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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Județean din data de 12 februarie 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. 36/05.02.2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi „Népujság”. 

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

Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla și Todoran Liviu Radu.  

                          

Au fost invitaţi să participe:  

• dl.Lucian Goga, prefectul județului Mureș;  

• d-na Marcela Pop, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 – SAM 

Reghin; 

• dl.Vladimir-Mihai Vasilescu, președintele CA al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureș; 

• d-na Violeta Pop, contabil-șef, R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș;  

• d-na Toth Andrea, director, ECOLECT MUREȘ; 

• d-na Gabriela Koos, șef departament, ECOLECT MUREȘ;  

• dl.col.ing. Sorin Mare, comandant, Centrul Militar Județean; 

• dl.Cristian Mureșan, personal contractual civil, Centrul Militar Județean; 

• dl.Petroniu Tiberiu Vasile Nagy, director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 

Judeţean; 

• dl.Balasz Istvan, contabil-șef, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean;  

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

Mureş; 

• d-na Camelia Legian, contabil-șef, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Tîrgu Mureș; 

• dl.Kovacs Zoltan Robert, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean Salvamont- 

Salvaspeo; 

• dl.Hincs Zoltan, contabil-șef,  Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo; 

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

• d-na Elena Henteș, contabil-șef, Căminul pentru Persoane Vîrstnice Ideciu de Jos; 

• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

   Nr. 4.200/9.III.2015 

   Dosar VI D/1 
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Domnul președinte Dobre: Sărut mâna și bună ziua! Domnul secretar mă punea la punct 

cu ultimele detalii și-i mulțumesc. Avem patru absenți motivați: domnul Borșan Doru 

Aurelian, domnul Coman Meluș Florian, domnul Tatár Béla și  domnul Todoran Liviu 

Radu.  Începem, nu?  Îi dăm cuvântul domnului secretar, vă rog.  

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

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

judeţean din data de 29 ianuarie 2015 sunt observații?  Întrucât nu sunt, vă solicit să 

votaţi acest document, vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29 ianuarie 2015 se aprobă cu 31 voturi 

„pentru”,  4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulțumesc.  Mulțumesc domnule secretar. La ordinea de 

zi am introdus un punct în regim de urgență. Am avut noi, acum o lună sau două, 

discuții pe tema acestuia. Mulțumesc de asemenea Comisiei de transport că s-a reunit și 

a dat aviz favorabil. Am zis să-l introducem în regim de urgență. Dacă mai sunt discuții 

le purtăm, dacă nu, îl trecem. Punctul 3 în regim ordinar, prin dispoziția de ieri, l-am 

retras de pe ordinea de zi, pentru că au apărut ceva discuții, am înțeles, chiar la 

dumneavoastră în comisie, pe urmă cu asociația noastră de dezvoltare, cu Aqua Invest. 

L-am retras. Să sperăm că discuțiile vor fi apte să producă un nou proiect sau același 

proiect pe care să-l introducem din nou în dezbaterea dumneavoastră. Așadar, cu 

mențiunea că la punctul 3 în regim ordinar am retras proiectul și cu introducerea 

punctului în regim de urgență, vis-à-vis de traseul cu licență. Supun votului 

dumneavoastră ordinea de zi de astăzi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”,  4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman 

Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. 

În regim de urgenţă  

Proiect de hotărâre privind atribuirea licențelor de traseu, aferente unui număr de 3 

trasee, pentru efectuarea  serviciului public județean de persoane prin curse regulate 

speciale  

Domnul președinte Dobre: Intrăm atunci în ordinea de zi, în regim de urgență. Proiectul 

de hotărâre, dacă vă aduceți aminte, prevedea cursa regulată dar specială pe traseul 

Tîrgu Mureș – Cerghid, respectiv cu Azomureșul și cu sindicatul de acolo. Al doilea traseu 

era Tîrgu Mureș – Vidrasău, la Aeroportul Transilvania și, de asemenea,Tîrgu Mureș - 

Aeroportul Transilvania. Proiectul are avizul, așa cum spuneam, al comisiei de 

specialitate. Dacă nu sunt discuții, suntem pregătiți să votăm. 

Hotărârea cu aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abținere (Boroș Raul Alin) 4 absenți 

(Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

Consiliului Județean Mureș pe anul 2015. 
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Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Punctul 2, un proiect care prevede   

aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a instituției, pe anul 2015. Toate comisiile 

de specialitate ale consiliului județean ne-au dat aviz favorabil la acest proiect  și o să 

procedăm pe rând la cele 16 articole ale bugetului și o să le supunem la vot. Da? Suntem 

de acord cu toții. Dacă sunt observații?  Nu sunt. Vă invit să votăm. Nu suntem de acord? 

Domnul Szabó, vă rog, … sau din greșeală? 

Domnul consilier Szabó Albert: Nu. Domnule președinte, stimați colegi. Conform legii, 

pentru o votare transparentă, aș dori să vă anunț că nu pot vota, nu pot participa la 

dezbatere datorită faptului că sunt conducătorul unui ONG.  

Domnul președinte Dobre: Și eu sunt conducătorul unui autoturism, dar particip la vot. 

Vă mulțumesc domnule consilier. Domnul Mircea Radu. 

Domnul consilier Radu Mircea: Domnule președinte, referitor la bugetul pe anul 2015 aș 

vrea să fac câteva precizări: bugetul acesta este de 303 de milioane de lei și o 

cheltuială de 368 de milioane de lei. Este un buget … nu mare, eu aș fi preferat să fie 

un buget mult mai mare, fiindcă atunci ar fi fost bani mult mai mulți la secțiunea de 

funcționare și la secțiunea de dezvoltare, dar sperăm că economia țării va merge bine în 

anul 2015 și se vor face rectificări de buget din care vor crește și veniturile și vom avea 

și bani și cheltuieli. Uitându-mă în acest buget, sunt multe, dar m-aș referi la un 

aspect, chiar la două dacă îmi permiteți. Am văzut că sunt cuprinse anumite sume 

pentru cumpărări de utilaje specifice lucrărilor de drumuri. E un lucru bun, văd că 

executivul s-a ținut de cuvânt. E bine că s-au reținut bani pentru aceste utilaje, dar aș 

vrea să menționez că aceste utilaje care sunt folosite pentru drumurile județene… . 

