumite persoane nu ţin 

de competenţa noastră în acest moment şi de obiectul proiectului de hotărâre.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. 

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

auzit aici de la domnul secretar spunând că au fost şi lucrări angajate  necontractate, 

executate şi neplătite. O simplă curiozitate, că sigur că acest caz va fi soluţionat de 

instanţă, curiozitatea mea este în bază a ce s-au executate acele lucrări? Aceasta ar fi o 

întrebare şi a doua, contractul de management din câte ştiu este semnat de directorul 

instituţiei şi de preşedintele consiliului judeţean. E cazul ca acest consiliu în plenul său 

să ia o hotărâre vis-à-vis de acest contract sau e inutil? Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier. Altcineva? Domnule 

secretar, vă rog.  

Domnul secretar Cosma: Legat de incidenţa dispoziţiilor articolului 18, alin. 2 din 

contract la care făcea referire doamna consilier Szasz, în opinia mea modul în care sunt 

concepute, redactate, aşezate clauzele contractului în această situaţie este deosebit de 

important. Articolul 18 din contractul de management face parte din cap. 10 din 

contract care reglementează răspunderea contractuală. Art. 26 din contract face parte 

din cap. 13 care reglementează suspendarea contractului de management. 

Reglementarea generală în materia suspendării executării, prin urmare, se regăseşte la 

capitolul 13. Capitolul 10 conţine o dispoziţie specială de suspendare care se 

completează cu dreptul comun, dacă vreţi, pe care îl regăsim la cap 13. Prin urmare, 

fiind o dispoziţie specială, se aplică cu prioritate şi doar se completează cu celelalte 

dispoziţii referitoare la suspendare, în măsura în care acestea nu contravin tezei de la 

art. 18, alin. 2. În opinia mea nu are relevanţă dacă sesizarea este făcută in rem sau in 

personam, întrucât alin. 2 al art. 12 reglementează situaţia în care există indicii privind 

săvârşirea unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine managerul, mai 

departe devenind obligatorie din partea autorităţii efectuarea acelei sesizări, simpla 

existenţă a sesizării atrăgând suspendarea. Referitor la chestiunile ridicate de domnul 

consilier Tuşnea, sper să fi reţinut cu precizie ceea ce aţi întrebat domnule consilier, 

există acea hotărâre judecătorească în care se precizează existenţa lucrărilor 

necontractate dar executate. Nu se vorbeşte, nu se foloseşte termenul de angajate, în 

baza a ce documente. Fără să am pretenţia că o să fiu foarte precis, pot să afirm că 

este vorba de anumite documente cu caracter tehnic, gen dispoziţii de şantier, note de 

renunţare, note de comandă pentru lucrări suplimentare ş.a.m.d. Sunt anumite acte 

care nu angajează autoritatea şi şunt chemate să aducă soluţii tehnice la probleme 

tehnice în executarea contractului. Mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă  mulţumesc. Vreau să spun câteva lucruri, o să le rezum în 

trei idei: Doamna Szasz, în legătură cu observaţiile făcute de dumneavoastră de natură 

juridică, aşa ca între doi jurişti la fel de bătrâni, zic eu, dau citire art. 18, alin. 2 al 
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contractului de management pe care domnul Cadariu l-a semnat în 27.01.2012, deci nu 

cu acest executiv, zice în felul următor: În cazul în care există indicii privind săvârşirea 

unei infracţiuni în legătură cu funcţia pe care o deţine, autoritatea are obligaţia, adică 

noi şi când zic noi, vorbesc despre executiv, preşedinte, vicepreşedinţi, secretar, 

jurişti…, are obligaţia de a sesiza de îndată organele competente. Pe perioada 

soluţionării sesizării contractul de management se suspendă. Noi putem vorbi şi să 

interpretăm cât vrem, dragii mei. Chiar cât vrem. Dumneavoastră, distinse doamne, 

distinşi domni consilieri, puteţi să votaţi exact cum zice legea şi exact cum aţi depus 

jurământul, cum vă dictează conştiinţa. Prevederea din Legea 215, respectiv art. 91, 

alin. 2, lit. ”e”: consiliul judeţean are prevăzute următoarele atribuţii: numeşte, 

sancţionează, dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu 

sau, după caz, a raporturilor de muncă în condiţiile legii pentru conducătorii instituţiilor 

şi serviciilor publice de interes judeţean. Acesta este primul lucru.  

