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Nr. 20832/28.11.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 30 octombrie 2014 

 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare a Consiliului Judeţean Mureş şi au fost conduse 

de domnul preşedinte Ciprian Dobre. 

Ordinea de zi a şedinţei a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

nr.272 din 23 octombrie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit doi consilieri: Antonie Ştefan şi Rus Dan 

Dorul. 

 

Au fost invitaţi să participe:  

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

 dl. Anghel Chiorean  - membru supleant PP-DD 

 dl. col. Dorin Oltean – Inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „HOREA” al 
judeţului Mureş 

 dl. Vasilescu Vladimir Mihai – preşedinte, Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş; 

 dna. Luminiţa Gherendi – vicepreşedinte, Consiliul de Administraţie R.A. 
Aeroportul Transilvania 

 dl. Prof. Dr. Leonard Azamfirei – rector, Universitatea de Medicină şi Farmacie 
Mureş  

 dl. Ovidiu Butuc – manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş 

 dl. Claudiu Puiac - manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş 

 dl. Dr. Barmou Mohamed Kheir - director, Spitalul Municipal „Gheorghe Marinescu” 
Târnăveni 

 dl. Schmidt Loránd - director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Mureş 

 dna. Laura Mona Pop - director, Căminul pentru Persoane Vârstnice 

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

 dna  Monica Avram  - director, Biblioteca Judeţeană Mureş  

 dl. Soos Zoltán - director,  Muzeul Judeţean Mureş  

 dl. Gavril Cadariu – director, Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL” 

 dl. Vasile Cazan – director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş  

 dl. Barabási Attila - director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL 

 dl. Podoabă Virgil - redactor-şef, Revista VATRA 

 dl. Kovács András Ferencz - redactor-şef, REVISTA LÁTÓ 
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 dl. Iuliu Praja - director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică 

 dna.  Anişoara Moga - director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu Mureş  

 dna. Tatiana Pescari - director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu Mureş  

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

 dl. Bloj Emil - director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tîrgu Mureş, 

 dl. Kovács Zoltán Robert – Şef serviciu, Serviciul Public Judeţean Salvamont „Salvaspeo” 

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

 dna Ileana Guşatu – director, Camera Agricolă Judeţeană Mureş 

 dl. Cornel Cacoveanu – A.S.A. Tîrgu Mureş  

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 
 

Domnul preşedinte Dobre: În primul rând, vreau să vă spun sărut mâna şi bună ziua, să vă 

anunţ că avem astăzi o şedinţă de consiliu judeţean festivă şi drept urmare vă invit să 

ascultăm imnul de stat al României.  

 

Se intonează imnul de stat al României. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul Tuşnea vă rog să porniţi aparatul de votare. 

Pe domnul Chiorean încă nu îl rog pentru că dumnealui încă nu a depus jurământul. Îl rog pe 

domnul secretar să supună aprobării, respectiv votului dumneavoastră, procesul verbal. 

Domnul secretar, vă rog. 

 

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

dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare a consiliului judeţean 

care a avut loc la data de 20 octombrie 2014 sunt observaţii sau propuneri?  Întrucât nu sunt, 

vă solicit să votaţi acest document, vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 20 octombrie 2014 se aprobă cu 32 

voturi „pentru”,  2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Vă rog să aprobaţi în 

regim de urgenţă un proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii consiliului nostru nr.150 

din acest an şi de asemenea ordinea de zi pe care v-am prezentat-o, 18 puncte în regim 

ordinar, un punct în regim de urgenţă. Vă invit să votăm.  

Ordinea de zi se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan 

Dorul). 

 

Regim de urgenţă 1 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.150/2014 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La regim de urgenţă, la primul punct sunt 

observaţii, o chestiune, mă rog, legată de, să nu-i zic problemă, situaţia pe care am 

întâmpinat-o şi pe care noi am discutat-o în şedinţa precedentă, relativ la calitatea 

preşedintelui consiliului judeţean de a da mandatul unei case de avocatură, de a reprezenta 

pe de o parte consiliul judeţean, iar pe de altă parte, judeţul Mureş. Am încercat împreună 

cu domnul secretar şi cu serviciul juridic să comprimăm şi să formulăm în aşa fel mandatul pe 

care dumneavoastră ni-l daţi, încât să nu mai poată câte un judecător, care crede că mergem 

cu plângere la judecătorie, să spună că ne aflăm în treabă şi că nu am avea mandat. Altă 

treabă nici nu avem, decât să mergem la judecătorie. Dacă nu sunt discuţii? Cu doamna Szász 

Izolda am discutat înainte de şedinţă, toate chestiunile au fost lămurite din punct de vedere 

ştiinţific. Vă invit să votăm, eu nu votez.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Ciprian Dobre), 2 

absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

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

 

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. Am zis de ce nu votez de mai multe ori, faptul că 

am fost avocat ş.a.m.d. Domnul preşedinte al comisiei de validare, domnul consilier judeţean 

PSD, Dinu Socotar. 