Domnule președinte, eu aș spune să aveți în atenție că asemenea activități, care mult s-

au externalizat, dacă nu vom face lucrări în perioada de primăvară – toamnă masiv, 10-

12 ore,  probabil că cheltuielile vor crește cu personalul. De aceea spun că direcția care 

se va ocupa, și eu zic să fie bine amplasate undeva în Tîrgu Mureș sau chiar dacă avem 

posibilitate secția aceasta … și folosite și pentru comunale, bineînțeles contracost, că 

nimic nu se face astăzi pe gratis. Dar numai a angaja și a spune: "Avem 700 și ceva, mai 

facem din ăștia atâția, luna trece, leafa vine, noi muncim cu drag" – asta era o zicală. 

Nu mai ține, domnule președinte, că va trebui acei oameni să fie folosiți în perioadele 

de lucru să aducă bani. Utilajele, dacă trece timpul se demoralizează fizic, chiar dacă 

nu lucră, apar altele. Deja trebuie să fie folosite, ca să lucrăm cu ele și să aducem bani, 

indiferent  

că va fi ce v-am spus, drumuri comunale, drumuri județene.  Probabil și închiriate, că 

dacă nu și pentru alți beneficiari, chiar la fermieri care au drumurile de câmp, plătite 

să fie executate. Eu  spun ca o părere și un aspect, fiindcă ne-a fost dat de mult să 

avem utilaje și să-i folosim în timp foarte scurt pe acești oameni și să plătim salarii. Dar 

e un lucru bun, domnule președinte, e bine că știm. Când închiriem de la alții ne costă 

cu mult mai mult și ca să nu vă plictisesc, aș mai ridica o problemă: m-am uitat tot în 

buget, sunt multe, dar am trecut. M-am uitat eu pe el, un buget bine construit față de 

veniturile care sunt. Cheltuielile…, fiindcă cei care au lucrat, eu zic că merită felicitați 

pentru treaba asta, că domnul Bartha la comisie ne-a explicat destul de amănunțit și eu 

zic că l-am priceput. Mă uitam acolo, ceea ce nu mi-a fost dat să văd, că la Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureș aș avea obiecțiuni …, spune acolo, la îmbarcare 178 de mii, tot 

ne-a vehiculat directorul că noi transportăm 300 și ceva de mii. Deci s-au luat și cei 
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care au venit încoace sau cei de la îmbarcare? Probabil că dau un răspuns. Nu știu dacă 

coincid datele, iar subvenția pentru funcționare … 

Domnul președinte Dobre:  Dar vom vorbi la punctul 2 . 

Domnul consilier Radu: Da, nu am vrut să mai iau cuvântul să-i mai plictisesc pe colegi 

sau să rețin din timpul lor sau al dumneavoastră, prețios. La secțiunea asta de 

funcționare la care noi alocăm, chiar și dezvoltare, câteva milioane bune la aeroport, 

ele vor trebui să fie reduse pentru că în 2018-2020, nu mai rețin, Ordonanța 61 și alte 

ordonanțe care sunt europene, trebuie reduse subvențiile. Aici va trebui, domnule 

președinte, să ne axăm pe acest aeroport, care are o importanță, părerea mea, 

strategică pentru economia județului Mureș pentru că spuneați la întâlnirea aceea cu …, 

care am avut-o cu căile de transport, la care se pregăteau autostrăzi, aeroportul, căi 

ferate, sunt lucruri foarte importante pentru județul Mureș. Deci aeroportul n-ar trebui 

să nu-l dezvoltăm. Să-l dezvoltăm, dacă chiar nu vor mai fi și alți pasageri sau alți 

investitori din județele limitrofe, cel puțin pentru județul Mureș  acest aeroport este 

vital. Și într-adevăr subvențiile care sunt folosite pentru funcționare, care sunt în jur la 

5 milioane, m-am uitat în buget, total 7 milioane și ceva, și 2 dezvoltare. Probabil că va 

trebui să inversăm acest raport între dezvoltare și funcționare. Eu vă mulțumesc pentru 

răbdare la toți. 

Domnul președinte Dobre:  Vă mulțumim și noi domnule consilier și putem atunci începe 

să votăm? Cred că da. Bun. Atunci distinși colegi, dragi colege supunem la vot art.1. 

Art.1 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc.  

Art.2.Art.2 din hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Pokornyi Vasile 

Ștefan, Szabó Albert), o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman 

Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre:  Art.3. 

Art.3 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Mulțumesc. Art.4. 

Art.4 din hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Ciprian Dobre, Szabó 

Albert), o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Mulțumesc. Art.5. 

Art.5 din hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Ciprian Dobre, Szabó 

Albert), o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. La art.6 avem o anexă suplimentară pe care 

cred că ați văzut-o cu toții. Împreună cu anexa suplimentară supun la vot art.6. 
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Art.6 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Mulțumesc. Art.7. 

Art.7 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Ciprian Dobre, Szabó 

Albert), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu 

Radu).  

Domnul președinte Dobre: Art.8. 

Art.8 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), 4 

absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Mulțumesc. Art.9. 

Art.9 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Art.10. 

Art.10 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre:  

Art.11Art.11 din hotărâre se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Mózes Sándor 

Levente, Pokornyi Vasile Ștefan, Szabó Albert), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman 

Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Mulțumesc. Art.12. 

