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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureș din data de  

29 ianuarie 2015 

 

 

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 Președintelui Consiliului 

Județean nr.24 din 22 ianuarie 2015  şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi 

de Zi” şi „Népujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Județean au lipsit domnii consilieri: Ovidiu 

Moldovan și Liviu Todoran.  

Au fost invitaţi să participe:  

 dl.Lucian Goga, prefectul județului Mureș; 

 dl.comisar-șef de poliție Dumitru Bîltag 

 dl.dr. Ovidiu Butuc, manager  Spitalul Clinic Județean Mureș; 

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

Marinescu Târnăveni; 

 d-na Maria Forfotă, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos; 

 Mihai Vladimir Vasilescu, administrator executiv - președinte al C.A. al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș; 

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

 Savu Felicia –  persoană propusă ca membru în CA la S.C. Parc Industrial Mureș 

S.A;  

 Ioan Călugăr – persoană propusă ca membru în CA la S.C. Parc Industrial Mureș 

S.A;  

 Vasile Filimon - persoană propusă ca membru în CA la S.C. Parc Industrial Mureș 

S.A;  

 Claudiu Moldovan - persoană propusă ca membru în CA la S.C. Parc Industrial 

Mureș S.A;  

 dl.Schmidt Loránd, director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș;                                                                                                                                                                      

 dl. Molnar Ervin, director ADI Aqua Invest Mureș 

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

 directori, șefi servicii și specialiști din aparatul de specialitate; 

 reprezentanții mass-media din județ. 

   Nr. 2.750/13.II.2015 

   Dosar VI D/1 
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Domnul preşedinte Dobre: Bună ziua! Vă rog să vă porniți aparatele de votare. Mai 

sunt încă trei colegi care trebuie să le pornească. Vă mulțumesc. Avem doi 

absenți: Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran. Astfel, cu 33 de consilieri, cu un 

președinte, cu un secretar, cred că putem face față provocărilor. Dacă sunt 

chestiuni prealabile ? Nu sunt. Avem procesul-verbal al ședinței anterioare. 

Domnule secretar, vă rog.  

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

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

consiliului judeţean din data de 11 decembrie 2014 aveți observații sau propuneri?  

Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest document, vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 11 decembrie 2014 se aprobă cu 

33 voturi „pentru”,  2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulțumesc şi eu domnule secretar și vă mulțumesc 

și dumneavoastră pentru votul exprimat și vă invit să ne exprimăm punctul de 

vedere asupra ordinii de zi. Avem 14 puncte în regim ordinar și un punct în regim 

de urgență. Vă invit la vot.  

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  2 absenţi (Ovidiu Moldovan și 

Liviu Todoran). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. 

 

În regim de urgenţă  

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință gratuită 

Societății Naționale de Cruce Roșie, a unor spații din imobilul ce aparține 

domeniului public județean, situat în Tîrgu Mureş, P-ța Mărășești, nr.13. 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Punctul în regim de urgență, vorbim 

despre proiectul de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosință 

gratuită Societății Naționale de Cruce Roșie, a unor spații din imobilul nostru, 

situat în Tîrgu Mureș, Piața Mărășești nr.13. Noi am introdus aici un nou alineat. 

La articolul 1 am mai introdus un alineat nou, alineatul 2, în care am zis în felul 

următor:  „Dreptul de folosință gratuită poate fi retras anterior termenului 

prevăzut la alin. (1) în măsura în care spațiile respective devin necesare 

autorității publice județene, pentru desfășurarea propriei activități, instituțiilor 

subordonate acesteia ori pentru realizarea de proiecte de interes public 

județean”. Am introdus acest alineat având în vedere eventualitatea că vom avea 

nevoie de acest spațiu, când punem în funcțiune Serviciul pentru întreținerea 

drumurilor. Doamna de la Crucea Roșie, anterior ședinței, a spus domnului 

secretar că intră într-un proiect european și că ar putea avea probleme. Vă 

propun să scoatem acest articol dar și să vă spunem că și fără acest alineat noi 

putem retrage dreptul de folosință a spațiului în oricare zi a anului curent. Nu mai 

permit … Deci fără prevederile alineatului doi, vă rog dacă sunt observații ? Dacă 

nu sunt, vă invit la vot. 
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Hotărârea  se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu 

Todoran). 

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Intrăm pe chestiunile ordinare, și 

vorbim despre proiectul privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, 

str. Gheorghe Marinescu, nr.50. Toate comisiile avizează favorabil proiectul nostru 

de hotărâre. Păcat că nu este aici domnul Todoran să spună că e un proiect bun. 

