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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 23 aprilie 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. 95/16.04.2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber” şi 

„Népujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit domnii consilieri: Tatár Béla şi 

Todoran Liviu Radu. 

Au fost invitaţi să participe:  

• dl.Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş;  

• d-na Codruţa Sava, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

• dl.Vladimir-Mihai Vasilescu, preşedinte al C.A. Aeroportul Transilvani Tîrgu Mureş; 

• dl.Soos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

• dl.Schmidt Loránd, director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia 

Copilului Mureș;  

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Avem doi absenţi. Domnule 

secretar, vă rog, procesul–verbal al şedinţei ordinare din 26 martie. 

Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, dacă referitor la conţinutul procesului – verbal al şedinţei ordinare din 26 

martie sunt observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest act. Vă 

mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 martie 2015 se aprobă cu 32 voturi 

„pentru”, o abţinere (Tuşnea Ion), 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar, s-a aprobat şi 

procesul-verbal, dar cu o abţinere, lucru care ne pune pe gânduri în debutul şedinţei de 

astăzi. Trebuie explicat. Cine s-a abţinut, să explice votul. Domnul Tuşnea! Vă rog, ca 

să intrăm în miezul şedinţei, aşa încet.  
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Domnul consilier Tuşnea: Îmi cer scuze, dar era o problemă cu procesul-verbal, fiindcă 

nu pot deschide internetul, nu pot să mă refer expres, vorbesc cu domnul secretar, 

după. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: De ce nu merge netul? A! la unii merge. De ce nu merge 

netul? Secretariatul? … Domnul Tuşnea, atunci cu dumneavoastră facem şedinţă 

separată. Vă rog să vă rezolvaţi problemele. E clar că este o chestiune politică la 

mijloc. Bun, să ne întoarcem la treburile noastre. Avem două puncte în regim de 

urgenţă, aşa s-a nimerit. Primul punct este un proiect privind hotărârea noastră de  

modificare a arondării actuale la evidenţa populaţiei. Deschidem un punct de lucru la 

Hodac, dacă o să fiţi de acord. Al doilea proiect de hotărâre în regim de urgenţă este 

atribuirea unor licenţe de traseu, a căror aviz ne-a venit ieri sau alaltăieri.  Cu aceste 

două proiecte în regim de urgenţă, vă invit să votăm ordinea de zi.     

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu 

Radu).                          

 

În regim de urgenţă  

1. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a comunei Hodac la 

serviciile  publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor  

Domnul președinte Dobre: Vă mulţumesc. Am reuşit să obţinem unanimitatea. Intrăm  în 

primul punct pe care l-am evocat în regim de urgenţă, legat de comuna Hodac şi  

deschiderea punctului de lucru în această localitate a instituţiei noastre. Comisiile ne-

au dat aviz favorabil. Dacă nu sunt discuţii şi observaţii, vă invităm să votăm şi să le 

dorim succes celor de la evidenţa populaţiei la noul punct de lucru de la Hodac.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 

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

de 9 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale. 

 

Domnul președinte Dobre: Al doilea punct în regim de urgenţă este cel legat de 

licenţele de traseu, aferente la 9 trasee pentru efectuarea serviciului de transport 

public judeţean de persoane, prin curse regulate dar speciale. Îmi pare rău că trebuie 

să luăm această hotărâre în absenţa domnului Tatár Béla. Dacă nu sunt discuţii, vă invit 

să votăm.   

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 abţineri (Bândea Eugen, Popa Dragoş 

Codrin), 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei folosinţei gratuite acordate 

Muzeului Judeţean, pentru spaţii situate în imobilul ce aparţine domeniului public al 

judeţului, situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm în regim ordinar. Primul proiect este 

prelungirea duratei folosinţei gratuite acordate Muzeului Judeţean, pentru spaţii din 
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imobilul ce aparţin domeniului public al judeţului Mureş, situat în Tîrgu Mureș, str. 

Primăriei, nr.2. Este vorba despre fostul Hotel Parc, 126 m2 , aproximativ. Hotărârea 

noastră are două articole, dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm.    

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, unu nu a votat (Radu Mircea), 2 absenţi 

(Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 
2.Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii din domeniul public al 

judeţului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune și 
demolării 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul proiect priveşte trecerea unei 

construcţii din domeniul public al judeţului în domeniul privat al acestuia, în vederea 

scoaterii din funcţiune și demolării. Despre ce-i vorba, cred că v-aţi lămurit în şedinţele 

comisiei. Observ că toate comisiile au dat aviz favorabil, însă cu toate acestea avem 

discuţii. Îl rog pe domnul Radu Mircea … din greşeală, atunci vă invit la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 

3. Proiect de hotărâre privind pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului Consiliului Judeţean Mureș, la 31 martie 2015 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 3 de pe ordinea de zi în regim 

ordinar. Comisiile avizatoare ne-au acordat aviz favorabil şi vorbim despre proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuţia bugetului Consiliului Judeţean 

Mureș, la 31 martie 2015. Vă rog, domnule consilier. 

