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Nr.2.022/2.II.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a  Consiliului Judeţean Mureș din data de  

11 decembrie 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 

Mureș nr.308 din 4 decembrie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Au fost prezenţi toţi cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean.  

Au fost invitaţi să participe:  

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

 dl. Nagy István – director, SC Parc Industrial Mureş SA; 

 dl. Ovidiu Butuc – manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

 d-na Ileana Guşatu – director, Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 

 dl. Iuliu Praja - director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică; 

 d-na Codruta Sava – director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor; 

 dl. Soos Zoltán - director,  Muzeul Judeţean Mureş; 

 d-na Monica Olivia Avram – director, Biblioteca Judeţeană 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. Ţogoran Teodor, director adjunct, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL; 

 dl. Virgil Podoabă, redactor-şef, Revista VATRA; 

 dl. Kovács András Ferencz, redactor-şef, REVISTA LÁTÓ; 

 dl. Petroniu Tiberiu Vasile Nagy– director, Serviciul de Pază al obiectivelor de Interes 

Judeţean; 

 dl. Vasile Mezei, director economic, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş; 

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

 d-na  Anişoara Moga, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu 

Mureş;  
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 d-na Tatiana Pescari, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu 

Mureş; 

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

Mureş; 

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

Târnăveni; 

 dl. Kovacs Zoltan Robert – şef serviciu, Serviciu Public Judeţean Salvamont 

„Salvaspeo”; 

 d-na Laura Mona Pop - director, Căminul pentru Persoane Vârstnice; 

 d-na Maria Forfotă – asistent social, Căminul pentru Persoane Vârstnice; 

 dl. Takacs Elek – manager relaţii publice locale, SC Compania Aquaserv SA Tîrgu 

Mureş; 

 d-na Cristina Sârbu – manager financiar, SC Compania Aquaserv SA Tîrgu Mureş; 

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

 reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! O să vă adresez rugămintea să 

deschideţi aparatele de vot. Mai avem doi colegi care trebuie să-şi deschidă aparatele … 

şi cred că domnul Tatár mai trebuie să şi-l deschidă. Bun. Cred că este prima şedinţă 

din 2014 la care toată lumea este prezentă. Deci toţi consilierii judeţeni sunt prezenţi. 

Suntem 35, adică, o treabă serioasă. Bun. Avem proces-verbal al şedinţei anterioare, îl 

rog pe domnul secretar să facă cuvenitele formalităţi. 

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

consilieri, dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din 27 

noiembrie 2014 sunt observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi şi vă 

mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 27 noiembrie 2014 se aprobă cu 34 

voturi „pentru”,  1 nu a votat (Ciprian Dobre). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar. Eu caut ordinea de zi, 

pe care n-o găsesc. Bun. Având în vedere faptul că ţinem totuşi şedinţa, oarecum 

devreme, nu am avut ce face şi avem patru puncte în regim de urgenţă. Dacă sunt 

colegi care nu au reuşit să consulte cele patru materiale în regim de urgenţă? Înţeleg că 

nu sunt. Domnul Coman, nu aţi reuşit? O să rog secretariatul să faceţi rost de materiale 

pentru domnul consilier sau îl rog pe domnul secretar, haideţi prin faţă. Vă mulţumesc. 

Deci avem patru puncte în regim de urgenţă şi şapte în regim ordinar. În această formă, 

deschidem votul pentru ordinea de zi.   

Ordinea de zi se aprobă cu 35 voturi „pentru”. 

 

În regim de urgenţă 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 

2014 al  S.C. Parc Industrial Mureș. S.A. 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Începem cu punctul 1 în regim de urgenţă. 

Toate comisiile au avizat favorabil acest întâi punct privind rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2014 la S.C. Parc Industrial Mureș. S.A. Proiectul nostru de 

hotărâre are 3 articole. Domnul Tuşnea doreşte să ia cuvântul. Vă rog.  

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc mult, domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor. 

Am parcurs materialele pregătite de executiv pentru acest punct de pe ordinea de zi şi 

am discutat destul de amănunţit situaţia de la Parcul Industrial în şedinţa de comisie. 