Art.12 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Pokornyi Vasile 

Ștefan, Szabó Albert),  4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Art.13, vă invităm să și votăm. Domnul 

Pokorny, dacă nu votați, faceți declarație de abținere. Aveți cuvântul, dacă vreți să fiți 

în conformitate cu legea.  

Domnul consilier Pokorny: Stimat președinte, onorată consiliu, având în vedere că la 

investiții și la reparații instituția noastră figurează cu câte un punct, nu votez. 

Domnul președinte Dobre: Dar faceți declarație de abținere, dacă vă interesează. Pe 

mine nu mă interesează.    

Domnul consilier Pokorny:  Eu ce să vă spun, acum am luat și eu exemplul colegului.  

Domnul președinte Dobre: Dar faceți declarație de abținere domnul doctor, cum să vă 

mai zic? Declarați că vă abțineți. 

Domnul consilier Pokorny:  Eu declar că nu votez, da. 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc domnul Pokorny. Art.13. 
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Art.13 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Art. 14. 

Art.14 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc de asemenea. Art. 15. 

Art.15 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Ultimul articol, art.16. 

Art.16 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Szabó Albert), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc și acum ultimul vot la acest punct de pe 

ordinea de zi al bugetului județului Mureș, vot pe hotărârea în integralitate. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Pokornyi Vasile 

Ștefan, Szabó Albert), o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman 

Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al RA 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș pe anul 2015. 

Domnul președinte Dobre: Bun. Vă mulțumim tuturor, și celor care au votat și celor care 

s-au abținut, și dorim succes direcțiilor noastre să absoarbă fondurile aprobate de 

consilierii județeni pe anul 2015.   

Punctul 2, proiect de hotărâre având ca obiect bugetului de venituri și cheltuieli al RA 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș pe anul 2015. O hotărâre care, de asemenea, o să 

vă invit să o votăm pe articole.  Art.1. 

Art.1 din hotărâre se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Rus Dan Dorul), o 

abținere (Tușnea Ion), 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Art.2. 

Art.2 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți 

(Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Art.3. 

Art.3 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți 

(Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Art.4. 
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Art.4 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți 

(Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).).  

Domnul președinte Dobre: Și ultimul articol, art.5. 

Art.5 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abținere (Tușnea Ion), 4 absenți 

(Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Și de asemenea un vot pe hotărâre pe 

integralitatea sa. 

Hotărârea în întregime  se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abținere (Tușnea Ion), 4 

absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Îi urăm aeroportului succes în exercițiul 

bugetar 2015. Punctul 3 așa cum vă spuneam a fost eliminat de pe ordinea de zi și 

sperăm să îl introducem la proxima noastră întâlnire. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului 

Asociației de dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ. 

Domnul președinte Dobre:  Punctul 4, proiect de hotărâre privind modificarea Actului 

Constitutiv  și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREȘ. 

Mulțumesc comisiei tehnico-economice, agricultură și mediu, cultural-socială, 

amenajare de teritoriu și urbanism, ordine publică și de asemenea comisia de servicii 

publice, care au avizat favorabil această hotărâre și vă invit să votăm dacă nu sunt 

discuții. Vă mulțumesc. 

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman 

Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

 

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

indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului de investiție "Realizare împrejmuire  

și căi de acces  la CRRN Reghin, str. Castelului nr.2" 

Domnul președinte Dobre: Un proiect de asemenea care a întrunit unanimitate în 

aprecierea comisiilor și avizelor exprimate. Proiectul nostru are în vedere aprobarea 

documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici  ai obiectivului de 

investiție "Realizare împrejmuire și căi de acces  la CRRN, Căminul de bătrâni, așa cum 

știm noi, de la Reghin. Vă invit să votăm.  

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenți (Borșan Doru Aurelian, Coman 

Meluș Florian, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

 

5. Raport de evaluare a activității Inspectoratului Județean de Poliție Mureș în anul 

2014 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc. Avem două chestiuni pe ordinea de zi. Avem 

Inspectoratul Județean de Poliție reprezentat astăzi de către domnul comisar șef de 

poliție Alexandru Câmpeanu, prezent astăzi aici. Dumnealui va expune, în cele ce 

urmează, mesajul și planul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș. Este vorba despre 
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un plan strategic și poziția dumneavoastră în raport cu raportul dumneavoastră de 

activitate. 

Domnul comisar șef de poliție Alexandru Câmpeanu: Domnule președinte, domni 

vicepreședinți, onorați consilieri, onorată asistență, raportul de autoevaluare al 

activității Poliției Județene pentru anul 2014 a fost pus la dispoziția întregului consiliu 

județean, în format electronic. Ați avut posibilitatea ca să parcurgeți materialul, care 

se referă aproape în detaliu la toate activitățile desfășurate în anul 2014 de Poliția 

Județeană la nivel de județ, inclusiv cu date statistice. În anul 2014 am avut și rezultate 

pozitive și rezultate negative. Dintre rezultatele pozitive pot să amintesc faptul că am 

reușit, cu eforturi serioase, inclusiv cu sprijinul pe care consiliul județean ni l-a 

asigurat, să oferim cetățenilor județului Mureș un minim de confort. Am reușit să 

menținem în limite rezonabile infracționalitatea de toate genurile, chiar dacă cifrele 

statistice din materialul pe care l-ați parcurs, în anumite zone, reflectă creșteri. Acele 

creșteri nu sunt îngrijorătoare, mă refer aici în special la infracțiunile de furt. Marea lor 

majoritate sunt infracțiuni de furt cu prejudicii reduse. Numărul lor ne obligă să le 

avem în vedere. Noi am analizat periodic această situație și la sfârșitul anului 2014 am 

luat toate măsurile. Vom încerca să depunem toate eforturile ca în anul 2015 să 

reducem numeric aceste infracțiuni. Vom reuși cu siguranță, dar în acest sens avem 

nevoie și adresez rugămintea conducerii Poliției Județene, tuturor polițiștilor, acelor 

1088 de polițiști care desfășoară activități operative și de suport logistic în județul 

Mureș, să fiți de acord ca și anul acesta să ne ajutați în demersul nostru de a asigura 

cetățenilor siguranța de care au nevoie, siguranța persoanelor și siguranța proprietății. 