Al doilea lucru pe care vreau să îl spun: obligaţia noastră, a executivului este aceea de 

a sesiza, când te trezeşti cu 8 miliarde de lei vechi, obligaţi prin hotărâre de instanţă, 

din care 4 miliarde, grosso modo vorbesc acum, nu sumă exactă, 4 miliarde capital, 4 

miliarde penalităţi de întârziere pentru lucrări necontractate dar executate. Noi am 

plătit 4 miliarde, executivul, 4 miliarde încă n-am plătit, adică penalităţile. Să vedem 

cum o mai fi. Vin eu şi vă întreb: care era obligaţia noastră? Să mai plătim încă 4 

miliarde necontractate dar executate? Am stat de vorbă cu domnul Cadariu, el a stat de 

vorbă cu foarte multă lume din jurul meu ca să… nu ştiu ce. Dar aici este vorba despre 

altceva. Obligaţia prevăzută de lege, obligaţia prevăzută de contract. Trebuia să o 

facem cu nume şi prenume doamna Szasz? Era elegant din partea noastră? Vis-à-vis de in 

rem şi in personam. Puteam să facem şi, să zic aşa… puteam să facem oricum. Dar noi 

am preferat varianta elegantă. Varianta în care există posibilitatea să nu se întâmple 

nimic, adică să se stabilească în urma cercetărilor totala nevinovăţie. E singura variantă 

asta. Pe urmă, dacă în contract spune că la sesizare se suspendă, noi am propus, voi 

decideţi. Deci încă o dată, am avut o discuţie cu liderii. Nu are nimeni nici un fel de 

ambiţie în legătură cu acest lucru, absolut nimeni. Noi am propus-o şi pe doamna 

director Claudia Chibelean din cadrul Teatrului Ariel în urma discuţiilor pe care l-am 

mandatat pe domnul secretar să le poarte… să nu se creadă că are cineva …… în 

legătură cu ce? Cu conducerea teatrului Ariel? O instituţie de cultură emblematică 

pentru Judeţul Mureş. Ultimul lucru pe care vroiam să vă spun în legătură cu această 

chestiune este următorul: din punctul meu de vedere şi cred că vorbesc în numele 

executivului avizat până la urmă, noi ne-am terminat datoria, exact cum zice legea. 

Aici se opreşte, în a pune pe masa dumneavoastră acest proiect de hotărâre. De aici 

încolo, cum vrea fiecare dintre voi şi voi împreună ca şi corp legislativ, potrivit art. 91, 

alin. 2, lit. ”e” din  Legea 215. Nu are nimeni treabă cu…, contractul putea fi semnat cu 

totul şi cu totul altfel. Începe urmărirea penală, eşti trimis în judecată, nu? Ca în cazul 

funcţionarilor publici. Eu am respectat contractul şi am respectat legea. Cu asta eu am 

încheiat şi mulţumesc domnului secretar. Dacă nu mai sunt discuţii, vă invităm la vot.  

Hotărârea se respinge:  7 voturi „pentru”, 14 voturi împotrivă, 6 abţineri, 7 consilieri 

sunt absenţi (Ştefan Mihail Antonie, Doru Aurelian Borşan, Dászkel László, Ioan Florin 

Gliga, Kelemen Atilla Márton, Ovidiu Moldovan şi Liviu Radu Todoran). 
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Domnul preşedinte Dobre: Dragi colegi eu vroiam să vă informez în legătură cu 

programul nostru din această lună. O să vă trimitem şi pe e-mail invitaţiile, în 19 

debutăm, până în 21 avem Bookfest. Este prima ediţie a salonului de carte, vor fi 

prezente editurile Humanitas, Litera, Polirom, Curtea Veche, Rao, Corint, Nemira, cele 

mai mari edituri. Vor fi prezenţi Lucian Boia, Andreea Esca,  Larry Watts, Mircea 

Dinescu, Marko Bela, Ana Blandiana, Alex Ştefănescu, Dan C. Mihăilescu, Radu 

Paraschivescu, acad. Basarab Niculescu ş.a.m.d. Vom avea atât carte românească cât şi 

carte maghiară. Este o iniţiativă în legătură cu deschiderea unei biblioteci la Clinica de 

Pediatrie, se va face o donaţie de carte din partea editurilor şi vom deschide la 

Pediatrie o bibliotecă. Între 26 şi 28 septembrie are loc TIFF, locaţiile vor fi Palatul 

Culturii, Teatrul de Vară, J´ai Bistro, Cocoşul de Aur şi Cinema Arta. Vor fi câteva 

proiecţii noi, foarte frumoase. Oarba de Mureş va fi în 26, începând cu ora 17.00 la 

Palatul Culturii Conferinţa Naţională „Oarba de Mureş, bătălia simbol a eliberării 

Ardealului”, apoi în Piaţa Victoriei, de la ora 19 reconstituirea scenelor de război de la 

Oarba de Mureş, un survol al aparatelor de zbor ale Aeroclubului  şi recital de muzică, 

retragerea cu torţe de pe trei trasee şi la ora 23 aici, pe strada Enescu, va fi proiecţia 

filmului Emisia continuă cu doi dintre actorii care au jucat în film, prezenţi. Vreau să vă 

mulţumesc pentru că dumneavoastră, doamnelor şi domnilor consilieri, aţi fost cei care 

aţi votat pentru hotărârea din 27 martie când aţi aprobat programul cultural al 

Judeţului Mureş. Iată că luna aceasta este chiar foarte bogată în evenimente culturale.  

Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc. Aş fi vrut să intervin la punctul care se referea la 

acţiunile legate de crearea identităţii vizuale a Judeţului Mureş în vederea dezvoltării şi 

consolidării turismului în zonă. Deşi a trecut proiectul de hotărâre, eu totuşi am o 

sugestie. Este vorba de crearea unui logo turistic al Judeţului Mureş, un fel de frunză a 

Judeţului Mureş. Idee este următoarea: eu v-aş avansa propunerea, dacă este posibil ca 

înainte de a se stabili care este logo-ul respectiv, să fie consultaţi şi consilierii asupra 

acestui lucru. Nu trebuie neapărat într-o şedinţă de consiliu, nu aceasta este formula, 

într-o formulă informală, ca să ne dăm seama de ce înseamnă şi alte chestiuni. Eu mi-

am exprimat şi îndoiala asupra faptului că în următoarele 2 luni se pot face nişte filme 

de prezentare a judeţului Mureş pentru că eu ştiu că, în general, când se face o 

prezentare a unui spaţiu geografic, acest lucru se face în mai multe perioade ale anului, 

şi în perioada de vară şi de iarnă şi de primăvară şi de toamnă. Adică ansamblul acesta 

să fie prezentat aşa cum este el realizat. Acum înţeleg că există probabil formule, cei 

care le angajează ştiu cum trebuie să procedeze. Este necesar tot ce s-a propus aici dar 

trebuie făcut cu multă atenţie şi într-adevăr dacă investim ceva resurse financiare ele 

să fie bine gândite. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: O să vedem, ceea ce ziceţi este absolut pertinent, îmi notez 

chestiunea legată de consultare.  

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, pentru votul 

de la punctul nr 8 vreau să felicit şi să mulţumesc tuturor şi eu am convingerea că Oarba 

de Mureş a noastră este una în România şi este în devenire un brand pentru noi, pentru 

consiliul judeţean. A doua chestiune, v-am mai rugat o dată pe dumneavoastră să îi 
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determinaţi… acum rog eu să se transmită tuturor conducătorilor, directori, manageri ai 

instituţiilor noastre ale consiliului judeţean, toţi cei care au depus un proiect şi 

aşteaptă să-l aprobăm, să facă bine să vină la şedinţele de plen ale consiliului judeţean. 

Nu aşa cum s-a întâmplat astăzi, cu două-trei excepţii, că sunt în comisii. Vă 

mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumim. Dacă sunt excepţii, le tratăm ca atare. Alte 

chestiuni mai sunt? Dacă nu, vă mulţumesc pentru participare.  

O să începem Breaza-Voivodeni la sfârşitul lunii acesteia, începem în zona Eremitu, 

avem 2 km jumătate, pe Band 2 km jumătate începem covoarele, săptămâna viitoare 

avem conferinţa de presă cu autoşeniletele împreună cu domnul vicepreşedinte. Încă 

mai turnăm 10 km de covor asfaltic în toamna asta, sper să reuşim să începem şi Valea 

Largă limită cu Judeţul Cluj.  

Domnul consilier Mozes: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, domnilor colegi, dacă tot 

vorbim de asfaltare şi covoare asfaltice aş vrea să vă adresez o întrebare. Ştiu că 

drumul Bălăuşeri-Sovata aparţine de drumurile naţionale. Acolo în ultimii ani s-au făcut 

nişte lucrări de drenare a apelor şi cu aceste lucrări s-a spart covorul asfaltic care a fost 

de foarte bună calitate şi s-a făcut o lucrare de foarte proastă calitate. Nu ştiu dacă aţi 

fost în ultima vreme pe acolo, cam de la Sângeorgiu de Pădure şi Sărăţeni, din 2 în 2 km 

drumul a fost spart, s-au pus nişte betoane şi s-a asfaltat la loc aşa cum s-a asfaltat, 

este o diferenţă de 30 de cm între acele nivele. Vă întreb: noi, consiliul judeţean, nu 

putem să adresăm o scrisoare deschisă sau ceva, să vina şi să refacă pentru că lucrarea 

aceasta s-a terminat acum vreo 2-3 ani şi de atunci nu s-a făcut nimic.  

Domnul preşedinte Dobre: Ideea este că avem şi la Luduş exact acelaşi aspect, vreo 4 

din astea, la ieşirea din Reghin pe drumul naţional. Nu ştiu cine dă aceste aprobări, mă 

gândesc că un primar sănătos la cap nu poate să dea… 

Domnul consilier Mozes: Lucrarea este de mântuială, să repare cine este inovat.  

Domnul preşedinte Dobre: Alea sunt subtraversări. Astăzi subtraversarea costă la fel de 

mult ca şanţul deschis. O să fotografiem şi o să facem o scrisoare la CNADNR. Vă 

mulţumesc, ne vedem luna viitoare. Vă mulţumesc mult.  
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