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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 5 martie 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 Preşedintelui Consiliului Judeţean 

nr. 54/03.03.2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi „Népujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit domnii consilieri: Antonie Ştefan – 

Mihail, Borşan Doru Aurelian, Dászkel László şi Gliga Ioan Florin.                           

Au fost invitaţi să participe:  

• dl.Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; dl. Lucian Goga, prefectul judeţului 

Mureş; 

• d-na Pop Ágnes, prof. ciclul primar, coordonatorul naţional al concursului de 

matematică, Liceul Bolyai Farkas 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Invităm pe cei prezenţi să-şi 

deschidă aparatele de măsură şi control al votului. Avem patru absenţi motivaţi: 

Antonie Ştefan – Mihail, Borşan Doru Aurelian, Dászkel László şi Gliga Ioan Florin, suntem 

în cvorum cu cei 4 absenţi. Ordinea de zi cred că aţi văzut-o toţi. Vă mulţumesc că aţi 

acceptat să veniţi, doamnelor şi domnilor consilieri, la şedinţa noastră extraordinară de 

astăzi. Am vrut să introducem pe ordinea de zi şi programul proiectelor culturale, dar 

domnul secretar mi-a zis că nu e în regulă la dezbateri, să nu-l băgăm în extraordinară. 

Mă rog. Avem un proiect în regim de urgenţă şi restul sunt în regim ordinar, 9 dintre 

acestea. Avem proces-verbal? Vă rog, domnule secretar. 

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

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

judeţean din data de 12 februarie 2015 sunt observaţii?   

Domnul consilier Boloş: Am solicitat o intervenţie. Aş vrea să spun de la bunul început, 

că apreciez foarte mult calitatea proceselor-verbale, care dau posibilitatea celor care 
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nu sunt prezenţi în sală …, deci, de fapt, întregului corp interesat de aceste dezbateri. 

Găsesc absolut fidel toate dezbaterile, inclusiv erorile de exprimare, spun asta ca să fim 

foarte atenţi la ceea ce spunem. Am văzut o rigoare absolut deosebită în ceea ce 

priveşte ora terminării şedinţei, 14,51. V-aş ruga, în echilibru, să fie şi ora începerii 

scrisă. Vă mulţumesc. 

Domnul secretar Cosma: Mulţumim, domnule consilier. Dacă nu sunt alte observaţii, vă 

solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei. Vă mulţumesc.  

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 12 februarie 2015 se aprobă cu 30 voturi 

„pentru”, 1 nu a votat (Boloş Vasile), 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Ordinea de zi, aşa cum 

o avem, cu un punct în regim de urgenţă şi 9 în regim ordinar. Vă invit să votăm. 

Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

 

În regim de urgenţă  

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.9 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.16/2015 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, 

pentru anul 2015; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Comisiile avizatoare, au dat toate aviz 

favorabil. Dacă nu sunt discuţii la punctul în regim de urgenţă, supunem la vot art.1.  

Art.1 din hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, 

Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Art. 2. 

Art.2 din hotărâre se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Erős Csaba), 4 absenţi 

(Antonie Ştefan – Mihail, Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi hotărârea în ansamblu. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – 

Mihail, Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

 

În regim ordinar 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei 

Brâncoveneşti, pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei 

Brâncoveneşti în domeniul public al judeţului Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm pe punctul 1 în regim ordinar. 

Proiectul de hotărâre este, de fapt, solicitarea adresată Consiliului Local Brâncoveneşti, 

pentru trecerea unor terenuri din domeniul public al comunei Brâncoveneşti în domeniul 

public al judeţului Mureş. Cred că toată lumea a observat despre ce este vorba. Avem 

câteva chestiuni de formă, legate de nişte proprietăţi asupra terenurilor în acea zonă, 

unde avem, aşa cum cunoaştem cu toţii, Căminul de la Brâncoveneşti. Încercăm să 

unificăm chestiunea acolo.  Domnul Pokorny, vă rog. 
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Domnul consilier Pokorny: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, onorat consiliu, având în 

vedere că lucrez la Căminul din Brâncoveneşti, nu voi participa la dezbateri şi vot. Aşa 

păţeşti când lucrezi. 