Un aspect negativ din punct de vedere al statisticilor se referă la numărul foarte mare 

de accidente rutiere, care s-au comis pe raza județului, care au avut loc pe raza 

județului, soldat cu număr ridicat de persoane decedate sau rănite grav. Din păcate, din 

acest punct de vedere la nivel național ne situăm pe locul unu. Pot să vă spun că 

începutul de an este promițător. Am încercat să asigurăm o prezență mai masivă a 

efectivelor, care au competență în acest domeniu, în special la poliția rutieră, dar și o 

mare parte a lucrătorilor din ordine publică și în special cei din mediul rural care au și 

calitatea de polițiști rutieri și au posibilitatea să desfășoare activități de prevenire în 

acest sens. Anul 2015, așa cum vă spuneam, a început printr-o manieră promițătoare. 

Au scăzut foarte mult, raportat la perioada similară anului trecut, numărul de accidente 

rutiere. A scăzut și infracționalitatea, în special cea raportată la protecția 

patrimoniului. Pot să vă spun că din datele statistice pe care le-ați văzut, la 

infracționalitatea judiciară creșterea este reflectată într-o mare măsură de infracțiunile 

de lovire și alte violențe. Sunt acele infracțiuni în care unii se reclamă, în special prin 

sistemul național unic de apeluri de urgență 112, la care suntem nevoiți să intervenim, 

și în condițiile în care până recent o parte din acele sesizări se rezolvau pe loc de către 

echipajul sosit la fața locului, în prezent suntem obligați să le înregistrăm la penal și în 

consecință nu se reflectă în situația statistică privind infracțiunile cu violență. Dar, 

repet, sunt fapte de o gravitate foarte redusă, ele se înregistrează ca atare, se dau 

soluții prin parchet. Acele soluții sunt de neurmărire penală. De asemenea, se 

înregistrează în aceeași manieră infracțiunile de furt din magazinele de pe rafturi. 

Prejudiciile sunt foarte mici, de regulă ele se recuperează pe loc, dar noi nu mai avem 

posibilitatea să  rezolvăm această problemă fără să treacă prin modalitatea de 

cercetare într-un dosar penal cu soluție, pe care o aprobă și dispune parchetul. Cam 
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acestea ar fi aspectele foarte importante. Vă reiterez rugămintea noastră: este foarte 

important, având în vedere bugetul redus, care ne-a fost comunicat de ordonatorul 

principal și ordonatorul secundar de credite, avem nevoie de sprijinul consiliului 

județean pentru ca și în anul 2015 să reușim să ne atingem dezideratele pe care le-am 

propus. Vă mulțumesc. Vă stau la dispoziție pentru întrebări. 

Domnul președinte Dobre: Da, vă rog domnilor și doamnelor consilieri, dacă nu sunt 

întrebări, dar sunt. Domnul profesor Boloș. 

Domnul consilier Boloș: Domnule președinte, stimați colegi. Am parcurs raportul și vă 

mărturisesc că am folosit prilejul să-l mai citesc și pe cel de anul trecut, ca să fac o 

comparație, și am constatat că raportul de față este net superior din punct de vedere al 

conținutului, al redactării, al modului în care a fost construit, al arhitecturii sale, ceea 

ce dă o imagine mult mai completă al eforturilor și asupra celor care sunt gândite în 

această instituție pentru activitatea sa. Deci, eu zic că este de apreciat acest lucru. Aș 

avea o întrebare. Mi-a reținut atenția la Capitolul 8.Vulnerabilități interne, o afirmație, 

de fapt două. Una prin care se afirmă că există o slabă cultură organizațională, 

personală. Acest lucru este o chestiune care, din experiența mea, se construiește în 

timp și presupune responsabilități din partea nivelului cel mai de sus al instituției, cel 

care coordonează activitatea și care trebuie să construiască o activitate specifică 

pentru acest lucru. Cred că acest lucru ar trebui să fie avut în vedere din moment ce 

este făcut o explicație explicită în raport și aș mai avea o întrebare, care mi se pare 

puțin neobișnuită. Există tot o vulnerabilitate intitulată: Rumoare instituțională, adică, 

acea comunicare gen telefonul fără fir, care provoacă și propagă zvonuri 

contraproductive și de incertitudine. Pe mine mă surprind aceste lucruri, pentru că 

poliția este o instituție cu o disciplină din construcția sa. Deci este o chestiune în care 

lucrurile se transferă foarte clar, prin dispoziții, prin ordine, prin rapoarte și mă 

surprinde faptul că există o asemenea afirmație. Poate că îmi dați explicații. Vă 

mulțumesc.  

Domnul comisar șef de poliție Alexandru Câmpeanu: Sigur că da. Vă mulțumesc pentru 

întrebări. Referitor la prima întrebare, pot să vă fac precizarea că deja am demarat 

niște demersuri la nivel de inspectorat prin ofițerii specialiști, să dezvoltăm această 

cultură organizațională în așa fel încât activitățile rezultatele să cunoască un trend 

ridicat, crescător. Cu privire la acea sintagmă folosită de colegii care au redactat 

materialul, nici noi, polițiștii, nu facem notă distinctă, dacă ne raportăm la toate 

celelalte instituții care funcționează în România. Cu atât mai mult, de câțiva ani, din 

anul 2002, poliția nu mai este o structură militară și tot de câțiva ani, destul de mulți, 

în Poliția Română funcționează sindicatele, care au și ele rolul lor. Au fost acceptate ca 

atare și sunt structuri care contribuie la acea rumoare instituțională. Suntem liberi cu 

toții. Este un drept recunoscut de constituție, să ne manifestăm punctul de vedere 

deschis, fără nicio restricție. Important este să nu influențăm activitatea profesională în 

timpul programului de lucru și noi am apreciat că aceasta este o vulnerabilitate. 