Între timp, însă, am fost sesizat asupra câtorva aspecte legate de acest consiliu de 

administraţie de la Parcul Industrial şi mă simt obligat să vi-l prezint. Prima problemă ar 

fi: de ce este la al treilea interimat,  de câte 6 luni, deşi, din câte am înţeles, legea 

permite doar un astfel de interimat. A doua: se înregistrează scăderi de venituri la 

Parcul Industrial, din 2009 încoace, în fiecare an. De asemenea se înregistrează creşteri 

de cheltuieli şi respectiv, în final, pierderi. Anul trecut de 275 de mii lei şi anul acesta, 

dacă am reţinut bine cifra, de 282 mii lei. Pierderi care iarăşi, dacă am înţeles eu bine, 

se acoperă din chirii încasate anticipat, ceea ce indică un pericol foarte mare ... 

evoluţia activităţii de la acest Parc Industrial. Aş dori ca cei care sunt în temă cu aceste 

aspecte să ne dea câteva amănunte şi să vedem care ar fi măsurile ... mai hotărât, 

vizavi de contabilizarea activităţii în acest parc.  Mulţumesc mult. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier. Domnule secretar, vă 

rog.  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Referitor la aşa-zisul 

interimat al conducerii executive al SC Parc Industrial, dacă vă amintiţi, Consiliul 

Judeţean Mureş a aprobat implementarea guvernanţei corporatiste a întreprinderii 

publice, care are acţionariat integral al unităţii administrativ-teritoriale, or, guvernanţa 

corporatistă reglementată de Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011, în momentul în care 

consiliul a hotărât acest fapt, s-au demarat proceduri de selecţie a administratorilor 

după criteriile şi procedura reglementată de Ordonanţa nr. 109/2011. Au fost selectaţi, 

din câte cunosc şi nu vreau să greşesc, 4 administratori după procedura respectivă ... şi 

nu greşesc, îmi confirmă colega, doamna Nemeş, rămânând un singur post pentru care 

s-au organizat cred că 3 proceduri de selecţie, dar niciuna dintre cele 3 proceduri nu a 

putut fi finalizată, fie din cauza nerespectării condiţiilor de participare la competiţie de 

către candidaţi, fie din cauza nepromovării examenului organizat de comitetul de 

organizare a procedurii de selecţie. Această procedură de selecţie este derulată de 

către un comitet de organizare, format din unii membri ai Consiliului de administraţie al 

SC Parc Industrial. În aceste condiţii, tot consiliul a hotărât prelungirea mandatului 

foştilor administratori sau a actualilor administratori, până la ocuparea prin concurs a 

acelor poziţii vacante din Consiliul de administraţie. Acestea sunt împrejurările pe care 

am dorit să le relatez, cu precizarea că nu este o interdicţie legală de a prelungi 

mandatul administratorilor într-un asemenea context.  

Referitor la chestiunile de eficientizare şi de rentabilizare a activităţii companiei, nu 

sunt în măsură să mă pronunţ. Domnule preşedinte, am constatat că în sală este prezent 

directorul companiei, m-aş opri aici, cu permisiunea dumneavoastră. Mulţumesc. 
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Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, domnule secretar. Este foarte clar, domnule 

consilier, că noi toţi dorim să fie mai rentabili, ca să zic aşa, Parcul Industrial. Însă, iată 

că nu reuşeşte managerul şi echipa de  la  Parcul Industrial şi poate că este una dintre  

discuţiile din 2015, ca să zic aşa. Dacă nu mai sunt alte observaţii şi discuţii, vă invit să 

votăm.   

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Boroş Raul Alin, 

Tuşnea Ion). 

 

2. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean 

Mureș în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și 

profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Mureș 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 2, tot în regim de urgenţă, avem  

proiectul de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș 

în comisia de soluționare a contestațiilor privind orientarea școlară și profesională din 

cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș. Comisiile 

avizatoare ne-au dat avize favorabile. Proiectul nostru de hotărâre are două articole şi 

vă invit să-l votăm. 