Domnul preşedinte Dobre: Dumneavoastră nu lucraţi, dumneavoastră conduceţi, haideţi 

să fim serioşi. Vă invităm să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu au votat (Pokornyi Vasile 

Ştefan), 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga 

Ioan Florin). 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 

acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru 

anul 2015, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 2 de pe ordinea de zi, este un proiect 

de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare de 

finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, pentru anul 2015, în 

domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială. Probabil că aţi observat, odată cu 

întocmirea bugetului, pentru primele două, adică pentru cultură şi culte am mărit cu 

50% bugetul, respectiv 6 miliarde de lei vechi pentru cultură şi culte şi 4–4 miliarde de 

lei pentru sport şi asistenţă socială. În hotărâre se află şi comisia? Dacă doriţi discuţii, 

dezbateri, pe această temă a componenţei comisiei care va face departajarea în cadrul 

proiectelor … Sunt dezbateri pe componenţă? Întreb, că dacă discutăm pe componenţă, 

atunci va trebui să facem şedinţă nepublică pentru aceste dezbateri. Dacă nu sunt …. A! 

domnul consilier Szabó Albert, vă rog. 

Domnul consilier Szabó: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vreau să vă anunţ şi de 

data aceasta că nu pot vota, datorită faptului că sunt membru într-o asociaţie şi legea 

îmi cere ca să vă anunţ că nu participă la dezbateri şi la vot.  

Domnul preşedinte Dobre: Deci dumneavoastră puteţi, dar nu vreţi … şi îndepliniţi 

condiţia impusă de lege. Am înţeles, luăm act. Vă mulţumesc. Domnul Pokorny, mai 

doriţi încă o dată? 

Domnul consilier Pokorny: Nici nu ştiu de ce am venit.  

Domnul preşedinte Dobre: Staţi liniştit, nici noi. 

Domnul consilier Pokorny: Având în vedere, că am fost şi sportiv performant şi mai fac şi 

sport, daţi-mi voie să nu votez.   

Domnul preşedinte Dobre: Am înţeles … şi dacă nu vă dau voie?! Am înţeles. Bine, vă 

invit atunci şi la acest punct, la punctul 2 să dăm un vot. Cristina, te rog. 

Vot secret. Hotărârea în întregime  se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 3 nu au votat, 4 

absenţi. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş 

şi Liceul Teoretic Bolyai Farkas în vedere organizării concursului naţional de 

matematică ”BRENYÓ MIHÁLY” 
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Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc. Nu au votat 3, de ce? Nici domnul Tatár nu a 

votat … Eu doar am văzut. Mulţumim atunci pentru toată lumea. 

Punctul 3 priveşte aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean Mureş şi Liceul 

Teoretic Bolyai Farkas, în vedere organizării concursului naţional de matematică 

”BRENYÓ MIHÁLY”.  E un concurs pe care l-am susţinut cu mulţi ani înainte. Îl susţinem 

şi în acest an, de data asta separat, până la şedinţa ordinară din 26 martie, cum am 

planificat noi, unde venim cu hotărârea pe întreg anul. Domnul consilier Ştefan 

Someşan. 

Domnul consilier Someşan: Mi-a venit şi mie rândul să nu votez, deşi interesul meu este 

să se întâmple ceea ce se cere acolo, fiind şi eu membru din comisia de organizare, nu 

voi participa la vot la acest punct de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre:  Am înţeles, deci să nu ne bazăm pe dumneavoastră. Dragi 

colegi, care aţi mai rămas în picioare, vă rog frumos să votaţi.  

Hotărârea  se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Someşan Ştefan), 4 absenţi 

(Antonie Ştefan – Mihail, Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Pod de beton armat pe drumul 

judeţean DJ 106 limită jud. Sibiu–Apold–Sighişoara, km 93+487, judeţul Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 4 de pe ordinea de zi … intrăm în 

chestiunile până la urmă pentru care am convocat această şedinţă extraordinară şi vă 

mulţumesc încă o dată că v-aţi făcut timp. La punctul 4 avem proiectul de hotărâre 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul ”Pod de beton armat pe drumul judeţean DJ 106 limită jud. Sibiu–

Apold–Sighişoara, km 93+487, judeţul Mureş”. Este eterna zonă, unde noi avem de 

reparat în acest mandat cinci poduri, acesta este al treilea. Dorim Direcţiei Tehnice 

spor la treabă la derularea, urmărirea şi întocmirea documentaţiei pentru aceste 

obiective. Vom vota, dar nu înainte de a-l asculta pe domnul consilier Tuşnea. 