Încercăm prin metode specifice să reducem acele discuții, comentarii care nu pot să 

aducă decât la o stare de funcționare de mare tensiune, la stări care nu permit 

polițiștilor să se aplece cu toate eforturile, cu toată atenția asupra activităților strict 

profesionale. Mulțumesc. 
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Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc și eu domnule comandant, mulțumim și 

domnului profesor pentru interpelare. Domnul consilier Tușnea.        

Domnul consilier Tușnea: Mulțumesc mult domnule președinte. Domnule comandant, 

doamnelor și domnilor colegi, am citit și eu cu atenție raportul și aș dori să transmiteți 

colegilor dumneavoastră felicitările mele și mulțumirile mele, în același timp, și cred că 

e în asentiment cu ceilalți colegi. Cred că cetățenii județului Mureș simt o securitate, o 

apărare, la care Poliția Mureș își aduce principala contribuție. Aș dori să mai fac 

următoarea precizare. Dumneavoastră ați pronunțat raport de autoevaluare, ceea ce 

cred că este corect și în titlu apare Raport de evaluare, asupra căreia vi s-a atras 

atenția și anul trecut. În acest context aș dori să întreb dacă dumneavoastră, poliția, 

aveți și un audit extern la un moment dat și respectiv un calificativ în final? De 

asemenea, dacă sunteți bun, aș dori să fiți un pic mai concret. Ați făcut afirmația că ați 

dori un sprijin mai bun din partea consiliului județean. Vă rog să detaliați dacă puteți. 

Mulțumesc mult.  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc domnule consilier. Domnule comandant. 

Domnul comisar șef de poliție Alexandru Câmpeanu: Dacă am făcut acea afirmație sau 

acea solicitare, deși nu rețin, dar repet, avem nevoie de sprijinul consiliului județean în 

sensul de a fi sprijiniți în demersul nostru pentru asigurarea ordinii și siguranței publice 

în toate domeniile noastre de activitate în județul Mureș, datorită faptului că bugetul 

asigurat de structurile ierarhic superioare nu ne poate conferi certitudinea că vom reuși 

să ne atingem dezideratele, în sensul de a ne plia pe așteptările cetățenilor. Vă dau un 

exemplu: pentru anul 2015 ni s-au alocat pentru reparații curente, și aici se referă la 

reparațiile mijloacelor terestre, la deplasare, mijloace imobile, construcții 28 de mii de 

lei pentru anul 2015, cu mențiunea că acea sumă va suferi o eventuală rectificare. Nu 

putem știi dacă va exista sau nu acea rectificare și cum va fi. În acest sens, se știe 

foarte bine. S-a mai discutat, cel puțin pentru mijloace fixe de deplasare pe teren sau 

autospeciale din dotare, avem nevoie de sume net superioare acestui buget și fără 

sprijinul dumneavoastră vom fi în imposibilitatea de a circula pe drumurile publice și în 

consecință de a stăpânii situația infracțională. Cu privire la titlul dat materialului, eu 

am reținut discuția din prezentarea care am realizat-o anul anterior, din păcate nu am 

participat la elaborarea materialului, nu am participat la decizia de a stabili varianta și, 

din câte văd eu, este materialul de evaluare al poliției care a fost prezentat la 

începutul anului într-un cadru festiv.  Titlul dat aparține colegilor, care au întocmit 

materialul și care l-au transmis. Prerogativa unui audit revine Inspectoratului General al 

Poliției Române sau al Afacerilor Ministerului de Interne. În anul în care s-a încheiat, nu 

am avut un astfel de audit, dar este posibil. Decizia nu ne aparține, noi suntem 

pregătiți oricând pentru a fi auditați. Dar acest lucru nu este obligatoriu. 

Domnul președinte Dobre: Da, vă mulțumesc. Domnul consilier Radu Mircea.    

Domnul consilier Radu: Domnule comisar șef, tot respectul care-l port față de Instituția 

Județeană de Poliție și chiar și față de dumneavoastră. Trebuie să avem un respect față 

de această instituție, dar aș ridica următoarea problemă. Furturile din gospodăriile 

populației și din câmp au crescut. Eu știu, că trăiesc în mediul lor și mulți mi se plâng 

de aceste furturi. Nu știu cum o să le micșorăm puțin. Dumneavoastră precis aveți 

metode ca să se micșoreze aceste genuri de furturi. Bun, asta ar fi după mine un lucru 

foarte important pentru cetățenii acestui județ. Pe lângă treaba asta, cetățeanul se 
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duce la poliție și depune o declarație de două pagini. Este un formular care trebuie 

respectat. Dar răspunsuri la asemenea declarații nu prea se dau, domnule comisar șef, 

și ar fi bine în limita posibilităților să se mai dea și răspunsuri. Au fost găsiți infractorii, 

nu au fost găsiți. Știți dumneavoastră mai bine decât mine ce răspuns trebuie dat, dar 

mă întreabă cetățenii: Domnule, am depus-o, dar nu m-a băgat nimeni în seamă. Așa 

vorbește cetățeanul de rând. Deci eu zic, să reușim cumva, măcar printr-o scrisoare sau 

verbal să le dăm un răspuns. Vă mulțumesc și mă scuzați. 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumim și noi domnule consilier.  Vă rog domnul 

comisar. 