Vot secret - Hotărârea în întregime se aprobă cu 35 voturi „pentru”. 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate 

publică a județului Mureș aflat în administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3, proiect de hotărâre privind 

stabilirea unor măsuri asupra unui imobil proprietate publică al județului Mureș, aflat în 

administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș. Comisiile avizatoare ne dau avize 

favorabile. Proiectul nostru are trei articole şi să sperăm că proiectul nostru de hotărâre 

va contribui la înfiinţarea entităţii privind baza de celule pentru Spitalul Clinic, pentru 

ambele spitale de fapt. Domnul Todoran doreşte să ia cuvântul, vă rog. 

Domnul consilier Todoran: Mi se pare o iniţiativă lăudabilă, cea a celor de la minister, 

să facă trei centre de amplasament suplimentar faţă de Bucureşti. Acest lucru ne aduce 

mai aproape de un tratament conform standardelor europene, pe care să putem să-l 

furnizăm cetăţenilor noştri, însă, aş avea o completare, investiţiile în infrastructura 

sistemului sanitar încă trebuie sporite cu mult, sunt încă insuficiente. Mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier, noi sperăm că vom 

consolida tot ceea ce înseamnă medicină în Tîrgu  Mureş. De aceea ne şi grăbim şi 

acordăm acest spaţiu pentru banca de ţesuturi şi celule să o înfiinţăm la Tîrgu Mureş şi o 

să fim singura astfel de bază de ţesuturi şi celule din Ardeal. Vă invit să votăm. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Borşan Doru 

Aurelian). 
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4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr 

de 7 trasee pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane 

prin curse regulate speciale 

 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4, de asemenea în regim de 

urgenţă, comisiile avizatoare ne dau avize favorabile. Proiectul nostru de hotărâre are 

două articole şi priveşte atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 7 trasee 

pentru efectuarea serviciului de transport public județean de persoane prin curse 

regulate, dar speciale, evident.  Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm acest proiect.

  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Bândea Eugen). 

 

Ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor 

spații ce fac parte din domeniul public al județului Mureș, aflate în administrarea 

Spitalului Clinic Județean Mureș 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm în ordinea de zi ordinară. La primul 

punct, avem proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 

unor spații, care fac parte din domeniul public al județului Mureș, aflate în 

administrarea Spitalului Clinic Județean Mureș. Proiectul de hotărâre are cinci articole 

şi dacă nu sunt discuţii vă invit să-l votăm, cu observaţia că toate comisiile avizatoare 

ne-au dat aviz favorabil. Votul este deschis. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Boroş Raul Alin, 

Moldovan Ovidiu). 

  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Județean Mureș pe 

anul 2014 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 2 priveşte rectificarea bugetului 

consiliului judeţean. Toate comisiile, respectiv ambele comisii avizatoare, ne-au dat 

aviz favorabil şi dacă nu sunt observaţii sau discuţii, vă invit la vot pe articole. Art.1. 

Art.1 din hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 1 nu a 

votat (Baciu Marius Tiberiu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art.2. 

Art.2 din hotărâre se aprobă cu 34 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, art.3. 

Art.3 din hotărâre se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 2 nu au 

votat (Ciprian Dobre, Kedei Pál Előd). 

Domnul preşedinte Dobre: Hotărârea în ansamblu. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu  34 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion). 

 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2015 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3 avem un proiect care vizează 

stabilirea prețurilor medii la produsele agricole, pentru evaluarea în lei a arendei, 

stabilită potrivit legii în cursul anului 2015. Din nou o chestiune de mare competenţă 

pentru consiliul judeţean. Domnul Radu Mircea însă poate să aibă o poziţie competentă. 

Domnul consilier Radu Mircea: Domnule preşedinte. Într-adevăr, preţurile care sunt 

prezentate în faţa noastră sunt preţurile care se practică pe pieţele libere în judeţul 

nostru. Un singur amendament. Sunt foarte mici aceste preţuri în agricultură. Suntem 

foarte nemulţumiţi de aceste preţuri, fiindcă „inputurile” noastre sunt  foarte mici … 

Domnul preşedinte Dobre: Proprietarii sau arendaşii? Că nu am înţeles.  