 

Domnul consilier Socotar: Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, avem parte de o 

nouă validare, al unui nou coleg în consiliul judeţean. Cunoscând deja foarte bine preambulul 

acestor hotărâri nu-i mai dau citire, ci numai la conţinutul propriu zis. În urma examinării 

dosarului Biroului Electoral Judeţean privind alegerile locale din 10 iunie 2012 şi a listei de 

supleanţi a Partidului Poporului – Dan Diaconescu, Organizaţia Judeţeană Mureş. Comisia de 

validare a constatat legalitatea alegerii domnului Chiorean Anghel, următorul supleant de pe 

lista acestuia şi propune „validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Chiorean 

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

comisie de validare.” În mod secvenţial, domnul Chiorean este următorul pe poziţia 6, după 

domnul Tuşnea, poziţia 5 pe lista prezentată la alegerile din 2012 de Partidul Poporului – Dan 

Diaconescu. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc şi eu domnule preşedinte şi domnule consilier. Eu astăzi 

sunt un pic mai fonfăit, o să-mi cer scuze, dacă nu înţelegeţi ce spun o să repet. Invit plenul 

consiliului să trecem, la punctul doi după precizarea făcută de domnul preşedinte şi să votăm 

art.1 din proiectul nostru de hotărâre, respectiv validarea mandatului domnului Anghel 

Chiorean.  Vă invit să votăm.  

  

Art. 1 al hotărârii se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan 

Dorul) 

 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   4/14 

 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Am să îl invit în faţă pe domnul consilier, vă rog. O 

să-l rog pe domnul secretar să citească jurământul.  

 

Domnul secretar Cosma: „Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă 

tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa 

să mă ajute Dumnezeu.” 

 

Domnul consilier Chiorean: „JUR”. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă invit să semnaţi şi jurământul. Semnez şi eu şi vă înmânez un 

exemplar. Domnul Anghel vă doresc succes. Doamne ajută! Mulţumesc. Vă mai rog pe acest 

proiect de hotărâre un vot pe restul prevederilor proiectului nostru de hotărâre, respectiv 

pentru articolele 2, 3, 4 şi 5 şi apoi printr-un vot separat hotărârea în ansamblu. Vă invit să 

votăm articolele 2, 3, 4 şi 5.   

 

Art.2,3,4,5  din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Chiorean Anghel), 

2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi acum hotărârea în ansamblu. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce 

aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Gheorghe 

Marinescu, nr.50 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnule consilier Anghel, vă dorim succes şi vă 

invităm să porniţi maşinăria de vot, văd că aţi şi pornit-o şi cu punctul 2 în regim ordinar vă 

invităm şi pe dumneavoastră să votaţi. Domnul consilier, în dubla sa calitate, de consilier al 

dumneavoastră la prima şedinţă şi de consilier judeţean cu siguranţă la experienţa domniei 

sale o să vă ofere suportul necesar. Avizele din partea comisiilor sunt pozitive, proiectul 

prevede predarea în folosinţă gratuită a unor spaţii din spitalul mare, pe care îl cunoaştem cu 

toţii şi anume prevede predarea pentru o perioadă de 5 ani a amfiteatrelor 1, 2 şi 3, aşa cum 

sunt ele cunoscute şi a vestiarului aferent acestora, situate la etajul I al Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, ştiţi, identificat administrativ pe str. Gheorghe Marinescu, 

nr.50. Am făcut o vizită, cred că acum 2 luni acolo, discuţia cu Universitatea de Medicină şi 

Farmacie o purtăm de aproximativ un an pe această chestiune. Mai avem încă probabil nişte 

chestii de lămurit cu universitatea şu cu spitalul, cert astăzi este următorul lucru, că suntem 