Dacă sunt observații? Vă invit să votăm. 

Hotărârea  se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ioan Șopterean),  2 

absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran). 

    

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, str. Primăriei, nr.2; 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Punctul 2, proiect de hotărâre privind 

darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul ce aparține domeniului public 

județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str. Primăriei, nr.2. E vorba despre a 

da un spațiu în folosința Agenției Naționale de Presă - AGERPRES, organism care 

are și reprezentant la ședința noastră. Dacă sunt observații, dezbateri pe 

marginea acestui proiect ? Dacă nu sunt, vă mulțumesc și vă invit să votăm, cu 

precizarea că și acest proiect a fost avizat de către consilierii noștri, reuniți în 

comisii de specialitate.  

Hotărârea  se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu 

Todoran). 

 

3. Proiect de hotărâre privind validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului 

Județean Mureş nr.317/2014, 332/2014 şi 336/2014 pentru diminuarea, 

respectiv, majorarea bugetului Consiliului Județean Mureş, precum şi 

diminuarea bugetelor Spitalului Clinic Județean Mureş şi a Spitalului Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, pe anul 2014; 

Domnul președinte Dobre:  La punctul 3, consilierii de la aceste comisii ne-au dat 

avize favorabile. Vorbim despre validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului 

Județean Mureș nr.317/2014, 332/2014 și 336/2014 pentru diminuarea, respectiv, 

majorarea bugetului Consiliului Județean Mureș, precum și diminuarea bugetelor 

Spitalului Clinic Județean Mureș și a Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni, pe anul 2014. Acest proiect nu este pe articole. Dacă sunt observații, 

sugestii, dezbateri?  Nu sunt. Vă invit să votăm, dragi colegi. 

Hotărârea  se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1  abținere (Ion Tușnea),  2 absenți 

(Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran). 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreținere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice – Ideciu de Jos; 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumim. Punctul 4 privește stabilirea costului 

mediu lunar de întreținere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice – Ideciu de Jos  Dacă sunt chestiuni de dezbătut? Nu 

sunt. Vă mulțumesc și vă invit să votăm.  Doamna consilier Csép, probleme? 

Dezbateri? 

Hotărârea  se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian Dobre),  2 

absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 

anul 2015 pentru S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A; 

Domnul președinte Dobre: Proiectul de la punctul 5, comisiile avizatoare ne-au 

dat aviz favorabil. Proiectul nostru privește aprobarea bugetului de venituri și 

cheltuieli pe anul 2015 pentru S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A.  Dacă sunt 

dezbateri?  Nu sunt. Vă mulțumesc, suntem gata pentru vot. 

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”,  2 abțineri (Dragoș Popa și Ion 

Tușnea),  2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran). 

  

6. Proiect de hotărâre  privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Mureș; 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Proiectul de la punctul 6 este un proiect 

foarte important, pentru că la art.1 al proiectului trebuie să constatăm încetarea 

de drept a calității de membru a ATOP Mureș a unuia dintre membri și să validăm 

desemnarea ca membru al ATOP-ului pe domnul comisar șef de poliție, domnul 

Bîltag Dumitru, aici prezent, și evident proiectul de hotărâre mai are trei articole 

și îi mulțumim domnului comandant al IPJ Mureș că este prezent și îi dorim succes, 

împreună cu președintele ATOP, domnul consilier Eugen Bândea și pe 

dumneavoastră vă invit la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”,  2 absenţi (Ovidiu Moldovan și Liviu 

Todoran). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc 

 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Județean Mureș în  AGA a S.C. Parc Industrial Mureș S.A. în vederea 

desemnării membrilor Consiliului de administrație; 

Domnul preşedinte Dobre: Mulțumim comisiilor de specialitate care au avizat 

favorabil proiectul de la numărul 7. Aici avem de a face cu acordarea unui mandat 

special de reprezentare a județului în adunarea generală a S.C. Parc Industrial 

Mureș S.A., în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație. 
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Mulțumim prezenței membrilor Consiliului de Administrație la ședința noastră 

colegială și colectivă și, de asemenea, reprezentaților presei și vă invit să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abținere (Dénes Iosif), 2 absenţi 

(Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran). 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Aqua Invest Mureș; 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. La punctul 8 avem un proiect care 

privește modificarea statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua 

Invest Mureș. Așa cum au putut observa și distinșii colegi reuniți în cadrul 

comisiilor de specialitate, în sfârșit, după o funcționare greoaie a Aqua Invest din 

punctul de vedere al luării hotărârilor în Adunarea Generală a Acționarilor, se 

relaxează puțin aceste condiții de luare a deciziilor și hotărârilor în AGA, unde 

exista regula unanimității și a prezenței și a votului într-un singur sens. Foarte 

greu s-a lucrat și iată că, până la urmă, ni s-a dezlegat, să zic așa, și o cale mai 

simplă de luare a deciziilor și anume, cea a majorității conform străvechiului 

nostru obicei european. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu 

Todoran). 