Domnul consilier Radu Mircea: … şi ca proprietari, şi ca arendaşi. Indiferent. Deci am şi 

arendă şi sunt şi proprietar al unor terenuri, deci nu numai eu, mii de agricultori 

mureşeni suntem nemulţumiţi din punctul acesta de vedere, pentru că „inputurile” 

noastre sunt foarte mari: motorină, erbicide, nu are sens să vi le spun. Ele au crescut, 

iar preţurile noastre au scăzut 40%, vă daţi seama? Mă uitam pe 2015, la lapte este 

prevăzut 2 lei, să dea Dumnezeu să fie atâta! Acum, eu, … vara este 80-90 de bani, 

iarna 1 leu şi ceva. Să sperăm că ne va da cineva 2 lei, ar fi bine. Deci putem vota 

aceasta cu strângere de inimă, pentru că sunt foarte mici. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Dragi colegi, dragi colege. Vă invit să votăm cu strângerea de 

inimă  de rigoare şi al treilea proiect de hotărâre de pe ordinea de zi ordinară. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu  34 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion). 

 

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

Județean Mureș nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. La punctul 4, de asemenea toate comisiile 

avizatoare ne-au dat aviz favorabil, iar proiectul nostru vizează completarea anexei nr.2 

a Hotărârii noastre nr.126/2014 privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare. Dacă nu există 

discuţii, vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu  35 voturi „pentru”. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 

2015 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului 

Județean Mureș 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5, de asemenea avem un proiect 

de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale, datorate în anul 2015 bugetului 

propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate al Consiliului Județean Mureș. 

Domnul consilier Radu Mircea doreşte să ia cuvântul şi îl invităm.  

Domnul consilier Radu Mircea: Da, domnule preşedinte, eu m-aş referi la tarifele care 

sunt practicate de Camera Agricolă a noastră, judeţeană. Într-adevăr tarifele acestea 

pe care le avem în faţă, sunt tarife rezonabile. Nu sunt tarife mari care le suportă 

fermierii şi putem să le aprobăm. Dânşii au venit cu un proiect pastoral, eu aş face 

câteva precizări aici. Este primul proiect de acest gen în judeţul Mureş. Judeţul Mureş 

dispune de 42 de mii de hectare de păsuni şi 60 de mii de hectare de fâneţe, deci este o 

bogăţie mare a judeţului nostru. Este bine că a venit Camera Agricolă cu acest proiect, 

care reglementează nişte reguli în acest domeniu care n-a fost până acuma, să ştiţi. 

Păşunile din judeţul Mureş, ştiţi, că sunt trecute şi concesionate la primării şi nu prea 

au avut proiecte de genul acesta pe care ne prezintă Camera Agricolă. Aici aş ruga-o pe 

doamna director să vadă puţin acest deviz. Eu m-am uitat. Sunt anumite tarife la lucrări 

care unele va trebui să fie schimbate. Deci pe parcurs, aş ruga-o să trimită la toate 

primăriile din judeţ, fiindcă primăriile dispun de asemenea valori şi  asemenea păşuni 

care le concesionează la crescătorii de ovine sau căprine. Deci ei sunt proprietarii şi ar 

trebui să ştie de asemenea proiecte, care trebuie să-l îndeplinească cei care 

concesionează. Şi aici aş face o precizare ... şi am văzut în acest proiect că, lângă 

tarife, mă uitam la punctul final care nu a fost până acum. De aceea, spun, să fie trimis 

la primării, pentru că spune aici clar un lucru foarte important, şi n-aş vrea să pice unii 

dintre concesionari în păcat. Findcă spune acum clar: în registrul care se va ţine, şi care 

nu va fi la concesionar, vor trebui trecute toate valorile, lucrările şi materialele care se 

folosesc pe aceste păşuni şi că acest registru va fi probabil verificat de anumite 

instituţii. Eu mi-am pus întrebarea, care instituţii? Pentru că APIA nu va verifica, cade. 

Direcţia Agricolă, nu. Camera Agricolă, nu. Probabil că finanţele, primăriile, ele 

concesionează, le plăteşte concesiunea, dar verificarea? Şi aici să ştiţi că sunt sume 

mari. Să dea Dumnezeu ca primăriile să verifice. De aceea spun ca să ajungă la primării 

acestea, pentru că sunt unele instituţii care ar trebui să verifice efectiv folosirea 

acestor bani care vin din subvenţiile europene, care sunt foarte mulţi şi este foarte bine 

să meargă acolo unde trebuie. Eu sunt de principiu de acord şi, cu rugămintea, să 

trimiteţi şi la primăriile din judeţ. Vă  mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi domnule consilier şi vă zicem, că avem 

foarte multe instituţii ale statului care verifică. Puteţi să le vedeţi la televizor în 

fiecare zi. Dacă nu mai sunt alte discuţii, deschidem votul pentru proiectul de la 

numărul 5.   