în măsură să predăm, avem identificările făcute, iar Universitatea de Medicină şi Farmacie va  

investi în aceste spaţii, astăzi dacă le vedeţi, cu siguranţă nu fac cinste nici spitalului, nici 

nouă. Pornim pe o colaborare, pe o metodă, care sperăm ca va fi una din care să câştige în 
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primul rând, în cazul nostru, studenţii şi în al doilea rând spitalul. Din partea Universităţii de 

Medicină şi Farmacie este prezentă doamna profesor Dobru. Vă mulţumim că aţi venit doamna 

pro-rector, dacă sunt întrebări ale consilierilor pe care să le adreseze, doamna profesor ne 

stă la dispoziţie, dacă nu sunt, să fie într-un ceas bun şi vă invit să votăm.    

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş la 30 septembrie 2014  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim. Mulţumesc şi consilierilor, mulţumesc şi doamnei 

profesor pentru prezenţa domniei sale la această şedinţă şi să sperăm că intrăm şi în alte 

colaborări cu consorţii universitari şi cu Universitatea de Medicină. Punctul 3 aprobarea 

Raportului privind execuţia bugetară a instituţiei noastre la 30 septembrie 2014. Am înţeles 

că domnul Bartha nu a dat comentarii presei, o să-l rog să facă acum două, trei scurte 

comentarii. Consilierii noştrii din comisia tehnico—economică ştiu despre ce este vorba, 

pentru invitaţi şi pentru presă. Vă rog domnul director, două  cuvinte. 

 

Domnul director Bartha:  Acest proiect de hotărâre se încadrează în prevederile legale ca la 

fiecare sfârşit de trimestru când trebuie dat raportul. Execuţia bugetului se încadrează în 

bugetul aprobat, plus observaţiile şi următorul proiect de rectificare. În urma analizelor 

trebuie făcute rectificări, în baza veniturilor suplimentare şi a economiilor realizate se 

redistribuie anumite sume. Deci, până la 30 septembrie ne-am încadrat în bugetul aprobat, 

iar acum facem o rectificare, în baza rezultatelor analizate.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnul director, dacă sunt discuţii? Dacă nu sunt, 

vă invit să votăm. 

  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru 

anul 2014 

  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Mulţumim şi domnului Bartha pentru operativitate, 

cel mai consistent punct de pe ordinea de zi, relativ la rectificarea bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pentru anul 2014. Aici am şi o scurtă prezentare pe care am să o fac şi anume 

bugetul de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş se rectifică cu suma de 19.376 

mii lei, respectiv de la 277.115 mii lei la 296.491 mii lei, veniturile se suplimentează cu suma 

de 20.536 mii lei, care sunt defalcate potrivit expunerii de motive. La bugetul secţiunii de 

funcţionare a consiliului judeţean se rectifică cu 15.699 mii lei de la 223.449 mii lei la 

239.148 mii lei. Pe dezvoltare cu 3.677 mii lei de la 53.666 mii lei la 57.343 mii lei, din care 
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programul de reparaţii se suplimentează cu 170 de mii, conform anexei 8C. Se suplimentează 

de asemenea programul de investiţii cu 3833 mii lei, din care 2.817 mii lei pe drumurile 

judeţene. De asemenea 119 mii lei către Şcoala Incluzivă nr.3 Reghin, 105 mii lei la Spitalul 

Municipal Târnăveni, 148 mii lei la Muzeul Judeţean Mureş, 14 mii lei la Centrul Judeţean de 

Cultură şi Educaţie Artistică Mureş, 80 mii lei la Camera Agricola şi 550 mii lei la Aeroportul 

Transilvania, respectiv se diminuează cu 131 mii lei la programul de intervenţii integrate 

pentru şomeri şi se redistribuie suma de 1934 mii lei pentru obiectivele programului de 

investiţii specificate în anexa 7C. Dacă sunt discuţii în legătură cu repartizarea sumelor?  

Domnul Radu Mircea, vă rog.  

 

Domnul consilier Radu Mircea: Mulţumesc domnul preşedinte. Stimaţi colegi, stimaţi invitaţi, 

aş vrea să fac următoarea precizare. Sumele alocate sunt bine venite pentru judeţul nostru. 

