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Nr. 22.098/16.12.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 27 noiembrie 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.299 din 20 noiembrie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit cei doi vicepreședinți: Ovidiu Dancu și 

Kelemen Atilla Márton. 

 

Au fost invitaţi să participe:  

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

 dl. col. Marian Sorin – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Mureş 

 dl. Lucian Cândea – director, Televiziunea Tîrgu Mureş 

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

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 
 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua. Vă mulţumesc. O să aşteptăm după 

funcţionari să împartă hârtii prin şedinţă. Cine-i doamna? Doamnă, cine sunteţi, nu vă 

supăraţi? Vă rog să nu încercaţi să ne deranjaţi atât, dacă noi trebuie să intervenim, … îmi 

pare rău. Vreau să începem şedinţa noastră de astăzi şi să vă anunţăm că în această perioadă 

avem o campanie iniţiată de Inspectoratul Judeţean de Poliţie, care este în parteneriat cu 

Institutul Est European, doi parteneri vechi ai Consiliului Judeţean Mureş în mai multe 

programe, în mai multe proiecte, şi avem în sală câțiva copii din grupa „Voinicilor” de la 

Grădiniţa nr. 12 din Tîrgu Mureş împreună cu …. Şi îl aşteptăm şi pe domnul Tatár Béla să-şi 

termine convorbirile telefonice … Vă mulţumim domnule Tatár Béla pentru amabilitatea de a 

ne oferi prilejul să vă ascultăm. Aceşti copii au venit să ne înmâneze, fiecăruia dintre noi, un 

simbol al programului lor, la care participă. Este un program, un proiect împotriva violenţei. 

A violenţei de toate felurile, şi fizică şi stradală şi domestică şi violenţă verbală ş.a.m.d. Unul 

dintre mijloacele de promovare al acestei campanii, al acestui proiect, este nasturele, care 

să ne ţină legați, uniţi, împotriva violenţei. Le mulţumim voinicilor că au venit şi au vizitat  
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consiliul judeţean. Le-au vizitat pe doamnele şi pe domnii consilieri şi îi rog să ne arate de ce 

au venit la noi, de ce au venit în vizită ? 

 

Domnul preşedinte Dobre: La revedere, vă mulţumim pentru vizită. Da, să nu lăsaţi violenţa 

în familia dumneavoastră. Bun. Avem doi absenți. Este vorba despre cei doi vicepreşedinţi, 

motivat evident. Vă rog, domnule secretar, procesul verbal de la şedinţa precedentă.  

 

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

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

avut loc la data de 30 octombrie 2014 sunt observaţii sau propuneri?  Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votaţi acest act administrativ, vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 30 octombrie 2014 se aprobă cu 33 

voturi „pentru”,  2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen Atilla Márton). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc şi dumneavoastră şi domnului secretar. Vă rog să 

votăm ordinea de zi, o ordine de zi uşurică, aşa cum nu am mai avut demult, ca în perioada 

post campaniei electorale. Votul este deschis.  

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen Atilla 

Márton). 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 

Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Colonel Sabin Motora” Mureş, în vederea continuării 

Campaniei de informare, dialog social şi prevenire „Jandarmeria pe înţelesul tuturor” 

 

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. La Punctul 1 avem un proiect legat de prelungirea 

unui program pe care noi le-am avut cu jandarmii, respectiv cu Inspectoratul de Jandarmi 

Judeţean „Colonel Sabin Motora”. Dacă vă aduceţi aminte, noi am intrat într-o colaborare cu 

jandarmii, am cumpărat câteva echipamente, în special echipamente de calcul, erau ceva 

calculatoare, nişte scanere, faxuri, şi prelungim această colaborare pentru încă un an. Nu? 

domnule secretar. Da, respectiv să folosească acest echipament. Vă invit să votăm.   

  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen 

Atilla Márton). 