 Hotărârea în întregime se aprobă cu  34 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Pop Teodor 

Mircea). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii de către S.C. Compania Aquaserv 

S.A. Tîrgu Mureș a Actului adițional nr.2 la Contractul de credit semnat cu Banca 

Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în data de 18.04.2012 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6, toate comisiile au avizat 

favorabil proiectul nostru de hotărâre, care vizează aprobarea încheierii de către S.C. 

Compania Aquaserv S.A. Tîrgu Mureș a Actului adițional nr.2 la Contractul de credit 

semnat cu Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în data de 18.04.2012. 

Domnul Radu Mircea. 

 

Domnul consilier Radu Mircea: Da, domnule preşedinte, mă uitam la … sunt de acord şi o 

să votez anexa 2, care este foarte importantă pentru continuarea creditului de 15 

milioane de euro luat de la Banca de Dezvoltare Europeană. Este un lucru bun, dar mă 

uit aici, că la sfârşitul trimestrului II.2014, din acest mare proiect de 110 milioane pe 

care l-am discutat noi, un proiect foarte mare pentru judeţul Mureş … unul dintre 

proiectele foarte importante, care va trebui dus la finalizare undeva în 2015. Nu se va 

putea duce probabil pe toate tronsoane acest lucru, dar realizările fizice la sfârşitul 

trimestrului III sunt de numai 28,8%, iar stadiul valoric este de 29,45. Deci va trebui ca 

anul 2015 să fie într-adevăr un an în care să se muncească pe brânci, fiindcă au fost 

câştigate toate proiectele, au fost atribuite. Deci toate tronsoanele sunt atribuite. Un 

lucru excepţional, deci nu mai poate fi contestat nimic, cine face tronsonul X. Sunt 

tronsoane unde sunt zero făcute. De exemplu, magistrala spre Sărmaş, magistrala pe 

Band şi mai sunt şi altele, le am aici. Deci aş ruga Aquaserv-ul, într-adevăr, în 2015 să 

urmărească lucrările şi chiar dacă mai rămâne ceva pe 2016, să fie plătite din aceşti 

bani, acest credit, că probabil Comunitatea Europeană nu va da voie să se continue 

lucrările pe banii ei, şi cel puţin să folosim banii europeni, iar banii din acest credit să 

fie folosiţi în 2016 pentru încheierea acestui proiect. Deci aş ruga Aquaserv-ul … într-

adevăr are un an foarte important, pentru un proiect foarte important şi nu am să mă 

mai ridic, eu vreau să … se apropie sărbătorile de iarnă, probabil ca decan de vârstă 

dintre consilieri eu v-aş dori tuturor executivului, tuturor colegilor, cei prezenţi, un 

Crăciun fericit, un an nou fericit cu sănătate şi tot ce vă doresc! Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Ce să zicem? Vă mulţumim pentru urări. Ziceaţi că sunteţi cel 

mai în vârstă, nu o să vă putem zice moş consilier, orice ar fi. Bun. Haideţi să ne 

întoarcem la procedurile noastre şi să deschidem votul pentru proiectul de la numărul 6.    

  

Hotărârea în întregime se aprobă cu  35 voturi „pentru”. 

 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea 

managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La al şaptelea proiect şi ultimul, comisiile 

avizatoare ne-au dat avize favorabile. Ultimul proiect prevede stabilirea unor măsuri 

pentru asigurarea managementului Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. 

Acolo se va ivi o situaţie. Doamna care conduce acum aşezământul este gravidă, va 

naşte, dacă Dumnezeu ajută, prin ianuarie, februarie şi am luat măsura, prin acest 

proiect, pentru a putea lăsa o persoană care să conducă căminul de la Ideciu. Dacă nu 

sunt discuţii în legătură cu acest punct, domnul Mircea? Atunci cred că putem trece la 

vot. Vă invit să votăm.   
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Hotărârea în întregime se aprobă cu  35 voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc, dragi colegi. Vreau să vă întreb, dacă fiecare 

aţi primit un sms? Au primit colegii … şi colegele? Pentru că sunt mai puţine. Aţi primit 

un sms? Nu trebuie să mulţumiţi, trebuie să veniţi. Vă rog, domnul consilier Szabó 

Árpád.    