Domnul președinte Dobre: Mulțumim și reprezentaților și directorului Aqua Invest 

care este prezent la această ședință și că nu s-a ridicat imediat după ce s-a votat 

punctul în legătură cu interesele asociației.   

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare și extindere clădire 

CRCDN - Ceaușu de Cîmpie, nr.417”;  

Domnul președinte Dobre: Punctul 9 privește aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare și 

extindere clădire CRCDN - Ceaușu de Cîmpie, nr.417”. Dacă nu sunt discuții vă 

invit să votăm aprobarea acestor indicatori. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu   

Todoran). 

    

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.163/30.10.2014 privind aprobarea organigramei și statului 

de funcții pentru aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș;  

Domnul președinte Dobre: Mulțumesc de asemenea comisiilor de specialitate care 

au avizat favorabil proiectul nostru de la numărul 10, care prevede modificarea 

anexei II la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.163/30.10.2014 privind 

aprobarea organigramei și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș. Avem o singură modificare, transformarea unui post cu 

studii superioare în studii medii, dacă nu mă înșel. Vă invit să votăm.  
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Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu 

Todoran). 

   

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții 

pentru R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș; 

Domnul președinte Dobre: Mulțumesc. La punctul 11 avem organigrama și statul 

de funcții al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. Mulțumesc, încă o dată, 

comisiilor de specialitate și domnilor consilieri pentru avizele favorabile acordate 

și dăm cuvântul domnului Vasile Ștefan Pokorny. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Ștefan: Vă mulțumesc. Stimate domnule 

președinte, onorat consiliu. Pe marginea acestui subiect, în ședința noastră de 

comisie, la o întrebare, directorul Aeroportului ne-a adus la cunoștință faptul că 

în urma unui audit tehnic li s-a dat ultimatum ca pista, dacă nu se repară până la 

finele anului 2017, se retrogradează aeroportul. Este un subiect pe care îl consider 

demn și actual de a discuta concret cu frații noștri de peste drum, cu colegii de la 

consiliul local. Dacă cineva nu cunoaște, în ultimii 10 ani nu au contribuit cu nimic 

la dezvoltarea aeroportului și sper că de acum încolo vor schimba această 

atitudine pentru că,  fără să ne fi precizat suma, domnul director de la aeroport 

ne-a spus că este o sumă foarte mare și nu știu dacă noi singuri vom putea realiza 

această modernizare și nu cred că ne este totuna dacă aeroportul va fi retrogradat 

și atunci putem să construim drumul până la Reghin rapid. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc și eu pentru intervenție domnule 

consilier. Problemele se complică de la zi la zi, domnule consilier. Problema nu 

mai este dacă suntem noi solvabili din punct de vedere financiar să mai sprijinim 

aeroportul. Problema gravă care se pune de 2 ani încoace: dacă vreo instituție 

publică, pe bani publici mai poate susține activitatea aeroportului. Probabil că ați 

observat din presă, probabil ați observat din alte surse că noi deja avem 12 

procese, dacă nu mă înșel. Doamna director Nemeș, câte avem cu Aeroportul Cluj? 

13, deja a mai apărut unu. 13 procese cu aeroportul Cluj, care și-a făcut un hobby 

în a ne da în judecată. Mergând exact pe acest lucru și anume pe faptul că 

autoritatea publică teritorială, respectiv, județeană nu mai poate susține anumite 

activități pe care le desfășoară aeroportul. Deci lucrurile nu se mai pun în acești 

termeni, dacă avem noi, consiliul județean sau județul are bani să mai investească 