Domnul comisar șef de poliție Alexandru Câmpeanu: Să vă răspund celor două întrebări. 

Știm cu toții, că anul trecut, mai exact în luna februarie s-au modificat codurile penale. 

Codul de procedură penală care conferă oarecum un cadru încurajator celor care comit 

aceste infracțiuni, la care v-ați referit dumneavoastră, furturile din gospodării, în sensul 

în care pedepsele sunt mai mici. Marea lor majoritate conferă posibilitatea cercetării 

infractorului în stare de libertate sau chiar împăcarea cu persoana de la care s-au 

realizat furturile. Un procent foarte mare din acești infractori se împacă, în momentele 

imediat următoare comiterii furtului, cu     partea vătămată și în situația aceasta ei 

rămân în libertate și continuă să comită infracțiuni. O modalitatea de a reuși să 

reducem acest gen de infracțiuni este prezența mai activă a polițiștilor, în special în 

mediul rural, dar nu numai și în municipiul Tîrgu Mureș, spre exemplu, reședința de 

județ, unde sunt cele mai multe furturi dar și în celelalte municipii și orașe din județ. 

Pentru aceasta revin la solicitarea din prima parte a discuții. Avem nevoie și de sprijinul 

dumneavoastră, altfel nu vom reuși. Cu privire la solicitarea cetățenilor sau la 

plângerile acestora, vă garantez și vă dovedesc lucrul acesta, dacă doriți, vă stau la 

dispoziție cu documente, că avem proceduri clare. Oricărei solicitări, oricărei plângeri, 

oricărei petiții, oricărei plângeri penale îi urmează și un răspuns adresat celui care a 

formulat-o. Există și excepții, nu neg acest lucru. În aceste situații, persoanele se 

prezintă în audiență, se iau măsuri de fiecare dată, se verifică aspectele sesizate și 

cererile le clarificăm pe loc, fără nicio excepție. Ni se poate adresa orice cetățean din 

județul Mureș, inclusiv în scris, prin scrisoare către conducerea poliției județene. Noi 

verificăm dacă a fost informată sau nu la termen și dacă nu a fost informată stabilim 

prin dispoziție, iar persoana este informată în cel mai scurt timp.  

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumesc domnule comandant, dacă nu mai sunt alte 

interpelări la adresa domnului comisar șef, îi mulțumim dânsului pentru expunerea 

făcută.    

Domnul comisar șef de poliție Alexandru Câmpeanu: Vă mulțumesc. 

6. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș pe anul 

2014 

Domnul președinte Dobre: Ultima chestiune pe care am avea de prezentat în fața 

dumneavoastră, doamnelor și domnilor, este raportul de evaluare al Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș și îl rog pe domnul consilier județean Bândea să 

transmită mesajul autorității pe care o coordonează.  

Domnul consilier Bândea: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, domnule 

secretar, stimați colegi. Încerc astăzi să mă refer un pic la activitatea ATOP-ului, în 
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considerentul în care foarte mulți dintre dumneavoastră au dubii după cum 

funcționează ATOP–ul, chiar și consilierii județeni care s-au referit la activitatea 

poliției. Probabil că este greșeala noastră, pentru că ar fi putut să vină la ședințele 

ATOP-ului, la cele trimestriale unde în permanență discutăm cu comandantul poliției 

județene și încercăm să găsim soluții, pentru ca ordinea publică să fie cât mai 

satisfăcătoare. Trebuie să vă spun însă, că sunt niște anomalii în funcționarea 

Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș pe care le-am ridicat deja eu de vreo doi 

ani și ceva. De exemplu Legea Poliției nr. 218/2002. Apar gardienii publici care nu mai 

sunt. Sunt jandarmi acum, foarte importanți în ordinea publică. Nu reușim, ca legislativ 

să implementăm jandarmeria. Deci jandarmeria ar trebui să facă parte din Autoritatea 

Teritorială de Ordine Publică Mureș. Acum, la bilanțul jandarmeriei, unde am participat 

anul acesta, bilanțul pe anul trecut, m-a și certat comandatul jandarmeriei: Domnule 

de ce nu mă inviți? L-am și invitat. Îi invităm în permanență acum, dar ei nu fac parte 

din întâlnirile noastre. Am încercat de exemplu și cu domnul  deputat Chirteș, care este 

prieten de al meu, liberal, și mi s-a spus, da domnule, să întrebe acum care sunt pașii 

pașii. Nu-s în stare de câțiva ani de zile să implementeze modificarea acestei legi încât 

să apară jandarmeria. În ceea ce a prezentat domnul comisar șef legat de poliție, noi 

am analizat. Bugetul ați văzut că este realizat 100%, chiar dacă nu este în totalitate 

satisfăcător. Încadrarea personalului este de 90%, însă și dânșii suportă niște discuții 

legate de aceste cheltuieli. Ați văzut, probabil, în bugetul dânșilor sunt vreo 70 și ceva 

de milioane de lei. Consiliul județean, anul trecut, cu vreo 350 de mii de lei a ajutat 

pentru piese de schimb și în discuțiile noastre cu consiliile locale, toate consiliile locale 

asigură carburant la activitatea poliției. Și mă tot întreb că în mod normal acești bani, 

dacă la 71, 72 de milioane am mai adăuga 2 milioane, reușeau mai ușor să-și desfășoare 

activitatea, să planifice mai bine pentru că vrând-nevrând, uitându-ne în raport vin și cu 

chestia asta alarmantă de creșterea numărului de accidente de circulație grave și al 

morților, pe locul doi pe țară sau chiar pe întâi. Bineînțeles că vine și din chestia că ani 

la rând noi am fost în județul Mureș fruntași din punctul acesta de vedere, că aveam 

mai puține accidente și morți, la un moment dat. A fost bumm-ul acesta anul trecut, 

fiind o treabă deosebită, l-am analizat și s-au văzut deja niște efecte, chiar în prima 

lună al anului acesta. Azi am vorbit în ATOP și față de accidentele grave ianuarie 2014, 