Domnul consilier Szabó Árpád: Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, 

interpelarea mea aş adresa-o Direcţiei Tehnice. Pe drumul judeţean Tîrgu Mureş – 

Livezeni - Miercurea Nirajului, avem un pod în Livezeni, mai mult un podeţ, nu este un 

pod mare ..., care este semnalizat de doi ani de zile. Am crezut că în programul din 

toamna aceasta o să introducem, dar  văd că numai semnalizarea s-a făcut ca lumea, dar 

deja numai pe o parte se circulă. V-aş ruga ca, în cazul în care întocmim programul de 

reparaţii pentru la anul, să fie printre priorităţi. De aceea v-aş propune dacă sunt la 

poduri şi  podeţe ... să ştiţi că pe drumurile judeţene avem foarte multe podeţe care ori 

sunt rupte, ori nu asigură  scurgerea şi aş propune ca responsabilii pe cele şapte zone ale 

drumurilor judeţene, să avem câte un responsabil. Să facă un inventar cu starea 

podeţelor, a şanţurilor şi a acostamentelor şi să facem pentru la anul, pentru 2015, un 

program de toaletare, de a săpa şanţurile, pentru că să ştiţi că în unele locuri şanţurile 

ori s-au formatat ori au dispărut şi se imbibă acostamentul şi una două se strică drumul. 

Deci, după mine, dacă facem aceste treburi, vom prelungi durata de funcţionare a 

drumurilor noastre. Şi mai sunt în alte zone, pentru că s-au făcut ori instalaţii de apă ori 

canalizări, şi cei care au făcut, după terminarea lucrărilor, nu au redat forma şanţurilor. 

Au pipăit un pic, au mângâiat şi au rămas şanţurile nefăcute şi scurgerile de apă nu se 

pot realiza. V-aş ruga ca pe 2015 să facem un program din asta, chiar cu secţia pe care o 

vom înfiinţa, trebuie făcut pentru că arată urât şi se strică drumurile judeţene. 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc şi eu domnule consilier. Să încep să dau drumul 

sau să tac? În legătură cu starea drumurilor judeţene, a şanţurilor, a podurilor şi 

podeţelor din judeţul Mureş, dacă vă spun câte am făcut în acest exerciţiu, 2012-2014, 

am făcut cât s-a făcut în 8 ani înainte. În 2 ani. Iar respectivul podeţ, cine-i aici? 

Doamna Oargă? Este deja şi câştigat, nu?  

Doamna şef serviciu Oarga: La începutul anului viitor avem contract pentru proiectare şi 

urmează să fie depus proiectul.  

Domnul preşedinte Dobre: Întrebarea era următoarea: este contractată proiectarea, da 

sau nu? 

Doamna şef serviciu Oarga: Este. 

Domnul preşedinte Dobre: Deci este contractată proiectarea. Caietul de sarcini pentru 

executare?  

Doamna şef serviciu Oarga: Urmează să-l primim de la proiectant.  

Domnul preşedinte Dobre: Bun. Ce înseamnă asta? Când ieşim cu licitaţia? Când punem 

pe SEAP şi vedeţi că am văzut că puneţi nişte termene pe SEAP foarte frumoase. Cele 

mai lungi posibile. De ce? O să vă întreb eu separat. Cele mai scurte le puneţi de acuma 
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nu cele mai lungi, doamna Oarga.  În martie începem lucrarea? Dacă nu sunt probleme în 

justiţie. 

Doamna şef serviciu Oarga: Dacă nu sunt probleme ... lucrarea nu poate fi începută în 

martie, pentru că în martie se mai dezăpezeşte, prin aprilie.   

Domnul preşedinte Dobre: Deci teoretic în martie începem. Apoldul? 

Doamna şef serviciu Oarga: Apoldul, licitaţia are loc în 22 ianuarie 2015. 

