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PROCES VERBAL  

 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

6 octombrie 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. 250 

din 2 octombrie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „ Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

 

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

Socotar Gheorghe Dinu, Tatár Bela, Todoran Liviu. 

 

 Au fost invitaţi să participe:  

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

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Bună ziua! Astăzi avem o şedinţă extraordinară care 

se doreşte a fi scurtă dar, oricum, vreau să mă achit de datorie şi anume să vă 

mulţumesc tuturor consilierilor, domni şi doamne, că aţi venit la convocarea noastră. 

Este vorba despre două proiecte de hotărâre. Primul proiect presupune predarea 

drumului judeţean dintre Acăţari şi Ungheni Companiei Naţionale de Drumuri şi 

Autostrăzi, o replică celebră a domnului Tatár Bela, ţin minte când am avut hotărârea 

aceasta, că votăm cu toţii pentru că toţi preşedinţii de consiliu judeţean au încercat 

după 1990 să predea acest sector de drum către CNADNR şi că ni se dorea succes, să ne 

dorim şi acum succes. Cei de la CNADNR au analizat, să zicem, hotărârea pe care noi am 

luat-o în urmă cu doi ani şi ne-au introdus câteva chestiuni, le-am luat ad literam, chiar 

dacă unele sunt superflue sau exprimarea este superfluă. Le-am luat aşa numai ca să nu 

mai aibă nimeni ce să ne spună. Să sperăm că o să şi meargă. Doamna Nemeş a formulat 

şi un amendament pe care o să îl supun plenului. Eu sper să reuşim de data asta. Avem 

şi proces-verbal al şedinţei de data trecută, avem doar 5 absenţi, deci suntem în 

cvorum. Putem să luăm în condiţiile legii hotărârea.  

Nr.18.284/21.X.2014 

Dosar: VI D/1 
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Doamna director Nemeş: Bună ziua! doamnelor şi domnilor consilieri, dacă sunt 

observaţii sau propuneri la procesul-verbal al şedinţei ordinare din 11 septembrie 2014. 

Dacă nu, vă mulţumesc şi vă solicit să supuneţi la vot.  

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă invit să votăm. 

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 11 septembrie 2014 se aprobă cu 29 

voturi „pentru”, 5 absenţi (Someşan Ştefan, Socotar Dinu, Tatár Bela , Todoran Liviu, 

Tuşnea Ion) 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. În regim de urgenţă, domnul director Bartha 

ne-a solicitat să introducem astăzi un proiect de hotărâre de consiliu privind aprobarea 

bugetului consiliului judeţean pentru 2014, cu nişte modificări şi completări, este vorba 

despre distribuirea creditului pe care l-am luat pentru proiecte europene şi distribuirea 

sumelor. Eu vă supun mai întâi aprobarea ordinii de zi, cu un punct în regim de urgenţă, 

acesta cu bugetul şi al doilea, în legătură cu transmiterea sectorului de drum Ungheni-

Acăţari către CNADR. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi? 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 1 vot împotrivă (Radu Mircea), 1 nu a 

votat (Bândea Eugen), 5 absenţi (Someşan Ştefan, Socotar Dinu, Tatár Bela, Todoran 

Liviu, Tuşnea Ion). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Îl rugăm şi pe Domnul Bândea să voteze.  

 

Proiect de hotărâre privind modificarea unor anexe la HCJM nr.14/2014 

privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014 cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Proiectul de hotărâre în regim de urgenţă. Vă rog, dacă sunt 

discuţii, eventual domnul Bartha, dacă doriţi să faceţi o scurtă prezentare pentru 

domnii consilieri. Vă rog.  

Domnul director Bartha: Proiectul propus în regim de urgenţă îmi parvine în urma 

aprobării de către comisia de avizare a împrumuturilor, a hotărârii noastre. În baza 

hotărârii noastre,  noi am solicitat avizul comisiei de avizare pentru a putea face plăţile 

conform hotărârii dumneavoastră, este nevoie să rectificăm bugetul. Avem deja o 

situaţie de lucrări la plată şi atunci am dori să facem plăţile din împrumut dar pentru 

aceasta este nevoie să modificăm anexele la proiectul de aprobare a bugetului, cu 

modificarea surselor de finanţare respective.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule director, dacă sunt discuţii, dacă nu, 

vă invit să votăm pe articole. Articolul I.  

Articolul I se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Someşan Ştefan, Socotar Dinu, 

Tatár Bela, Todoran Liviu, Tuşnea Ion). 

Articolul II se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Someşan Ştefan, Socotar Dinu, 

Tatár Bela, Todoran Liviu, Tuşnea Ion). 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 absenţi (Someşan Ştefan, 

Socotar Dinu, Tatár Bela, Todoran Liviu, Tuşnea Ion). 

Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum judeţean din domeniul 

public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în 

domeniul public al statului şi în administrarea Departamentului pentru Proiecte de 

Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi Promovarea 

Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de Autostrăzi şi 

Drumuri Naţionale din România S.A. a activităţilor de interes naţional în domeniul 

administrării drumurilor naţionale. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La proiectul nostru cu transmiterea unui 

sector de drum din domeniul public al Judeţului Mureş și din administrareConsiliului 

Județean  Mureș în domeniul public al statului şi în administrarea  Departamentului 

pentru Proiecte de Infrastructură, Investiţii Străine, Parteneriat Public-Privat şi 

Promovarea Exporturilor, în vederea realizării de către Compania Naţională de 

Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a activităţilor de interes naţional în 

domeniul administrării drumurilor naţionale. Doamna Nemeş ne propune un 

amendament, la art. 2 care devine articol 3 şi la anexe, coloana 2 persoana juridică 

care transmite este Judeţul Mureş şi nu Consiliul Judeţean Mureş, cum am trecut în 

proiect. Este o eroare, ca să zicem aşa datorită machetei de anexă pe care ne-a trimis-o 

CNADNR. E o greşeală a lor, nu a consiliului. La articolul 2, predarea-preluarea bunului 

menţionat la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Judeţean Mureş 

şi Departamentul de Infrastructură, Investiţii Străine şi Parteneriat Public-Privat şi 

Promovarea Exporturilor. Un aliniat 2, inventarul domeniului public al Judeţului Mureş 

se modifică în mod corespunzător. Asta ţine de evidenţele noastre. Dacă sunteţi de 

acord cu aceste amendamente. Vă supun votului amendamentele.  

Amendamentele  se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenţi Someşan Ştefan, Socotar 

Dinu, Tatár Bela, Todoran Liviu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Acum hotărârea în ansamblul său.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenţi Someşan Ştefan, 

Socotar Dinu, Tatár Bela, Todoran Liviu). 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, unanimitate. Cred că..., să sperăm că o să fie de 

bun augur hotărârea noastră întrucât ar fi, din punctul nostru de vedere, un pas mare 

dacă vom reuşi să ducem acest sector la CNADNR, dat fiind traficul care se desfăşoară 

practic pe acest sector de drum pentru că 95% din traficul de pe acest drum chiar nu 

este al mureşenilor ci este folosit ca o centură de ocolire în partea de S-E a municipiului 

Tîrgu Mureş. Din punctul meu de vedere vreau să vă mai reţin atenţia cu trei lucruri: 

primul este că CNADNR-ul a terminat licitaţia pentru sensul giratoriu de la Ungheni, la 

moară, acolo unde chiar iese acest drum, de la Acăţari la Ungheni, drumul care merge 

la Cerghizel- Cerghid-Târnăveni şi drumul care continuă către Iernut-Luduş. Sperăm în 

10-15 zile să începem şantierul în acea intersecţie pentru că mai sunt înca 5 zile, dacă 

nu mă înşel...,  7 zile de contestaţii la CNADNR. S-a declarat câştigătorul licitaţiei? S-a 

semnat şi raportul de atribuire, este o firmă locală, din fericire nu este o firmă din altă 
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parte,  să îşi facă rapid amenajarea de şantier. Am mai avut o discuţie cu CNADNR-ul 

pentru demararea proiectului pentru încă un sens giratoriu în Acăţari, deci chiar unde 

iese drumul, un sens giratoriu în Acăţari. Sperăm să se termine proiectarea în anul 

acesta şi în 2015 să se identifice surse de finaţare pentru construirea sensului iar noi, 

Consiliul Judeţean, să venim în colaborare cu Compania Naţională de Drumuri să 

procedăm la exproprierile care vor fi necesare în acea intersecţie. Al treilea lucru pe 

care vreau să vi-l aduc la cunoştinţă este faptul că în cursul săptămânii viitoare veţi 

primi o invitaţie din partea executivului consiliului judeţean pentru a participa la 

deschiderea şantierului pentru începerea lucrărilor la centura de ocolire a Municipiului 

Tîrgu Mureş, unde o să fie invitată toată lumea. Va veni constructorul cu responsabilul 

de şantier şi vom afla şi mai multe în ceea ce priveşte graficul de lucrări a variantei 

ocolitoare a Municipiului Tîrgu Mureş ce se va face în această toamnă până în primăvară 

şi ce grafic practic de lucrări. Contractul este semnat de către companie cu o perioadă 

de execuţie de 2 ani de zile, cu alte cuvinte în octombrie 2016 centura, respectiv, 

varianta de ocolire a Municipiului Tîrgu Mureş va trebui să fie predată. Acestea sunt cele 

trei lucruri pe care vroiam să vi le aduc la cunoştinţă. Îi dau cuvântul domnului 

vicepreşedinte Dancu. 

Domnul vicepreşedinte Dancu: În continuarea a ceea ce spunea domnul preşedinte, de 

săptămâna trecută am predat amplasamentul pentru modernizarea drumului Breaza-

Voivodeni.  

Domnul preşedinte Dobre: Este vorba de 4,2 km de drum nou. Ne-am dus împreună cu 

domnul vicepreşedinte vineri, dacă nu mă înşel, la Breaza-Voivodeni, constructorul ne-a 

promis că în acest an, dacă vremea ţine cu noi, termină construcţia până în fază de 

strat de uzură. Cam astea sunt lucrările de investiţii pe care le-am făcut  în ultima sută 

de metri, achiziţiile merg prost din punctul meu de vedere şi mă supăr pentru că 

plănuim în noiembrie 2013 şi începem construcţia în 2014, întâtârziere datorată 

formalităţilor şi formalismului excesiv. Dar le ducem, nu avem ce face. Vă mulţumesc 

încă o dată pentru prezenţa dumneavoastră.  

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

     SECRETAR 

Paul Cosma 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

Întocmit: consilier Andreea Iepan        

Verificat: şef serviciu Delia Belean 

Verificat: director Genica Nemeş 