în aeroport, și se pune problema că numai aeroportul mai poate să investească în 

propria sa afacere. Lucrurile sunt deasupra județului Mureș, pot spune chiar și 

deasupra României. Interesele în ceea ce privește aeroporturile funcționale din 

Europa sunt foarte mari, ca să nu spun altceva. Da, din punctul meu de vedere 

putem discuta cu consiliul local, chiar consider că nu ar fi o problemă. Dar, încă o 

dată, asta a devenit o problemă secundară. Noi încercăm să salvăm, să zic așa, 

banii pe care i-am investit, banii pe care vrem să-i investim. Vor să ne oprească cu 

amenajarea intrării și tot ceea ce am vrut să facem pentru acest aeroport. Da, 

poate că ar fi trebuit să ne mișcăm mai repede, poate că ar fi trebuit să facem 

aceste investiții puțin, puțin mai repede. Oricum, s-ar putea să avem probleme 

foarte mari. Dar am încredere și în juriștii noștri, am încredere și în secretarul 

nostru, că nu suntem într-o situație dramatică. Știu chestiunea legată de 
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aeroport, de pistă și ceea ce se cere pentru pistă. Însă, deocamdată, ceea ce i-am 

spus directorului, să iasă din această stare, nu știu cât costă. Costă mult. Eu vreau 

să vină cu indicatorii tehnico-economici cât mai rapid. Deci, nu stăm să vedem cât 

costă, că o fi scump. Sursa de finanțare este o nouă provocare, dar deocamdată 

nu știm care-i bugetul. Da, vă mulțumesc pentru intervenție. Dacă nu mai sunt 

altele, vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu         

Todoran). 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de 

funcții al Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureș, instituție publică aflată sub 

autoritatea Consiliului Județean Mureș; 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Punctul 12, care de asemenea a primit 

toate avizele favorabile din partea comisiilor de specialitate, este un proiect cu 

două articole și are în vedere modificarea organigramei la Filarmonica de Stat 

Tîrgu Mureș, instituție publică aflată în subordinea instituției pe care noi o 

coordonăm împreună. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenți (Ovidiu Moldovan și Liviu 

Todoran). 

    

13. Proiect de hotărâre  privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui 

număr de 13 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public județean 

de persoane prin curse regulate speciale; 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Punctul 13 și care sper să nu poarte 

ghinion. Domnul Tatár, sper să nu poarte ghinion. Nu? Avem de adoptat 13 licențe 

la punctul 13, a unor trasee evident regulate, dar speciale, care au primit avizul 

favorabil a colegilor noștri reuniți în comisiile de specialitate. În absența 

dezbaterilor pe acest punct fierbinte al ordinii de zi, vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abținere (Popa Dragoș Codrin), 2 

absenți   (Ovidiu Moldovan și Liviu Todoran). 

 

14. Raport de activitate al Consiliului Județean Mureș pe anul 2014 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Ultimul punct de pe ordinea de zi este 

Raportul de activitate al consiliului, al aparatului, al nostru în general. Chiar pe 

marginea lui îl invit pe domnul profesor Boloș să ia cuvântul. 

Domnul consilier Boloș: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați 

colegi. Raportul de activitate, pe care am avut posibilitatea să-l parcurgem, 

document propus de consiliul județean de 74 de pagini, foarte bine condensat, 

este un document care evidențiază munca depusă în cadrul acestei instituții și ne-

a fost prezentat într-o formă în care se poate evidenția raportul fiecărui 

compartiment în așa fel, încât, cine dorește are o radiografie completă asupra 

acestei activități. Personal, consider că s-au depus eforturi remarcabile pentru ca 
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viața economică și socială a județului Mureș să se desfășoare la niște standarde 

specifice zilelor noastre. Cred, însă, că ar fi oportun să mai completez acest 

raport, cu câteva elemente, legate de activitatea și aportul consilierilor, care 

constat că nu este inclus în cadrul documentului. Voi face acest lucru, însă într-o 

exprimare de natură cantitativă, apelând la o statistică pe care am întocmit-o și 

care sper să nu aibă mari erori. Astfel, în cadrul celor 17 ședințe de consiliu, au 

fost dezbătute și adoptate un număr de 190 de proiecte de hotărâri, inițiate de 

executivul consiliului județean. Cred că ar prezenta interes să se vadă și natura 

acestor proiecte de hotărâri. Am să vă prezint o situație în ordinea descrescândă a 

numărului acestora și natura lor. Iar cei care doresc să facă o analiză, ar fi un 

punct de plecare, în modul în care tematica ședințelor de consiliu ne pune în fața 

unor probleme importante și anume, încep în ordine descrescândă: hotărâri de 

natură administrativă și patrimonială  - 41; hotărâri de natură financiară – 29; 

organigrame și structuri de personal – 21; cooperări cu alte entități 20; licențe de 

transport – 14; rapoarte, diferite planuri de activități – 13; componența unor 

comisii și consilii - 12; reglementări de prețuri și taxe – 9; rectificări de buget – 8; 

validări a consilierilor și a comisiilor – 8; aprobarea unor indicatori tehnico – 

economici pentru diverse lucrări – 5; susținerea unor proiecte pe rol ale consiliului 

județean – 4; susținerea unor proiecte pe rol al unor instituții din subordinea 

consiliului județean – 4; și două hotărâri au legătura cu aprobarea de distincții. 