Deci efectiv bugetului nostru i s-au alocat nişte sume de la fondul centralizat al statului. Am 

văzut că au repartizat şi la secţiunea de dezvoltare aproape toţi banii şi în special mă refer la 

sumele alocate pentru drumurile judeţene. Deci faţă de planul, programul pe care l-am avut 

la începutul anului, faţă de sumele acelea şi faţă de lucrările pe care trebuia să le facem 

conform acelor sume, a mai crescut cu 12 mii şi ceva lei, suma pentru drumuri. Este un lucru 

bun, am văzut chiar covoare asfaltice făcute în această perioadă şi probabil banii alocaţi cred 

că îi vom folosi până la sfârşitul anului pentru covoare şi să nu ne prindă iarna şi îngheţul să 

nu putem folosi aceşti bani care-i avem efectiv în buget acum. A doua problemă, domnule 

preşedinte. Avem un singur semafor la drumurile judeţene care se află la intersecţie de la 

Sâncrai.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Funcţionează, am fost astăzi, să nu ziceţi că nu funcţionează.  

 

Domnul consilier Radu Mircea: Bun, astăzi funcţionează, dar să ştiţi că nu a funcţionat aproape 

un an de zile.  Acolo este nenorocire cu circulaţia. Trebuie văzut pentru că consiliul judeţean a 

investit vreo 12 mii sau 30 de mii de euro în acel semafor. Nu ştiu dacă este util sau nu este 

util, cei de la direcţia de drumuri ar trebui să vadă dacă merge mai bine cu semaforul sau 

merge mai bine fără pentru că cozile sunt imense atât dinspre Mureş şi nu numai în orele de 

vârf, am văzut aproape tot timpul acolo este prăpăd. Deci v-aş ruga să vedeţi ce putem face 

acolo fiindcă se pierde enorm de mult timp şi şoferii sunt cam nervoşi, stând atâta timp la 

acest semafor. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, vă dau răspunsul dacă vreţi şi acum, dar vă zic 

să parcurgem ordinea de zi, mi-am notat şi chiar două lucruri vreau să punctez cu 

dumneavoastră, respectiv împreună cu domnii vicepreşedinţi, să vă facem o informare un pic, 

cum ne-am gândit şi cu repartizarea sumelor pe această rectificare, ce ne gândim la drumuri 

pentru anul viitor, ce-am dat deja în proiectare pentru că este vorba chiar despre această 

intersecţie. Le-am luat un pic în ordine proiectele mari şi cu lobby-ul pentru aducerea 

centurii, pe urmă aducerea autostrăzii şi sperăm că în martie începem şi autostrada, sensul 

giratoriu de la Ungheni, de la moară şi sensul giratoriu de la Acăţari, acolo unde iese Ungheni-

Acăţari şi acolo va trebui să facem sensul giratoriu. De la moară, la 1 decembrie le-am cerut să 

fie gata şi sper să se ţină de cuvânt şi deja au început lucrările. La Acăţari până la 31 
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decembrie 2014 se va termina de către CNADNR Braşov, proiectul pentru sensul giratoriu de  

acolo, noi intrăm de la 1 ianuarie 2015 cu partea noastră, iar la Barajului, intersecţia cu 

drumul judeţean, acolo am dat dispoziţie domnului director Ormenişan să dea drumul la 

proiectare indiferent, adică o să ne coste pentru că acolo va trebui expropriere şi cred că va 

trebui să expropriem vreo patru imobile. Am zis cred, poate două, poate una, nu ştiu, încă nu 

este făcut proiectul. Nici nu avem încă un proiect acolo, deci trebuie să vedem ce va însemna 

aceea chestiune acolo. Putem să ştim în momentul în care facem studiul de fezabilitate, să 

vedem pe ce variantă mergem şi de asemenea, pe urmă pe cealaltă parte în jurisdicţia 

domnului vicepreşedinte Kelemen, chestiunile de la muzeu, ce pregătim la anul şi uşor, uşor să 

ieşim cu Palatul Culturii şi cu Muzeul Judeţean cu nişte chestiuni care să facă până la urmă 

cinste şi oraşului şi judeţului în legătură cu manifestările culturale pe care să le avem la anul. 

Plănuim două mari expoziţii, Aurul şi Argintul României care va fi la Bucureşti şi în Mureş. 

Plănuim şi pentru prima dată o expoziţie Lautrec în România, o să discutăm, o să vă spună 

poate domnul Kelemen mai multe în legătură cu acest lucru. Vă invit să votăm pe articole 

proiectul de hotărâre care vizează rectificarea.  