 

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi 

S.C. Marketing Politic şi Sondaje SRL – Televiziunea Tîrgu Mureş, în vederea organizării 

Spectacolului de colinde şi obiceiuri tradiţionale de iarnă „Asta-i Sară, Sară Sfîntă”, ediţia 

a VIII-a 
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Domnul preşedinte Dobre: Aveam şi o observaţie din partea comisiei de servicii publice, să se 

facă împreună cu ATOP. Împreună cu ATOP se face, am uitat să zic la început. 

La proiectul cu numărul 2 toate comisiile ne dau aviz favorabil. Este vorba despre colaborarea 

dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Televiziunea TTM. Chiar dacă societatea are un nume, aşa 

mai politic, mai cu sondaje, mai cu nu ştiu ce, este vorba, de fapt, despre o colaborare în 

decembrie, „Asta-i Sară, Sară Sfîntă”. Dacă nu mă înşel şi anul trecut am avut această 

colaborare, sau nu am avut-o? Am avut cu dl. Fabian, cu TTM-ul. Da, deci, cu alte cuvinte, noi 

punem la dispoziţie Televiziunii TTM sala mare de spectacole, unde se va ţine acest spectacol 

de colinzi, dacă nu mă înşel. Domnul Şopterean doreşte să ia cuvântul. Vă rog domnul 

consilier. 

 

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor consilieri, stimaţi 

invitaţi. Se apropie vremea colindelor, frigul a venit, mai trebuie să vină colindătorii. Domnule 

preşedinte, vreau în mod special pe dumneavoastră şi toţi colegii să îi felicit pentru că 

încurajaţi manifestări şi activităţi artistice, culturale. Este benefic pentru Tîrgu Mureş să 

promovăm  valorile artistice ale noastre, să arătăm ţării şi să arătăm întregii lumi că încă mai 

avem cu ce ne mândri. Eu cunosc această acţiune şi celelalte pe care le avem, chiar ale  

Centrului Judeţean de Cultură, şi multe pe care le avem în derulare. Eu zic că acest festival 

de colinde organizat de Televiziunea Tîrgu Mureş este un festival bine gândit, bine organizat şi 

pentru manifestarea respectivă dânşii au cerut prea puţin, doar sala de spectacole. Merită mai 

mult. Le doresc succes şi mulţumesc tuturor. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, domnule consilier. Să ştiţi că şi dumneavoastră meritaţi 

mai mult şi noi toţi merităm mai mult, şi cred că asta o putem dovedi printr-un vot la acest 

proiect de hotărâre de consiliul judeţean, vă invit, aşadar, votul este deschis.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen 

Atilla Márton). 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului Judeţean 

Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare pentru Educaţie Incluzivă; 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La al treilea punct pe ordinea noastră de zi avem 

un proiect la care toate comisiile au dat aviz favorabil. Este vorba despre modificarea 

Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor 

reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale Centrelor Şcolare 

pentru Educaţie Incluzivă. Am nominalizat aici pe doamna Dohotariu Monica, pe doamna 

Covaci Gabriela şi pe domnul Petruţa Oroian Lucian. Trebuie să vă spun că niciun partid 

politic nu s-a interesat pe cine nominalizăm în această consiliu de administraţie. Votul este 

deschis.   
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Vot secret - Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi  

 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.163/30.10.2014 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 avem un proiect de hotărâre care 

vizează  modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/30.10.2014 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. Votul este deschis. 

  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen 

Atilla Márton). 

 

 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitarea parţială a Pavilionului II din 

cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos” 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 de pe ordinea de zi, Comisia tehnico-

economică au dat aviz favorabil, cultura, amenajarea teritoriului şi urbanism-ul de asemenea, 

fără obiecţiuni. Ordine publică, aviz favorabil fără obiecţiuni, agricultură şi mediu, servicii 

publice fără obiecţiuni, aviz favorabil. Am înţeles că are chestiuni de lămurit comisia juridică. 