în 2015 sunt cu vreo 7 accidente mai puține. Morții, parcă în ianuarie anul trecut erau 

8, acum este un singur mort. Dar totuși, trebuie văzut ce se întâmplă, pentru că poliția 

are posibilitatea să-și schimbe activitatea și chiar ne-am confruntat cu ea. De exemplu 

pe Sighișoara, că eu sunt din Sighișoara, am ridicat problema asta la poliție:  domnule, 

aveți carburanți puțini, dar încercați de la județ să trimiteți echipe, cel puțin pentru 

siguranța circulației, din Tîrgu Mureș în altă parte, pentru a verifica orașele. Ne-am 

trezit săptămâna trecută, nu, săptămâna aceasta cu poliția de la Mureș, tot orașul a 

vuit. Sighișoara, radare în cascadă, 3 radare, 135 de amenzi contravenționale și toată 

lumea era mulțumită, să știți.  Așa, ca opinie publică. Și eu zic că e pozitivă treaba 

asta, chiar dacă, pe de altă parte, contravențiile ajung la primării și nu sunt încasate. 

Deci, te prinde cu o amendă legislativă, dacă nu-ți plătești amenda în termen de 30 de 

zile îți suspendă permisul de conducere. A dispărut inițiativa aceasta, nu plătești, 

primăria rămâne cu amenda neîncasată și tu în continuare iar nu îți plătești amenda. 

Deci iarăși ești într-un cerc vicios din acest punct de vedere.  
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Autoritatea Teritorială de Ordine Publică anul trecut a fost la 8 întâlniri în județul 

Mureș pe zone. Am avut surpriza plăcută ca 75% din întâlniri să vină primării din 

localitățile respective. Ce am făcut?  De exemplu din zona Ludușului au venit toate 

primăriile din zonă. Ei, 75% din primari au fost prezenți și au ridicat aceste probleme, 

pe care domnul comisar șef ni le-a spus. Cu poliția, cu furtul de pe câmpuri, tot ce 

există negativ din punctul acesta de vedere a ordinii publice. Și chiar dacă soluțiile nu 

sunt … din punctul nostru de vedere, soluția consiliului județean poate să ajute cu acei 

bani ca să-și repare mașinile. Chiar dacă din punct de vedere al dotării …, nu știu dacă 

ați văzut în raportul dânșilor, dotarea auto este 40 și ceva la sută, față de 100%. De 

asemenea, din acei 40%, 50-60%  sunt spre normă de casare, mașinile necesită o 

mentenanță deosebită, cheltuieli mari pentru reparații. Am ridicat aceste probleme, ni 

s-a promis că anul acesta 2015 vin 4 mii de mașini pentru dotarea poliției. Vreau s-o văd 

și pe asta și județul Mureș într-adevăr să primească niște mașini, pentru că altfel iarăși 

ne învârtim în cercul acesta vicios. Facem cheltuieli foarte mari pentru reparația 

mașinilor, în loc să abordăm un leasing, că suntem pe economia de piață, și ieșim mult 

mai ieftin având și mașini noi. Se știe că poliția nu mai este militarizată, dar totuși din 

punctul nostru de vedere este militarizată. Se întâmplă în jurul nostru fel de fel de 

probleme, în jurul României. Ați văzut cu teroriștii în Franța, ce este în Ucraina, în caz 

de ceva ne trezim că poliția nu-i dotată să miște ca lumea. Deci este un semn de 

întrebare din acest punct de vedere și am ridicat și la bilanțul dânșilor acest aspect, dar 

cum am spus, mi s-a promis că vin 4 mii de mașini anul acesta în dotarea poliției. Am 

vorbit atunci cu primarii: trimiteți și voi hârtii la minister că dacă domnul Câmpeanu 

trimite hârtie îl ia comandantul,  ce mă, noi nu știm că aveți nevoie de mașini,  și ne 

dă. Trezim, nu ne trezim, că bucureștenii au nu știu câte mașini și la Mureș aruncă ce 

mai sunt. Deci, eu vă zic că și din acest punct de vedere, pentru o colaborare 

corespunzătoare, putem să îmbunătățim aceste lucruri. De asemenea este iarăși un 

aspect în materialul care este pe site. Polițiile locale care vin în sprijinul poliției pentru 

îmbunătățirea ordinii publice. Deocamdată, la nivelul județului Mureș într-adevăr există 

Poliția Locală Tîrgu Mureș, care este foarte bună. Am văzut acum că este pe primul loc 

în țară din punctul acesta de vedere, instruiesc și alte poliții. Eu vă zic, dar știți că s-a 

îmbunătățit și colaborarea cu Primăria Tîrgu Mureș. Nu trebuie să vă spun eu, că până 

acum nu venea nimeni la ATOP din partea dânșilor. Acum vin și chiar l-am rugat pe 

domnul Bretfelean: până te ocupi de țară să instruiești, haide să ne ocupăm de județul 

Mureș, municipiile, orașele care au poliții locale să aibă comportamentul vostru, cel de 

la Tîrgu Mureș, să găsim soluții ca și, într-adevăr,  în orașe și municipii să aibă  eficiența 

celor de la Tîrgu Mureș. Aici dau tot exemplul Sighișoarei. Dacă Tîrgu Mureșul este 

foarte bun, Sighișoara este un dezastru cu poliția locală. Când am analizat și am 

întrebat și eu pe acolo mi s-a spus că stați, că depinde de comandant și comandantul 

cam sprițuiește.  

Domnul președinte Dobre: O să-i spun primarului, să știți. 