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

este subiectul meu predilect, cel care ţine de drumurile judeţene şi vreau de la început 

să vă spun că sunt bucuros să văd 6 proiecte de hotărâri, care se referă la astfel de 

lucrări. Ce aş dori să vă rog? Dacă puteţi să ne spuneţi …, dacă există un calendar la ora 

aceasta al procedurilor şi respectiv al execuţiei lucrărilor? Nu aş vrea ca să se întâmple, 

cum s-a întâmplat şi anul trecut, mă refer la porţiunea de drum între Voivodeni şi 

Breaza, unde demersurile au durat aşa de mult încât lucrările au început abia în 

noiembrie. S-au făcut în condiţii nepotrivite …, pentru astfel de lucrări în noiembrie şi 

parţial în decembrie. Am văzut că s-au reluat acum, dar pe perioada iernii, parţial, s-au 

degradat. Cred că ar trebui să ne grăbim cu tot ce înseamnă proceduri, astfel încât 

astfel de lucrări să se poate face în perioada optimă, pentru astfel de lucrări. Vreau să 

ştiu dacă există un calendar pentru aceste lucrări, ca să putem să le urmărim în măsura 

în care ne preocupă. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Vreau să vă spun că au fost zile când am 

supravegheat personal şantierul de pe Breaza – Voivodeni. Am insistat noi foarte mult, 
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împreună cu domnii vicepreşedinţi, să începem lucrările pentru că în mod normal acele 

lucrări proiectate trebuie să înceapă acum când vine vremea bună, dar am zis: 

domnule, în funcţie de  vreme. Vremea a fost foarte bună. Dacă vă aduceţi aminte, 

primele temperaturi negative le-am avut undeva prin 30 noiembrie. Am reuşit să 

mergem cu lucrările. Nu vor avea de suferit lucrările pentru că am început noi mai 

repede cu grederele şi cu lucrurile alea. Ideea este în felul următor: noi am vrut să 

începem în acele condiţii în care ne permitea vremea la acea vreme. Altfel, puteam să 

începem acum. Uite, în luna martie o să fie vreme destul de proastă, neprielnică pentru 

lucrări … din aprilie… . Evident că ne interesează, categoric, să fie lucrări de calitate. 

Am luat act, am vorbit acum cu domnul secretar că de fapt este o scăparea de-a mea, 

am vrut să punem…,  Sergiu, o informare cu absolut tot ce însemnă infrastructură, 

întregului consiliu şi am vrut astăzi să o fac şi e scăparea mea, o să repar greşeala şi în 

26 martie fiecare consilier o să aibă în mapă o informare detailată cu privire la toate 

lucrările din judeţul Mureş şi cu predilecţie, că tot despre predilecţie era vorba, 

investiţiile consiliului judeţean, împreună cu domnul director Ignat. Da? Vă mulţumesc 

pentru intervenţie, vă invit să votăm atunci aprobarea acestei documentaţii de la Şaeş-

Apold. 

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Pod de beton armat pe drumul 

judeţean DJ 135 Tîrgu Mureş–Miercurea Nirajului, km 3+735, situat în localitatea 

Livezeni, judeţul Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 avem aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Pod de beton 

armat pe drumul judeţean DJ 135 Tîrgu Mureş–Miercurea Nirajului, km 3+735, situat în 

localitatea Livezeni, judeţul Mureş”. Vă invit să votăm, dacă nu sunt discuţii pe 

marginea acestui punct. 

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Refacere podeţ pe drumul judeţean 

DJ 142 Târnăveni–Bălăuşeri, km 4+516, judeţul Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul proiect de hotărâre priveşte 

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

investiţiei „Refacere podeţ pe drumul judeţean DJ 142 Târnăveni–Bălăuşeri, km 4+516, 

judeţul Mureş”.  Vă invit să votăm. 