Îmi cer scuze, suntem la punctul 5 nu la punctul 6. la punctul 5 avem aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Reabilitarea parţială a Pavilionului II din cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu 

de Jos”. Am fost în acest pavilion de 1 martie sau de 8 martie. 8 martie. Este vorba despre 

acoperiş. Da? Schimbările acoperişului şi lucrările de acolo ... drum lung aţi făcut din luna 

martie până în sfânta zi de astăzi, 27 noiembrie. Asta-i viaţa, mergem înainte. Dacă sunt 

observaţii la acest proiect pe care l-am convenit în 8 martie, dacă nu sunt observaţii, votul 

este deschis distinşi colegi, distinse colege. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu  33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen 

Atilla Márton). 

  

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

de 5 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Doamna director v-a trecut în unanimitate 

hotărârea. Punctul 6, toate comisiile avizează favorabil, comisia juridică, adică nu favorabil că  
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şi serviciile publice zic altceva, 2 abţineri şi 3 voturi „pentru” de data asta şi comisia juridică 

zice aşa: aviz negativ cu privire la Trans Seb SRL pe ruta Târnăveni – Tîrgu Mureş pentru că nu  

 

se încadrează în prevederile art.32, în normele de aplicare a Legii nr. 92/2007, contract 

încheiat cu sindicatul şi transportatorul. Aţi lămurit chestiunea doamna Izolda, sau doamna  

Szász? Îmi cer scuze.  

 

Doamna consilier Szász: Am avut o şedinţă acum de la 12.30 și am discutat, dar domnul Coman 

va susţine punctul de vedere al comisiei. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Da? Domnul Coman, vă rog. 

 

Domnul consilier Coman:  Am considerat că luăm definiţia călătorului transportat, prin curse 

regulate speciale. Nu se respectă condiţiile de fond al contractului în sensul că acesta ar fi 

trebuit să fie încheiat între operatorul de transport rutier şi angajator, pentru că sunt nişte 

grupuri bine delimitate şi definite de către lege. Aşa cum, de exemplu, transportul copiilor 

prin curse regulate speciale sau al studenţilor este obligatoriu ca şi copii şi studenţii să 

studieze la unitatea care este semnatara contractului cu operatorul, la fel considerăm că cel 

care trebuia să semneze contractul era Combinatul Azomureş şi nu sindicatul Azomureş care nu 

are o calitate contractuală în raport cu  angajaţii, aceştia fiind doar membrii.   

 

Domnul preşedinte Dobre: Dacă nu ar fi o chestiune juridică chiar m-aş abţine de la orice fel 

de comentariu, dar mie domnul secretar mi-a arătat legea, şi mie nu mi se pare că legea … 

pornind de la principiul juridic, ceea ce legea nu interzice, este permis. Nu ne este interzis ca 

eu sau dumneavoastră să încheiaţi un contract cu un transportator, pentru o firmă. Nu am nici 

un fel de problemă, nici un fel de … dar dacă a încheiat sindicatul acest contract, sindicatul 

angajaţilor sau salariaţilor de la Azomureş, aşa puţin formalistă mi se pare, dar nu ştiu, cum 

vreţi voi. Domnul Tatár, vă rog.   

 

Domnul consilier Tatár: Domnul preşedinte, stimaţi colegi. Acum un an, când a fost votat 

programul de transport al judeţului Mureş … normal, acei transportatori care au obţinut 

această licenţă până în 2018, care mi se pare o tâmpenie dar, totuşi există. Ei au făcut un 

calcul şi au reglat acele curse, în funcţie de necesităţi. Dacă vine altcineva deasupra acestui 

transportator, înseamnă o parte din acei clienţi sunt…. (?) şi el pierde. Şi aşa nu este o rută 

super rentabilă, că Târnăveni - Tîrgu Mureş nu-i mişcare foarte mare la acces călător. Adică 

noi facem un defavor unui operator de transport, pentru favoarea altui operator de transport, 

care nu mi se pare un lucru corect. De altfel, ca unitate, ca sindicat, are membrii. Şi Casa 