Domnul preşedinte Dobre: Care putea să fie în 12 decembrie 2014. Deci este prins 

celălalt. Ştiu, nu avem proiecte.  

Domnul consilier Szabó Árpád: Am reţinut. 

Domnul preşedinte Dobre: Bun. În legătură cu drumurile şi şanţurile în judeţul Mureş. 

Exact aceasta este ideea înfiinţării acestui serviciu. O să discutăm şi cu primarii exact 

această problemă, pentru că administrarea şanţurilor şi a drumurilor din intravilan cade 

în răspunderea domniilor lor şi anume a primarilor. Şi noi dacă vrem să avem drumuri, 

trebuie să avem în primul rând şanţuri. Problema drumurilor laterale din comune ridică 

o foarte mare problemă, unde intră nisipul, intră apa, lovesc în asfalt şi nu lovesc în 

şanţuri, sunt nişte probleme fantastice. De aceea cred că vom avea o altă abordare dacă 

înfiinţăm acel serviciu. Bun. Domnul Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Da. Vă mulţumesc domnule preşedinte încă o dată. Probleme 

multe şi proceduri foarte greoaie. Stimaţi colegi, deci aş dori să vă întreb dacă vizavi de 

zilele sfârşitului lui decembrie, legate de revoluţia din 1989 la care se împlinesc 25 de 

ani acum, se intenţionează vreo manifestare organizată de consiliul judeţean, ştiu că 

aveam ceva trecut în proiectul cultural.   

Domnul preşedinte Dobre:  Nu ştiu, chiar trebuie să vedem, dar nu cred că avem.  

Domnul consilier Tuşnea: Dacă nu, atunci Asociaţia 21 Decembrie Tîrgu Mureş vă invită în 

data de 21 decembrie la o oră pe care o să vă comunic ulterior, tot prin sms, apropo, la 

depunere de coroane şi la un mic simpozion. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. 

Domnul consilier Tuşnea: A doua chestiune. Nu ştiu dacă aici este locul sau pot să vă 

spun următoarea propunere pentru Parcul Industrial. Dacă observaţi, au rămas foarte 

multe sectoare de producţie în intravilanul localităţilor, întrucât acest intravilan s-a 

mărit. Cred că este aceeaşi situaţie şi în Tîrgu Mureş. Cunosc cazuri concrete la Reghin. 

Aceste sectoare de producţie, că sunt secţii, fabrici sau alte unităţi de genul acesta, ar 

trebui să aibă loc în Parcul Industrial şi cineva ar trebui să facă un studiu pentru acest 

aspect şi să vedem modalităţile prin care să ajungă în Parcul Industrial, să iasă, fiind 

perimetrul intravilan al Tîrgu Mureşului. În primul rând, sigur că excede atribuţiile 

consiliului judeţean, dar se poate găsi o modalitate. Altfel, vă doresc La Mulţi Ani! şi vă 

doresc Sărbători fericite! la toţi şi vă mulţumesc celor din executiv pentru modul în care 

am colaborat şi vă propun ca 2015 să fie primul an al lucrului bine gândit, bine elaborat 

şi bine făcut. Mulţumesc mult. 

Domnul preşedinte Dobre:  Mulţumim. Domnul Mózes, vă rog. 
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Domnul consilier Mózes: Mulţumesc, domnule preşedinte. O să fiu foarte scurt. Cred că 

cu toţii am primit această scrisoare deschisă din partea ONG-ului Tîrgu Mureşul 

Democratic. Am citit această scrisoare şi nu pot să nu dau dreptate acestui ONG şi ceea 

ce scrie aici este din păcate foarte adevărat. Cu toţii, cei care suntem din Tîrgu Mureş, 

şi nu numai, cunoaştem faima veche a Cocoşului de Aur sau a casei Burger, şi cunoaştem 

foarte bine şi declinul acestui imobil. Întrebarea mea este foarte scurtă şi foarte simplă: 

noi, consiliul judeţean, putem să contribuim sau putem să ajutăm cu ceva? Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. Am discutat ieri chiar şi cu domnul secretar şi 

cred că şi cu domnul Kelemen tot ieri sau alaltăieri chestiunea. Teoretic, putem face 

multe, ca să zic aşa, dar nu trebuie să uităm totuşi că este proprietate privată. Acolo se 

pot lua măsurile prevăzute de lege şi în cazul acesta de către municipalitate, pentru 

proprietăţi imobiliare lăsate în paragină care aduc prejudicii ş.a.m.d , dar de acolo până 

la propunerea uşor fantezistă, ca noi să cumpărăm imobilul de la adevăratul proprietar 