Domnul consilier Bândea: Știe, că am vorbit cu el. Deci, din punctul acesta de vedere, 

dânșii au văzut că noi, la nivelul ATOP, ne-am necăjit să facem grupe de voluntari 

alături de poliție. N-am prea reușit. Akos mă tot întreabă:  n-ați mai făcut alea pe care 

le-am lăsat eu? Nu am reușit treaba asta, dar pe de altă parte tot Poliția locală  din 

Tîrgu Mureș are 50 de voluntari. Care nu înseamnă voluntarii aceia pe care știm noi din 

socialism, că pârăsc etc., ei ajută într-adevăr la lămurirea unei probleme de ordine 
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publică. Cam asta am avut noi anul trecut. Am încercat să îmbunătățim vizibilitatea 

ATOP-ului. Din cele exprimate de colegii mei în ceea ce privește activitatea poliției, în 

mod sigur anul acesta o să invităm și pe dânșii, toți consilierii județeni care sunt din 

zonă și îi rugăm să vină la aceste întâlniri. V-am spus, am invitat și deputat, senator 

dar, din păcate, în afară de Chirteș nu a venit nimeni. La întâlnirile noastre au 

participat de obicei domnul Dobre, a venit în zonele în care a putut să vină, dar anul 

acesta ne propunem să avem într-adevăr o eficiență mai deosebită. Dacă la sfârșitul 

anului domnul comisar o să spună da, uite, domnule au scăzut numărul de accidente, 

ordinea publică este mai bună, o să ne bucurăm cu toții. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Dobre: Vă mulțumim și noi. Dacă sunt intervenții, observații din 

partea colegelor, colegilor consilieri? Bun, în ceea ce ne privește pe noi aceste ultimele 

trei materiale nu trebuie votate, ci doar să luăm act de ele. Mulțumesc domnului 

comisar șef, mulțumesc domnului președinte al Autorității Teritoriale de Ordine Publică. 

Ne întâlnim în ședință extraordinară în luna martie. Spun și de la acest microfon, în 

plen, că Direcția Tehnică are de terminat câteva documentații, indicatori tehnico-

economici cât mai rapid. Poate că ne întâlnim și luna aceasta, dacă termină 

documentațiile. Să aveți în vedere acest lucru, ședință extraordinară, nu vom aștepta 

până la sfârșitul lunii martie, poate fi luna aceasta așa cum spuneam. Trebuie să facem 

licitație pentru plombări, pentru covoare. Trebuie să terminăm documentația tehnico-

economică cu indicatorii tehnico-economici la două poduri sau trei. Trebuie să 

terminăm Vătava, limită cu județul Bistrița, sunt multe. 

În rest și instituțiilor subordonate le doresc succes! Majoritatea dintre dumneavoastră 

aveți dublate bugetele pe anul 2015. Mulțumesc celor doi vicepreședinți care au lucrat 

mult cu instituțiile subordonate consiliului județean. Mulțumesc directorilor din cadrul 

executivului pentru efortul depus de la acest răstimp de la începutul anului și vreau să 

vă mulțumesc dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri pentru votul de astăzi. 

Deși, bugetul așa cum a fost creionat de către guvern, nu este deloc îmbucurător. 

Discutam, înainte de ședință, că din 13 județe la nivel național, care au un buget mai 

mic cât cel de anul trecut, 11 sunt din Transilvania. Asta s-a văzut și în decembrie 

probabil. Au văzut unii în decembrie ceva și în ianuarie or dat răspunsul, ca să zic așa, 

ceea ce nu mi se pare corect. Comunele și orașele înstărite din România din cota 

defalcată pe TVA au primit zero lei, dar încă o dată, pentru că multă lume a spus ce 

înseamnă zero lei? Am spus zero. Înseamnă zero trecut în Legea Bugetului de Stat, cifra 

zero la alocări. Ceea ce din nou nu este normal. Când spui că o comună  ca să 

funcționeze un an are nevoie  de 1 milion jumătate, respectiv 15 miliarde, ce înseamnă 

1 milion jumătate? Cred că ar trebui să țină cont și Guvernul și Ministerul Finanțelor 

ș.a.m.d. O comună poate să fie ca și Cozma cu 500 de locuitori  sau poate să fie ca 

Sîngeorgiu de Mureș cu 12 mii de locuitori. Alocația este aceeași. Gurghiu are 34 sau 54 

de drumuri, de kilometrii de drumuri comunale și, nu știu, iau o comună teritorial mai 

mică, Sîngeorgiu, care poate are 12 km de drum comunal. A excepta consiliile județene 

de la acea repartiție de 20% a sumelor către comunitățile noastre, care cel puțin în 

Tîrgu Mureș de 25 de ani s-a făcut corect, în baza unui acord politic, la nivelul 

consiliului județean fără să muști, cu ghilimele de rigoare, din felia celuilalt grup de 

consilieri, de fapt nu mușcare de la consilieri ci mușcare din comunele amărâte cum 

sunt, să folosesc un termen așa, mai puțin academic. Noi am utilizat ce am prevăzut în 

buget, toată rezerva bugetară pe care o avem a mers pe deficit, mulțumesc domnului 



15/15 

Bartha că a reușit să construiască bugetul în acest fel. Și închei în a spune din nou 

directorilor de spitale, șefilor de instituții să absoarbă fondurile alocate în acest an. În 

special Direcției Tehnice spun acest lucru, că pe umerii lor apasă o bună parte din 

buget. Dar în egală măsură și Salvamontul, Ansamblul Mureșul, Filarmonica, care au 

bugete destul de mărite față de anul trecut, unele dublate. Vă mulțumesc și atunci vă 

rog să vă așteptați la o ședință extraordinară.  

Lucrările şedinţei se încheie la ora 13,45 . 
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