Pionierilor a avut membrii şi aşa dacă dăm drumul la această idee, se poate întâmpla mâine 

sau poimâine ca pe toate rutele de transport ale municipiului Tîrgu Mureş, unde sunt licitaţii 

de transport să apară Asociaţia Oamenilor Liberi, Asociaţia Vânătorilor şi Pescarilor care 

încheie contracte şi exact pe cursa respectivă se vor deplasa alţi oameni, ca să asigure acest 

lucru cu un leu mai ieftin sau 50 de bani mai ieftin. La asta şi protecţia concurenţei ar trebui 

să se uite ce se întâmplă aici şi eu, nu vă supăraţi, nu pot să fiu de acord pe baza unui program  
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judeţean stabilit foarte bine de către noi, chiar dacă nu ne-a plăcut, să fie alţi operatori 

intruşi exact pe aceeaşi rute, pe aceeaşi traseu,   nici nu obiectez(?) şi dacă dăm drumul  

 

 

la asemenea solicitări, mâine ne trezim în haos că şi aşa este haos în programul judeţean. 

Dacă încercăm să facem acest lucru, eu nu îmi asum niciun fel de răspundere pentru că mâine 

îmi place un traseu, fac o asociaţie şi încep să car oamenii după placul meu, exact în faţa 

transportatorului … că se poate întâmpla, liniştit. Cum sindicatul poate să facă şi Asociaţia 

Nevăzătorilor poate să facă, şi orice asociaţie. Fiindcă sunt persoane juridice române care pot 

să încheie orice fel de contract cu orice operator de transport, chiar dacă este program 

judeţean de transport. Mulţumesc frumos.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier. Asta a fost primul meu 

reproş, prima mea observaţie. Atâta vreme cât există o cursă regulată în aceea zonă, nu-i 

potrivit să aprobăm o cursă regulată, specială. Dar şi atunci când a licitat pentru cursă 

regulată, exista această cursă, regulată, specială, dar era cu Combinatul, aşa este. Este foarte 

utilă nuanţa. Dar este o diferenţă mică, adică, aproape deloc, pentru că dacă mâine, să zicem, 

sau peste două săptămâni vine Azomureș-ul în locul sindicatului printr-un act adiţional sau un 

nou contract, care mai e diferenţa?  De aceea mi-se pare un pic că … dar nu, ştiţi că eu am o 

problemă cu cursele astea regulate dar speciale ş.a.m.d. Fiecare votează cum dorește. Pe de 

altă parte, apropo de chestiunea juridică,  că de aici … asta vroiam să fac eu prima observaţie 

domnului Tatár şi domnului Coman. Putem să respingem licenţa pe traseu acesta, dar dacă 

aceştia ne dau în judecată? … şi câştigă? … numai vă zic, juridic sunteţi amândoi specialişti … 

asta zic, că ei nu prea au de ce, pentru că atunci când au licitat era această cursă regulată 

specială, asta-i ideea. Da, era cu Combinatul, era cu Sindicatul Combinatului, da.  Bun, ok. 

Domnul Tuşnea, vă rog. 

  

Domnul consilier Tuşnea: Da, mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, dacă 

societatea care solicită îndeplineşte condiţiile, atunci noi trebuie să ne gândim la două 

aspecte cel puţin. 1 – care este interesul călătorului ? şi 2, unde-i principiul concurenţei? 

Părerea mea este că nu ar trebui să limităm şi la unii să le aprobăm şi la alţii nu, piaţa ar 

trebui să i sorteze. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Da, mulţumesc sunt foarte proaste chestiunile astea cu licitaţiile 

care se face, asta-i de fapt şi legea care este foarte criticabilă. Da, domnul Bândea, vă rog. 