   

Art.I. din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Radu Mircea), 2 absenţi 

(Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 1. 

 

Art.1. din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Radu Mircea), 2 absenţi 

(Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 2. 

 

Art.2. din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Ciprian Dobre, Radu 

Mircea), 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 3. 

 

Art.3. din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Radu Mircea), 2 absenţi 

(Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. 4. 

 

Art.4. din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Radu Mircea), 2 absenţi 

(Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. II.  

 

Art.II. din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Radu Mircea), 2 absenţi 

(Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art. III. Domnul Mircea Radu, dumneavoastră nu 

votaţi? 

 

Art.III. din hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus 

Dan Dorul). 

 

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

 

Hotărârea în ansamblu se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus 

Dan Dorul). 

 

 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură, pentru 

anul 2015 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 pe ordinea de zi, avem un proiect de 

hotărâre pentru completarea anexei nr.2 la hotărârea noastră nr.126/2014 privind aprobarea 

unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură, pentru anul 2015. Avizele comisiilor sunt 

favorabile, dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Borşan Doru 

Aurelian), 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei finanţări 

rambursabile interne/externe în valoare de 20.000.000 lei 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 pe ordinea de zi avem aprobarea 

contractării şi garantării unei finanţări rambursabile interne/externe în valoare de 20.000.000 

lei. Vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Ciprian Dobre), o 

„abţinere” (Tuşnea Ion), 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

    

7. Proiect de hotărâre privind cooperarea dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul 

pentru Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport pentru organizarea Jubileului aniversar al 

A.S.A. Tîrgu Mureş. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de hotărâre nr. 7 privind cooperarea dintre 

Consiliul Judeţean Mureş şi Institutul pentru Comunicare, Educaţie, Cultură şi Sport pentru 

organizarea Jubileului aniversar al A.S.A. Tîrgu Mureş, cu fostele glorii ale fotbalului mureşean 
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şi a căror performanţă de vicecampion naţional nu a mai atins-o nimeni în materie de fotbal.    

Vă invit să votăm, este un sprijin pe care o să-l acordăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Popa Dragoş, Tatár 

Béla), 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public judeţean 

”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a convenţiei 

de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul General pentru Situaţii de 

Urgenţă ”HOREA” al judeţului Mureş, pentru implementarea  acestuia 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea 

Programului de interes public judeţean ”Operativitatea structurilor de intervenţie pentru 

protecţia cetăţeanului” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă ”HOREA” al judeţului Mureş, pentru 

implementarea  acestuia. Domnul comandant Dorin Oltean este prezent, dacă consilierii colegi 

doresc să adreseze întrebări domniei sale, rugăm să o facă. Nu sunt întrebări ... domnul 

Mircea doreşte să ia cuvântul? Vă invităm domnul consilier.  

 

Domnul consilier Radu Mircea: Da, vă mulţumesc. Domnule preşedinte, a fost astăzi la comisia 

noastră domnul comandant, care ne-a prezentat foarte pe larg problemele cu care se 

confruntă. Într-adevăr acest serviciu face cinste judeţului nostru şi populaţia are  mare nevoie 

de acest serviciu al dânşilor, cerinţele dânşilor ar fi de urgenţă, să le alocăm 54 mii lei pentru 

... au mare probleme cu furtunele care merg de la instalaţii până la stingerea incendiului. 

Bineînţeles că mai sunt şi alte cerinţe, dar cel puţin acest prim ajutor să li se dea, din câte am 

înţeles de la domnul comandant şi merită să ajutăm acest serviciu care este în slujba 

cetăţeanului. Vă mulţumesc.      

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi domnule consilier şi pe domnii colegi şi pe 

doamnele colege, în special, vă invit la vot … dacă ne ajută şi tehnica. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Borşan Doru 

Aurelian), 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

    

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei 

Autonome ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” pentru anul 2014 

 

Domnul preşedinte Dobre:  Mulţumim. Punctul 9, Proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 

pentru anul 2014. Dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au 

votat” (Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Szabó Albert,) 2 absenţi (Antonie Ştefan 

Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

 

10. Proiect de hotărâre privind asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor 

specifice de către Regia Autonomă ”Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc de prezenţă şi managementului aeroportului, îl invităm 

şi pe domnul Borşan, Szabó şi Chiorean să voteze, la punctul următor, evident. Proiectul nr. 