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Refacere podeţ pe drumul judeţean 

DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus–Bahnea, limită jud. Sibiu, km 0+695, judeţul 

Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul material este aprobarea 

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

”Refacere podeţ pe drumul judeţean DJ 151B Ungheni-Căpîlna de Sus–Bahnea, limită 

jud. Sibiu, km 0+695” de la sensul giratoriu nou construit, spre Cerghid, de fapt. Nu, 

domnul director Ignat?  Acolo cum avem pe partea dreaptă, cum venim spre Tîrgu 

Mureş, avem o groapă. Da, unde a fost fosta fabrică de lapte a lui Blaga, da, exact, 

cunoscută de noi, mureşenii, ca fiind fabrica de lapte a lui Blaga. De mult, de 2-3 ani 

avem problema asta. Vă invităm să votăm. 

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 

ai investiţiei ”Reabilitare sistem rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure–

Bezidu Nou, limită jud. Harghita, DJ 136 km 1+900-8+000 şi DJ 136A km 0+000-

3+800, judeţul Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul punct este proiectul privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei ”Reabilitare sistem 

rutier pe drumurile judeţene Sîngeorgiu de Pădure–Bezidu Nou, limită judeţul Harghita, 

DJ 136 km 1+900-8+000 şi DJ 136A km 0+000-3+800, judeţul Mureş”. Aici noi am avut un 

studiu mai vechi, dacă nu mă înşel în 2011 sau 2010 făcut. Încercăm şi intrăm la lucrare 

pe Sîngeorgiu de Pădure–Bezid şi mergem spre Bezidu Nou cu lucrarea. O lucrare pe care 

o începem în acest an, la fel ca şi Gurghiu-Adrianu. Ducem lucrarea pe 3 ani de zile, noi 

sperăm anul acesta şi anul următor s-o terminăm, dar dacă intervine ceva neaşteptat, 

oricum, noi o scoatem pe multianuală, pe 3 ani această lucrare, împreună cu 

următoarea pe care o s-o punem votului onorabilului consiliu. Dacă nu sunt discuţii, vă 

invităm la vot.  

Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi 

ai investiţiei ”Lărgire drum judeţean DJ 154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 

10+800-13+900” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Ultimul proiect este aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici actualizaţi ai investiţiei ”Lărgire drum judeţean DJ 154J Breaza-

Voivodeni-Glodeni, km 10+800-13+900”, adică 3,900 km, adică aproape 4000 de km, să 

lărgim, ceea ce facem la dimensiunea de 6 metri sau 5 metri și jumătate, să aducem 

ceea ce s-a făcut până acum. După ce am terminat, o aducem şi o lărgim, cum de fapt 

ne-am şi angajat. După ce rezolvăm problema drumului de pământ, rezolvăm şi lărgirea 

drumului, dar nu înainte, într-o ordine firească. Vă invităm la vot. 
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Hotărârea  se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 4 absenţi (Antonie Ştefan – Mihail, Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Dacă sunt chestiuni pe care credeţi că ar 

trebui să  le discutăm? Domnul profesor Boloş. 

Domnul consilier Boloş: Deşi este o şedinţă extraordinară, cred că îmi pot permite să am 

o intervenţie, în afara tematicii de drumuri şi poduri, deşi şi ele se vor găsi pe undeva. 

Intervenţia mea aş dori să o intitulez: „Despre conservarea patrimoniului industrial 

mureşean”.  

În cele ce urmează doresc să vă reţin atenţia cu o problemă, pe care eu apreciez de a fi 

de interes comunitar şi am speranţă că veţi avea aceeaşi părere şi domniile voastre, 

după ce voi expune considerentele care urmează. Constatăm cu toţii că timpul se 

scurge inexorabil, că generaţiile se succed firesc şi, după ce îşi epuizează energiile 

creatoare, lasă în urma lor mărturii ale gradului lor de civilizaţie. Este ştiut faptul că 

fiecare strat de civilizaţie se aşează peste stratul celei anterioare într-un complex 

proces de transfer al cunoştinţelor dobândite, dar şi al preluării zestrei materiale 

rezultate din munca şi inteligenţa celor care au compus corpusul uman al generaţiei, 

care şi-a consumat existenţa într-un spaţiu geografic bine definit. Circulând în lumea 

largă se pot vedea, cu uşurinţă, urme ale diferitelor epoci istorice, constatând mari 

diferenţe ale nivelurilor de civilizaţie, dar în acelaşi, timp şi atitudini diferite, având 

întotdeauna explicaţii legate de conservarea şi valorificarea acestora. Pentru perioadele 

istorice mai apropiate, în lumea modernă, avem senzaţia că elementele constitutive, în 

plan material şi spiritual ale civilizaţiei unei comunităţi, se vor păstra de la sine și cei 

care ne vor urma le vor putea cunoaşte fără riscul de a pierde. Experienţa dovedeşte că 

acest lucru nu se petrece de la sine, ci este necesară intervenţia unor instituţii 

specializate care, după un proces de identificare şi selecţie, trebuie să facă demersurile 

necesare pentru atingerea scopului menţionat.  