 

Domnul consilier Bândea: Stimaţi colegi, domnule preşedinte. Avem şi un precedent pe această 

temă,  ştim că în comisia de servicii publice suntem doi care ori am votat împotrivă ori ne-am 

abţinut, eu şi cu domnul doctor.  Precedentul este pe Sighişoara – Sîntioana – Ormeniş, unde 

cursa regulată nu mai este acoperită, a renunţat transportatorul …  aceeaşi cursă se 

efectuează de o cursă specială, acelaşi autobuz şi face cursă specială în zona aceea şi oamenii 

circulă cu cursa specială. De fapt, asta este problema. Cursele regulate, călătorii respectivi 

intră pe cursele speciale. Cursa specială are un tabel, circulă numai pe baza tabelului. Ei, la  
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noi la nivel de judeţ, ISCTR-ul se ocupă de această treabă dar ar trebui şi consiliul judeţean, 

deci nu avem în organigrama de transport ca să putem face control pe tema respectivă.  

 

 

Domnul preşedinte Dobre: Şi Bahnea … este aşa. Numai un pic, permite-mi să te întrerup. 

Sunteţi aici, este Coman, eşti tu, este domnul Tatár, haideţi cu o propunere, să îmbunătăţim şi 

aparatul. Eu ori de câte ori le cer nişte lucruri, şi Paul, şi acuma nu sunt aici vicepreşedinţii, 

aparatul de specialitate zice clar, că noi acolo la autorizare – program, nu ştiu ce, de 

transport, avem un om. Îi corect? Păi bun, care ar fi oricât de deştept, oricât ar fi de 

inteligent, oricât ar fi de bine plătit, că ştiu cum sunt plătiţi funcţionarii publici? Foarte bine 

nu?  Cel mai bine sunteţi plătiţi din România. Acum le-am tăiat 25%, am tăiat dreptul la ţinută, 

le-am tăiat tot. Haideţi, haideţi cu o propunere, voi sunteţi ... voi vă pricepeţi, e ca  nu ştiu, 

m-aş apuca de medicină şi aş face- o cu tâmplari.   

 

Domnul consilier Bândea: În alte judeţe au mai mulţi, de exemplu la Sibiu sunt 5 sau 6 la 

transport. Deci ce se întâmplă, noi ne ferim de precedentul acesta periculos. Deci este ilegal 

să circule cursele astea speciale. Asta-i problema.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Bun, am priceput foarte bine. Ne învârtim în jurul acestui subiect 

cel puţin de 2 ani de zile de când suntem în actuala echipă, da? Haideţi, faceţi o şedinţă a 

acestei comisii, alta decât cea legată de ordinea de zi a unui şedinţe de consiliul judeţean, 

creionaţi un aparat minimal care să facă faţă la lucrurile astea. Care să încheie protocoale, cu 

acest ISCTR, cu ARR dacă este cazul. Îl avem pe domnul Lupa la această autoritate. Chiar cred 

că se poate colabora, dar un singur om nu apucă să redacteze hârtiile de care avem nevoie. De 

la voi poate veni o îmbunătăţire, de la profesionişti, de la cei care ştiţi cu ce se mănâncă 

lucrul acesta. Doamna Szász. 

 

Doamna consilier Szász:  Punctul de vedere al comisiei a fost susţinut de domnul Coman, însă 

din punctul meu de vedere ca şi consilier, ca şi jurist … în şedinţă am discutat, am înţeles, 

domnul secretar ne-a şi explicat şi şi eu aşa cred că raportat la art.32 din Ordinul 353/2007, 

legea nu distinge, spune beneficiar sau cel care a angajat serviciul de transport. În prezenta 

situaţie consider că ar fi într-adevăr sindicatul, şi am înţeles, şi punctul meu de vedere este 

acelaşi, că noi nu analizăm oportunitatea, ci legalitatea, ori, într-adevăr, oportunitatea 

rămâne de  analiza specialiştilor, unde punctul de vedere, sau punctele de vedere pentru că 

sunt 2 puncte de vedere distincte.  Punctul meu de vedere personal al meu şi nu ca preşedinte 

al comisiei juridice este aceasta: dacă legea nu distinge şi cererea este legală ca şi cel care a 

angajat serviciul de transport în mod general.     