Acordând această statistică, nu pot să nu-mi exprim regretul că, în anul 2014, nu 

am avut posibilitatea să aprobăm o hotărâre de consiliu județean în care să se 

promoveze un proiect major de infrastructură sau de natură social – economică. O 

să se petreacă în anul 2015, pentru că acest lucru este așteptat de locuitorii 

județului Mureș, care ne-au trimis în acest for, chiar dacă valurile politice de la 

noi din țară și din județ nu sunt tocmai liniștite. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc și eu. Am avut această dezbatere cu 

domnul secretar. Practic, este raportul președintelui despre activitatea consiliului 

județean și că, de fapt, președintele, nu eu, cel care îndeplinește această funcție, 

nu este în măsură să aprecieze sau să ofere un raport în public despre activitatea 

consilierilor județeni. Mai ales, având în vedere prevederile legii potrivit căreia 

fiecare consilier depune un raport al activității sale. Am replicat "Bun și atunci 

fiecare individual, dar ei împreună? Cine centralizează acest lucru?" A fost o 

dezbatere. Voiam să vă aduc la cunoștință. În legătură cu așteptările legate de 

marile proiecte de infrastructură ale județului, eu cred că și cu politica mă declar 

foarte mulțumit, chiar dacă dumneavoastră vă declarați nemulțumit. Sunt 

mulțumit, foarte mulțumit, că am reușit să aducem la stadiul de realitate centura 

municipiului Tîrgu Mureș.  Am reușit să aducem la stadiul de realitate autostrada 

care leagă Tîrgu Mureșul de Turda și sunt la fel de mulțumit că nu mai suntem în 

situația de acum două-trei luni, de a veni și de a vorbi despre lucrurile acestea. 

Atunci, vorbeam despre faptul că am reușit finanțare din sursă sigură, nu din 

bugetul de stat, ci din fonduri europene, pe program operațional sectorial, POS - 

transport. Alaltăieri, am avut ocazia să și vedem care sunt câștigătorii, evident 

sunt 30 de zile de contestație. 30 sau 15? 10 zile de contestație. Nu știam că nu 

sunt 30. Mulțumesc. Să știți că a avut o foarte mare implicare consiliul județean și 

vă mulțumesc tuturor și fiecăruia. Proiectele acestea, am mai spus-o și repet, nu 
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au picat, n-a plouat cu aceste proiecte mari de infrastructură. În același cadru, 

spuneam la începutul anului 2014, că dacă pe noi, pe mureșeni, Dumnezeu ne 

ajută, noi trebuie să pregătim 2015 ca anul în care vor intra în județul Mureș, 

aproximativ, un pic mai puțin de 1 miliard de euro, și se întâmplă acest lucru. Îmi 

aduc aminte zâmbetele de la colțul gurii a multora - îmi aduc aminte, nu-i niciun 

fel de problemă - pe care-i invit din nou să zâmbească. Însă, avem acești aproape 

1 miliard de euro investiții în sistem, într-adevăr major, în infrastructură. Vom 

aduce și noi pe programul 2014-2020 poate un proiect mare sau foarte mare. Cel 

mai mare acum este cel de deșeuri, Gestiunea integrată a deșeurilor, proiect de 

45 de milioane de euro. Între 20-30 de milioane de euro va fi drumul Ungheni – 

Târnăveni, să legăm singurul municipiu rămas fără o legătură cu reședința de 

județ, fără o legătură bună. Demersul la CNDANR, reabilitarea Mediaș – Târnăveni. 