şi noi, cum să zic, vă aduc aminte că noi va trebui să expropriem două imobile la sensul 

giratoriu pe care vrem să-l facem - Barajului cu Sîncraiul de Mureş. Două imobile va 

trebui să plătim practic la Acăţari, la ieşirea Ungheni-Acăţari. Iată, patru imobile pe 

care consiliul judeţean, dacă Dumnezeu ajută, le va cumpăra pentru utilitatea publică şi 

siguranţa rutieră în 2015. Avem de făcut, ce spunea şi domnul vicepreşedinte, de pus la 

punct şanţurile. Vai de mine cât avem de lucru. Podul de la Livezeni, podul de la Apold, 

alunecările de teren de la Band. Vreau să începem studiul pentru alunecările de la 

Dumitreni sau de la Rigmani, deci sunt probleme. Proiectul pentru drumul Ungheni-

Târnăveni, care este pe fonduri europene, trebuie să-l facem, clădirea Apollo care cade 

peste noi în centrul Tîrgu Mureşului şi este a noastră. Eu cred că ... şi mizez pe 

înţelepciunea noastră, într-o etapizare şi o prioritizare a interesului în cheltuielile 

banului public, cu toate că, încă o dată repet, este un punct de atracţie clădirea de la 

Cocoşul de Aur.  Domnul Kelemen, vă rog.   

Domnul vicepreşedinte Kelemen: Aş avea ceva de adăugat la chestia cu Cocoşul de Aur. 

Chiar cei care suntem tîrgumureşeni apreciez că suntem cât de cât de acord cu 

propunerea. Dar nu am înţeles un lucru pentru că în scrisoarea respectivă este vorba 

despre două lucruri: 1) declararea utilităţii publice şi 2) este exproprierea. Declararea 

utilităţii publice poate fi făcută de consiliul judeţean, respectiv de consiliul municipiului 

Bucureşti. Exproprierea apoi se poate face inclusiv de municipiul Tîrgu Mureş. Dacă 

aceşti doi paşi pot fi separaţi, atunci eu chiar aş propune să iniţiem declararea utilităţii 

publice a clădirii respective, însă referitor la decizie, dacă vom iniţia expropriere sau 

nu, sunt total de acord. Avem foarte multe priorităţi financiare şi chiar dacă considerăm 

doar monumentele, clădirile, avem Palatul Culturii, avem castelul Apollo, avem clădirile 

bibliotecii, inclusiv Biblioteca Teleki, deci avem foarte, foarte multe priorităţi şi în 

această direcţie, însă, şi asta aş vrea să aflu de la executiv, dacă este posibilă 

declararea utilităţii publice fără iniţierea exproprierii, atunci să facem această 

declarare. 

Domnul preşedinte Dobre: Sunt doi paşi consecutivi, dar al doilea îl implică pe primul şi 

primul îl implică pe al doilea. Păi, dacă facem declararea utilităţii publice fără scopul de 

a o şi include pentru scopul pentru care vrei să-l afectezi, este inutil. 
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 Domnul vicepreşedinte Kelemen: Bine. Numai că în scrisoare, pentru că eu am primit 

mai multe ca şi dumneavoastră, consilierii au primit-o doar pe aceasta, scrie despre 

aceşti doi paşi: declararea utilităţii publice şi pe urmă defineşte expropriatorul şi acolo 

deja nu apare doar consiliul judeţean sau consiliul local Bucureşti, ci şi alte consilii 

locale. Deci, am crezut sau am dedus că este posibilă separarea celor doi paşi. 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Nu. Dacă nu mai sunt alte discuţii, invităm atunci corul 

Filarmonicii pentru vizita lor anuală. Vă mulţumesc pentru astăzi.  

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1350. 

 

 

PREŞEDINTE                                   SECRETAR  

Ciprian Dobre                                                                                   Paul Cosma 
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