 

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc doamna Szász, domnul Tatár. 
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Domnul consilier Tatár: În completare, domnule preşedinte, amintiţi-vă că acum un an, un an 

și jumătate am propus, ca această comisie, acest serviciu de transport care trebuie clar, pe 

baza legii este foarte necesar Consiliului Judeţean Mureş ca şi Drumurile judeţene, unde 

putem verifica şi patronajul. Avem şi alte probleme şi pierdem foarte mulţi bani din cazul 

acesta. Şi cu transportul judeţean care a fost solicitat de către noi şi impus de alţii. Se pot 

face reglementări, se pot face controale, chiar trebuie făcute aceste controale, fiindcă este 

haos în  

 

 

tot judeţul acesta. Vă spun sincer, fără să am vreo legătură cu această problemă, dar acel 

serviciu trebuie creat.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vorbesc foarte serios, voi sunteţi cei care aţi şti să 

daţi direcţiilor astfel de servicii, şi să vedem cum Dumnezeu să-l facem, mai ales în legătură 

cu drumurile. Şi anul acesta noi am investit în drumuri vreo 40 de milioane, nu? Unde-i? Cine-i 

de la Direcţia tehnică? Doamna Oarga câţi bani am investit anul acesta, 40 de milioane, da?  

 

Doamna Şef serviciu Oarga: Deci mai sunt lucrări care urmează să fie executate, dar 

aproximativ 40 de milioane. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Aia înseamnă 10 milioane de euro, 9 milioane de euro, 

aproximativ. E foarte clar că noi urmează să începem să-i căutăm, să zic aşa de acte, pe cei 

care intră cu 40, cu 60 de tone pe drumurile judeţene. Nu se mai poate ca, nu ştiu, anul 

trecut în noiembrie,  în octombrie să zic aşa, să băgăm piatră pe un drum în primăvară să 

băgăm din nou piatră. Miliarde şi miliarde aruncate. De ce? Pentru că doi agenţi economici 

exploatează toată iarna. Şi dacă avem 10 sau 20 de case în zona aceea, oricum nu îi ajutăm 

dacă nu-i oprim pe ăia. Sau să ne plătească o taxă din care să putem să reparăm drumurile, 

că despre asta vorbim. Şi da vine vremea ca să zic şi la asta cum o să vină vremea şi acestui 

serviciu cu care ne tot chinuim să cumpărăm utilaje şi unimog-uri şi buldo-excavatoare şi încă 

nu am reuşit. Să sperăm că luna aceasta o să reuşim. Haideţi să votăm separat traseele. 

Atunci am să vă rog să daţi un vot pentru licenţa pe ruta Sîngeorgiu de Pădure … sau nu … am 

înţeles, perfect. Mi-a tras atenţia domnul secretar o chestiune tehnică şi este bine cum zice 

dumnealui. Haideţi să votăm separat doar acest traseu, Târnăveni – Cerghid – Tîrgu Mureş, şi 

dacă pică sau trece pe urmă … vă invit să votăm.      

 

Traseul Târnăveni – Cerghid – Tîrgu Mureş se respinge cu 10 voturi „pentru”, 9 „împotrivă” 

(Baciu Marius, Boroş Raul Alin, Coman Meluş Florian, Moldovan Ovidiu, Socotar Gheorghe 

Dinu, Someşan Ştefan, Şopterean Ioan, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu),  13 „abţineri” 

(Antonie Ştefan, Bândea Eugen, Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Dénes Iosif, Gliga 

Ioan Florin, Iacob Letiţia, Mózes Levente Sándor, Pokorny Vasile, Pop Teodor Mircea, Popa 

Dragoş Codrin, Rus Dan Dorul, Tuşnea Ioan), 1 nu a votat (Boloş Vasile), 2 absenţi (Dancu 

Ovidiu, Kelemen Atilla Márton). 
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Domnul preşedinte Dobre: Reluăm votul, nici un fel de problemă. Reluăm votul, da? Cristina. 