10, proiect de hotărâre privind asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice 

de către Regia Autonomă ”Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. Dacă nu sunt discuţii, vă invit 

să votăm.  

 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

     

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, pentru anul 2015. Vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

    

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 12, proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. Dacă nu sunt 

discuţii vă invit să votăm. Comisiile avizatoare au avizat favorabil acest proiect de hotărâre.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

    

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii 

publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   11/14 

 

 

Domnul președinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 13 sperăm să nu fie cu ghinion, este un 

proiect care priveşte stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură 

ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. Dacă nu sunt discuţii, sau 

obiecţiuni vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

     

14. Proiect de hotărâre privind modificarea art.8 din anexa 3 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea Structurii organizatorice, 

Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 14 este un proiect privind modificarea art.8 

din anexa 3 la Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea 

Structurii organizatorice, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările evident 

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

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

     

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

structura Camerei Agricole Judeţene Mureş, pentru anul 2015  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 15, proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice din structura Camerei Agricole Judeţene Mureş, 

pentru anul 2015, am înţeles că domnii consilieri au aprobat şi cumpărarea unui autospeciale 

pentru Camera Agricolă, să sperăm că o să-şi facă treaba. Vă invităm să votaţi.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

    

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din 

cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş pentru anul 2015 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 16, proiect de hotărâre privind aprobarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, de asemenea pentru anul 2015. Dacă nu sunt 

discuţii, vă invit la vot.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

    

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în 

Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 

perioada 2014-2019, rămase nesolicitate/neatribuite sau la care operatorii de transport au 

renunţat 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 17, proiect de hotărâre privind atribuirea 

licenţelor de traseu pentru traseele cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public 

de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, rămase nesolicitate, respectiv 

neatribuite sau la care operatorii de transport au renunţat. Dacă nu sunt discuţii vă invităm să 

votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Rus Dan Dorul). 

  

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 

trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 18, proiect de hotărâre privind atribuirea 

licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru efectuarea serviciului de 

transport public judeţean de persoane prin curse regulate, dar speciale. Aici, domnul secretar 

mi-a semnalat faptul că una dintre comisii şi anume cea de servicii publice au votat în felul 

următor: din 4 voturi, 2 abţineri şi 2 voturi împotrivă. Poate ne explică şi nouă cineva ce s-a 

întâmplat acolo. Cine-i preşedintele de comisie? Vă rog domnule consilier.  

 

Domnul consilier Erős: Da, domnule preşedinte. Membrii comisiei au votat în felul în care este 

consemnat în procesul verbal, dar nu-i prima dată. Această problemă cu cursele regulate, 

speciale persistă de când suntem consilieri judeţeni. Noi, în comisie, am semnalat de câteva 

ori anumite imperfecţiuni ale legislaţiei care reglementează acest domeniu, iar votul a fost 

care este. Oricum decizia va lua plenul. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, deci nu este o chestiune de legalitate sau de activitate 

care ... 

 

Domnul consilier Erős: Nu este de legalitate, deci nu s-a legat nimeni de legalitatea acestei 

hotărâri.       

 

Domnul preşedinte Dobre: Am înţeles. Deci nu ţine de Consiliul Judeţean Mureş. Am înţeles, 

am luat act şi invit colegii şi colegele să votăm.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru” 1 „nu au votat” (Şopterean Ioan,) 2 

„împotrivă” (Bândea Eugen, Rus Dan Dorul) 2 absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Rus Dan Dorul). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Chestiuni de discuţie, dacă doreşte cineva să pună. 

Domnul profesor vasile Boloş s-a înscris la cuvânt şi îl invităm să-l ia. 

 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, intervenţia mea are caracterul 

unei reflecţii şi se datorează prezenţei pe care am avut-o duminică la o manifestare culturală 

în comuna Beica, satul Şerbeni, o manifestare care şi-a propus să contribuie la conservarea 

tradiţiilor populare, în mediul rural, evident. Manifestarea a avut şi sprijinul consiliului 

judeţean,  fiind unul dintre cele 214-216 de proiecte. De ce fac această intervenţie? Pentru că 