Demersul la CNDANR, ca urmare a acestei investiții pe care noi o s-o facem din 

fonduri europene pe Regio; Reabilitarea sectorului Târnăveni – Iernut, a drumului 

național. Încercăm să facem toate aceste lucruri, și ne preocupă. Și să știți că 

multe nopți trec, sau mă rog, jumătăți de nopți, să nu exagerez, fie de pe 

aeroport de la Cluj, fie de pe aeroport de la Tîrgu Mureș, fie aseară, spre 

exemplu, m-am întors numai cu 60 la oră de la Sighișoara. Are 360 de mii km 

parcurși mașina cu care circul eu cu colegul meu, care conduce mașina. Sunt 

multe, sunt foarte, foarte multe drumuri. Chiar dacă unii mă ironizează pe 

facebook sau așa mai departe, nu-i niciun fel de problemă. Acestea nu sunt numai 

chestiuni, care îmi dau o benzină mai de calitate, combustibil mai de calitate în 

rezervor, iar într-un an jumătate o să putem toți să spunem în raportul nostru ce 

am făcut în județul Mureș. Iar dumneavoastră, doamne și domni consilieri, ați fost 

cei care m-ați sprijinit. Cu toate acestea, vicepreședinții au fost cei care au venit 

din spate și au rezolvat lucrurile pe care eu nu le puteam acoperi. Directorii de la 

Spital, de la Aeroport, de la Filarmonică, de la Direcția de protecție socială, 

ș.a.m.d., de la Parc, au fost cei care au dus lucrurile acestea înainte. A fost o 

echipă serioasă, echipă care, mă rog, eu sper să … nu să fie evaluată, ci să fie un 

fel de "garnitură" pentru a arăta că se poate trece foarte simplu de la un fel de a 

vedea lucrurile la altele. Spre exemplu, de la a investi 11 milioane de euro pe 

Măgherani – Sărățeni și a atrage 10, 7 milioane de euro pentru Stația DOR 25 de 

creștere a puterii electrice instalată la Sînpaul, care creează premisele la 10 mii 

de locuri de muncă în zonă, cam aceasta este diferența. În loc să reabilităm cu 

banii aceea Ungheni-Acățari și mai rămâneau și bani, nu știu,  mai reabilitam Ernei 

– Sovata, făceam și o pistă de bicicletă acolo. Sunt multe. Domnul consilier 

județean Ioan Șopterean. 

Domnul consilier Șopterean: Domnule președinte, domnule secretar, domnii 

vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri și toți cei care sunteți în sală, eu 

consider că în anul 2014 au fost preocupări, s-au făcut eforturi deosebite și ca 

atare sunt și rezultate. Pentru acestea vă felicit pe toți și am toată nădejdea că 

după felul cum a început acest an, cu ședința comună pe care am avut-o 

alaltăieri, consider că anul 2015 va fi și mai fructuos. În calitatea mea de membru 

al Autorității Teritoriale de Ordine Publică, cu permisiunea domnului președinte 

Bândea, vreau să le transmit de la acest microfon salutări și mulțumiri domnului 

chestor de poliție Valentin Pescari pentru felul cum a conlucrat cu noi și cum a 
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colaborat. Îi dorim sănătate și în continuare putere de muncă. În același timp, îl 

felicit pe domnul comisar șef Bâltag Dumitru și îi doresc să aibă multe preocupări 

și succese în cadrul Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Consiliului Județean 

Mureș.  

Domnul președinte Dobre: Dumnezeul să vă ajute! și pe dumneavoastră și pe 

domnul comandant și pe domnii și doamnele consilieri să mai voteze pentru 

ultimul proiect pe ordinea de zi. Vă invit la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 abținere (Tușnea Ion), 8 nu au votat 

(Baciu Marius Tiberiu, Boroș Raul Alin, Ciprian Dobre, Csép Andrea, Dancu Ovidiu, 

Erös Csaba, Kelemen Atilla Márton, Șopterean Ioan ),  2 absenţi (Ovidiu Moldovan 

și Liviu Todoran). 

Domnul președinte Dobre: Oricum asta nu se votează. Vă mulțumim celor care l-au 

votat. Bun. Alte chestiuni? Pentru că am isprăvit relativ repede. Domnul consilier 

cred că nu mai are probleme noi cu cursele regulate. Dragii mei, următoarea 

ședință va fi în 12 februarie. Vă rog să aveți în vedere, suntem un pic constrânși 

cu calendarul din hotărârea de guvern pentru aprobarea bugetului județului 

Mureș. În 12 februarie vă dau întâlnire la cunoscuta oră 13.00. Vă mulțumesc 

mult.   

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1344 . 

 

 

 PREŞEDINTE                                                                               SECRETAR  

 Ciprian Dobre                                                                             Paul Cosma 
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