Bun, hotărârea are 5 trasee. În discuţie este una singură de fapt, dar toate sunt în aceeaşi 

hotărâre. Propun să votăm doar traseul în discuţie. Dacă aceasta pică, celelalte le putem vota 

pe urmă fără acesta. Dacă trece şi asta, mai votăm o dată hotărârea în ansamblu.   

 

Traseul Târnăveni – Cerghid – Tîrgu Mureş se respinge cu 11 voturi „pentru”, 7 „împotrivă” 

(Coman Meluş Florian, Moldovan Ovidiu, Socotar Gheorghe Dinu, Someşan Ştefan, Şopterean 

Ioan, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu), 15 „abţineri” (Antonie Ştefan, Baciu Marius, Bândea  

 

Eugen, Boloş Vasile, Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Gliga Ioan 

Florin, Iacob Letiţia, Mózes Levente Sándor, Pokorny Vasile, Popa Dragoş Codrin, Radu 

Mircea, Rus Dan Dorul, Tuşnea Ioan),  2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen Atilla Márton). 

 

 

Domnul preşedinte Dobre: Domnule secretar, a picat. Deci acest traseu se elimină din 

cuprinsul hotărârii, respectiv Târnăveni – Cerghid – Tîrgu Mureş, de la punctul 5. Și acum, vot 

pe hotărâre în ansamblu. Votul este deschis. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu  28 voturi „pentru”, 5 „abţineri” (Bán Moise, Bândea 

Eugen, Boroş Raul Alin, Erős Csaba, Popa Dragoş Codrin),  2 absenţi (Dancu Ovidiu, Kelemen 

Atilla Márton). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vedeţi că se elimină. Da. Vă mulţumesc. Vreau să vă consult într-o 

chestiune legată de data şedinţei de consiliu judeţean din decembrie. Avem aşa ca 

posibilitate. 5-ul nu merge că este Moş Nicolae, 12 decembrie este Balul Liberal, dar nu este 

la prânz balul, 19 şi 26. A scuzaţi-mă, ai dreptate, am greşit, am vorbit despre zilele de 

vineri, deci 4 nu aşa că îi acum, 11, 18,  25. Păi eu m-am gândit să facem în 11 chiar, adică 

mie mi se pare că … ştiţi deja ce-i în 18, în 19, şoric şi jumeri … sigur o să avem ce să 

discutăm. Dar haideţi că o votăm dacă nu sunteţi de acord. Putem face şi în 18 pentru că mie 

îmi e totuna. Deci în 11, şi eu aşa zic. Doamnele trebuie să facă prăjituri. Încă un minut, 

domnul Bartha nu ne lasă să facem în 11 ca să ştiţi. Deci nu ne lasă. A zis că ne interzice, nu, 

avem probleme pe fondul de salarii, plafonul de salarii şi avem probleme pe publicitatea unor 

taxe de la instituţii care s-ar împlinii după data de 11, corect domnul Bartha? Sunt în 

dezbatere publică. Deci o putem face în 18 sau 16, să ducem un pic mai spre ziua de marţi. 

Da domnul Bartha, ne lăsaţi în 16?  

 

Domnul Bartha: Pentru salarii este târziu pentru ca noi trebuie să obţinem la fond de salarii 

de la minister, aşteptăm un ordin. Şi atunci trebuie să rectificăm bugetul ca să putem plăti 

salariile, deci 11 decembrie ar mai fi. 
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Domnul preşedinte Dobre: Bun, atunci facem două şedinţe în decembrie. Bun, în principiu 

facem în 11, dacă putem strecura pe urmă tarifele şi taxele în 11, dacă nu în ianuarie, sau  

 

 

putem face o extraordinară de 5 minute. Da? Deci rămânem atunci pentru ziua de 11 şi vă 

mulţumesc pentru ziua de astăzi.   

    

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1349 . 

 

         PREŞEDINTE                                                              SECRETAR  

               Ciprian Dobre                                                           Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Matild Ercsei 
Verificat: şef serviciu - Delia Belean 
               director – Genica Nemeş 

 