în mai multe rânduri am găsit în spaţiul virtual, care ştiţi că are mai multe grade de libertate 

de exprimare, nişte păreri care susţin că asemenea manifestări nu se justifică să fie susţinute 

prin bugetul consiliului judeţean. În sfârşit argumentaţia fiind caracterul lor oarecum nu foarte 

profunde, în sfârşit motivaţiile sunt mai multe. Personal cred că acest punct de vedere nu 

poate fi îmbrăţişat pentru că ... pentru comunităţile respective aceste manifestări sunt 

importante, la scara lor ... mare şi consider că viaţa spirituală a acestor comunităţi trebuie 

sprijinită în continuare, deci ideea pe care o subliniez este, totuşi, să nu renunţăm la aceste 

chestiuni chiar dacă sunt astfel puncte de vedere exprimate şi pe care consider că trebuie să 

le argumentăm prin rezultatele care se obţin, care nu sunt cuantificate, dar oamenii din 

zonele respective consideră că aceste manifestări sunt necesare şi bine venite. Vă mulţumesc. 

De fapt această declaraţie am făcut-o şi la Radio Tîrgu Mureş care era prezent acolo şi 

consider că trebuie să subliniem că rolul consiliului judeţean în sprijinirea vieţii spirituale este 

un rol foarte important. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc domnule profesor şi am să vă aduc aminte de 

declaraţia pe care a făcut-o cel puţin în România, celebrul Ion Raţiu, şi anume faptul că 

datoria noastră este să luptăm, până la ultima picătură de energie, pentru ca celălalt să aibă 

dreptul să nu fie de acord cu noi. Este cel mai important lucru. Asta le spuneam şi colegilor 

mei de partid care au migrat la un alt partid, indiferent cum se numeşte el, că dacă aş şti că 

este un lucru bun, am pleca toţi acolo şi atunci, în dreptul unui singur partid, ar fi: 100% 

primari, 100% parlamentari, 100% viceprimari, 100% miniştrii, 100% aleşi locali, judeţeni, tot. 

Dar unde ajungem? Unde am fost acum 25 de ani? Da? Deci cel mai important lucru pe care noi 

avem datoria să îl facem este să ne ţinem în viaţă şi să-i ajutăm pe cei care au un punct de 

vedere diferit de al nostru şi nu să-i aducem să aibă ca al nostru. Este extraordinar de 

important acest lucru, este echilibrul care ni-l dă doar democraţia. Numai lucruri rele s-au 

întâmplat atunci când regulile democraţiei nu au funcţionat. Holocaustul este unul dintre ele. 

Cel mai mare rău al omenirii a avut loc atunci când nu au funcţionat regulile democraţiei, 

când parlamentul a fost abolit, când funcţiile organice statale ale monarhiei din anumite ţări 

au fost abolite. Deci asta este datoria noastră, domnule profesor, de a-i susţine pe cei care au 

punct de vedere contrar sau diferit de al nostru. Domnul consilier Todoran Liviu Radu. 
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Domnul consilier Todoran: Aş vrea să salut acest parteneriat cu consiliul judeţean cu 

Universitatea de Medicină şi Farmacie. Din păcate doamna de la UMF a plecat ... 

 

Domnul preşedinte Dobre: A cerut voie înainte. 

 

Domnul consilier Todoran: Pe parcursul studenţiei mele am umblat mult acolo şi vestiarele 

acelea erau într-adevăr un lucru mai puţin elegant sau mai puţin pus la punct. Aşa că aş vrea, 

dacă se poate, să le transmitem, când vor investi acei bani, să se consulte şi cu studenţii, cu 

reprezentanţii studenţilor, în privinţa vestiarelor.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Este foarte bună ideea dumneavoastră. Foarte, foarte bună, eu cred 

că o vor face. Ei, ca şi cadre didactice, în fiecare zi au tangenţă cu studenţii, noi ocazional. 

 

Domnul consilier Todoran: Eu mă bucur că în sfârşit se face ceva acolo, cu cap. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Eu mă bucur că am reuşit să asigur suportul pentru dumneavoastră 

să decideţi acest lucru pentru că dumneavoastră l-aţi decis astăzi. Bun, dacă nu mai sunt alte 

chestiuni, dacă mai primim bani de la guvern să ştiţi că facem şedinţă extraordinară. Dacă nu 

mai primim, vă doresc fiecăruia succes duminică şi succes peste trei săptămâni în alegeri, 

pentru fiecare candidat pe care-l susţineţi. Doamne ajută!  

 

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1351 . 

 

         PREŞEDINTE                                                              SECRETAR  

               Ciprian Dobre                                                           Paul Cosma 
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