O componentă extrem de importantă a creativităţii umane are drept rezultat realizarea 

de construcţii, de structuri mecanice şi, mai aproape de zilele noastre, de structuri 

mecatronice. Aceste elemente au viaţă din ce în ce mai scurtă, producându-se o uzură 

morală puternic accentuată de evoluţiile tehnologice cu o dinamică incredibilă în 

perioada actuală. Plecându-se de la aceste considerente s-a constituit o ramură nouă a 

arheologiei, intitulată „Arheologia industrială”. Comitetul Internaţional pentru 

Conservarea Patrimoniului Industrial precizează că, şi citez: „Arheologia industrială are 

ca obiect de studiu inventarierea, punerea în valoare şi prezervarea siturilor de 

instalaţii mecanice în domeniile artizanale, industrie şi transporturi, mine şi lucrări 

hidraulice, toate acestea în strânsă legătură cu istoria clădirilor, arhitecturii şi 

tehnicilor, cu etnologia, istoria economică şi culturală. Arheologia industrială are 

misiunea de a atrage atenţia asupra muncii, situarea ei în contextul social al proceselor 

de fabricaţie, al utilajelor  şi al construcţiilor”, şi am încheiat citatul.  

În Tîrgu Mureş şi în judeţul Mureş, în decursul ultimului secol s-au realizat în diferite 

ateliere, fabrici şi alte entităţi un număr impresionant de produse industriale: maşini, 

maşini de cusut, de ţesut, de tricotat, de bobinat, maşini mecanice de calcul, 

copiatoare, maşini şi utilaje forestiere, maşini pentru industria materialelor plastice, 

aparate şi sisteme electromecanice, produse chimice, produse textile, din sticlă, 

produse complexe din lemn, mobilă, instrumente muzicale, ambarcaţiuni, produse 
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alimentare şi enumerarea lor ar putea continua. Cea mai mare parte a acestor produse 

au devenit istorie, oamenii din generaţia tânără nu ştiu că aceste produse, unele de 

foarte mare complexitate s-au realizat aici, de oamenii de aici, ceea ce a presupus 

existenţa unei civilizaţii tehnologice de nivel ridicat. 

 Având ca argument cele dezvoltate mai sus, cred că se impune, cu necesitate, ca în 

cadrul Muzeului Judeţean Mureş, aflat în subordinea Consiliului Judeţean Mureş, să se 

constituie o secţie de Arheologie industrială, care să includă în structura sa patrimoniul 

de civilizaţie mureşeană menţionată anterior. Raportându-ne la o scară de valori morale 

specifice comunităţii căreia îi aparţinem, consider că prezervarea acestui patrimoniu 

este pentru noi o obligaţie, atât faţă de cei care l-au creat, cât şi faţă de generaţiile 

care ne vor urma. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu şi mi-ar plăcea să primesc şi în scris, nici 

nu ştiu cum să-i zic,  propunerea dumneavoastră. Cred că, într-adevăr, am putea 

deschide o nişă în această privinţă şi o să avem o discuţie şi cu domnul Soos pe tema 

asta. Şi poate şi domnul Băţagă ne găseşte o sursă de finanţare …. Și dumneavoastră 

lucraţi? Nu mai conduceţi? A! căutaţi, păi da, că despre arheologie vorbim. Este ora 

13.34, măcar cu încheierea şedinţelor să fim punctuali, domnule profesor. Da, alte 

chestiuni? Peste două ore jumate alte chestiuni. Bine, vă mulţumesc şi ne vedem pe 

data de 26 martie. Vă mulţumesc mult. 

Lucrările şedinţei au început la ora 13.10 şi s-au  încheiat la ora 13,37. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                       SECRETAR  

Ciprian Dobre                                                                                   Paul Cosma 
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