Domnul consilier Radu Mircea: Mulţumesc! Domnule preşedinte, mă uitam peste 

execuţia bugetară, trimestrul I. Din total venituri care-l avem pe 2015 de 302 milioane 

de lei, la secţiunea de funcţionare, am prevăzut pe semestrul I  84.987. 875 de lei şi s-a 

realizat 64%. La secţiunea de dezvoltare la fel, avem realizat din 31.452.000 lei, numai 

5.148.000, puţin. Acum, cauzele nerealizării, știm că se trec pe semestrul următor, deci 

vom avea de recuperat la amândouă secţiuni sume destul de frumoase şi lucrări care 

trebuie executate. Eu consider că dacă ne vom mobiliza bine, vom putea ca în 

trimestrul II să venim cu nişte realizări în care să recuperăm şi sumele prevăzute pe 

trimestrul II dar şi sumele prevăzute pe trimestrul I, fiindcă anul 2015 o să fie un an  

foarte important pentru economia judeţului Mureş. Eu am să votez acest proiect. Vă 

mulţumesc.     

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Aici trebuie să vă dau dreptate, deşi n-are 

nici un fel de importanţă chestiunea cu trimestrele în ceea ce priveşte sumele. Ele nu 

sunt alocate pe trimestre, sunt alocate pe întreg anul 2015 dar, dacă dumneavoastră  vă 

aduceţi aminte de un singur lucru, la ce dată am aprobat bugetul? În februarie. Deci, 

practic, noi am rămas de executat din acest buget în jur de 43, 44 de zile. Timpul sau 

procentul despre care vorbim, care-i foarte transparent, este de fapt execuţia bugetară 

pe trimestrul III, echivalentul la 43 de zile. Întotdeauna aşa a fost şi aşa va fi 

întotdeauna, pentru că intrăm cu bugetul practic la execuţie abia din luna februarie, şi 

atunci este evident. A doua chestiune. Avem probleme la licitaţii. Încercăm de 

săptămâni să punem pe SEAP, să urcăm plombările. Unde-i Direcţia Tehnică? Achiziţiile?  
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Astăzi abia s-a acceptat şi încercăm de 27, 28 de zile şi tot timpul ni-l dau înapoi pentru 

clarificări. Plombările de pe zona Târnăveni, unde-i puşcat cel mai tare drumul. Nu s-a 

prezentat nimeni la licitaţie pentru această zonă. Ce facem? Cum cheltuim banii, dacă 

oamenii nu vin la licitaţie? Este o problemă foarte mare, iată reversul şantierelor mari 

în materie de infrastructură. Agenţii economici nu mai sunt interesaţi de lucrări 

mărunte, dar importante pentru cetăţean, cum ar fi plombările pe drumurile judeţene, 

covoarele bituminoase pe drumurile judeţene. Pentru că în total, nu ştiu, 20 de 

milioane, ori dincolo vorbim de 10 de milioane, 100 de milioane, miliarde de euro. Şi 

atunci ce facem? Îl dăm prin încredinţare directă? Şi îl întreb pe domnul secretar, el 

zice că nu. Și atunci iarăşi repetăm licitaţia şi nu reuşim să cheltuim banii publici, din 

păcate. Oricum, îmi exprim speranţa şi în acelaşi timp convingerea că vom reuşi şi vă 

invit la vot pe proiectul de la numărul 3. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea Ion), 2 absenţi (Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobare participării Consiliului Judeţean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanţarea unor activităţi culturale și sociale de interes 

public judeţean 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 toate comisiile avizatoare ne-au 

dat aviz favorabil, iar proiectul este pentru aprobare participării Consiliului Judeţean 

Mureș la organizarea, desfășurarea și finanţarea unor activităţi culturale și sociale de 

interes public judeţean în 2015.  Dacă nu sunt discuţii … îi dăm cuvântul domnului 

profesor Boloş. 

Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Am solicitat să iau cuvântul 

în calitatea mea de preşedinte al comisiei social-culturale. Trebuie să spun de la bun 

început că acest document a fost analizat cu multă atenţie în cadrul Comisiei social-

culturale. A fost dezbătut în prezența iniţiatorilor. Ni s-au dat explicaţii, am încercat să 

înţelegem cât mai bine raţiunea introducerii acelor manifestări, care este scopul lor? În 

final, bineînţeles, care este şi suportul financiar al acestora, pentru că nu este un 

element neglijabil. Concluzia noastră …, sigur, au existat şi anumite întrebări şi anumite 

semne de întrebare referitoare la anumite acţiuni şi mai ales la fondurile alocate, dar 

concluzia noastră este că ne aflăm în faţa unui document care scoate în evidenţă 

importanţa pe care instituţia noastră o dă activităţii culturale în judeţul Mureş, lucru 

care s-a văzut de altfel şi în anii anteriori, dar acum apare cu pregnanţă acest lucru. Şi 

ne aflăm în faţa unui document foarte explicit. Se vede exact care este structura 

activităţilor culturale pe care le organizează consiliul, care sunt activităţile culturale la 

care consiliul este coparticipant şi constatăm că, acolo unde este coparticipant, marea 

parte a manifestărilor sunt manifestări ciclice, deci manifestări care sunt în reluare şi 

care au un impact foarte mare în judeţul nostru. Ar trebui să spun că în afara acestor 

manifestări, după ce se va încheia procedura de concurs a proiectelor culturale, 

bineînţeles lista proiectelor culturale la nivelul judeţului va creşte foarte mult. Sigur, 

acelea vor avea altă modalitate, dar imaginea de ansamblu a activităţii culturale în 

consiliu, atunci, va fi o imagine completă. Eu consider că importanţa pe care o dăm, 

sunt convins că va trece acest proiect de hotărâre, şi va fi apreciată de locuitorii 
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judeţului Mureş, care sunt principalii beneficiari ai acestuia. Trebuie să mărturisesc că 

au existat şi anumite amendamente la anumite chestiuni. Nu ştiu în ce măsură vor fi 

incluse, dar sper că vor fi incluse în redactările finale, mai ales ale proiectelor de 

activităţi, care se vor face la momentul respectiv. Comisia noastră a avizat favorabil. Aş 

mai avea o intervenţie, oarecum, care este colaterală acestei chestiuni, care mi-a fost 

sugerată de faptul că va exista o manifestare culturală la Oarba de Mureş, un festival al 

cântecului. Vine luna mai şi din nou la Oarba de Mureş vor fi manifestări şi îmi aduc 

aminte că în luna septembrie am luat o hotărâre în consiliul judeţean, prin care 

monumentul şi terenul din jurul monumentului va intra în patrimoniul consiliului 

judeţean. Ştiu că cei de la Consiliul Local Iernut au aprobat imediat acest lucru, dar nu 

ştiu în ce măsură proiectul de hotărâre şi-a produs efecte şi mai departe. Cred că ar fi 

cazul ca această activitate să fie finalizată, pentru că scopul este ca acest monument şi 

spaţiul din jurul acestui monument să capete valenţe mult mai importante. Mă refer sub 

aspect estetic în mod deosebit, decât sub aspectul istoric. Nu-l schimbăm noi, dar este 

un gest pe care trebuie să-l facem. Mulţumesc.      

Domnul preşedinte Dobre: Da! Vă mulţumesc şi o să vă dau un răspuns oarecum scurt 

înainte să dau răspunsul colegilor. La Oarba până la urmă … mă rog, de ce ne-am dorit 

noi să-l luăm acel teren, acel monument, acel cimitir, acel ansamblu, până la urmă? 

Pentru că este un proiect de suflet, un proiect, practic, de unde avem rădăcinile. Nici 

acum, spre exemplu, nu s-a terminat munca de cadastrare. Noi asta facem acum. 

Lucrurile erau vraişte ş,i mă rog, pot spune încă sunt vraişte. Dar chiar consiliul 

judeţean prin domnul Misarăş lucrează la adunarea, în fiecare zi, a bucăţilor de puzzle 

necesare cadastrării acelui ansamblu şi până la urmă s-o întabulăm pe o carte funciară a 

consiliului judeţean. Este o muncă foarte, foarte anevoioasă şi foarte grea. Sper că 

această muncă o terminăm într-o bună zi. Poate acest consiliu, poate alt consiliu 

judeţean. În orice caz este un proiect pe care l-am început și mă bucur că am început 

alături de dumneavoastră. Vă mulţumesc pentru observaţii, domnule profesor. Iniţiativa 

de a strânge într-o singură hotărâre toate, nu toate, cvasi-totalitatea evenimentelor de 

amploare ale judeţului, în exerciţiul de 2 ani, nu în exerciţiul vechi al consiliului 

judeţean. Evident ne trebuie mult exerciţiu şi o să reuşim în alţi 3 ani de zile să 

scoatem hotărâri şi mai bune. Da. Vă mulţumim pentru aprecieri, pe care le merită de 

fapt colegii din executiv care au muncit la acest proiect. Domnule Şopterean, vă rog. 

Domnul consilier Şopterean:  Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, doamnelor şi 

domnilor consilieri, stimaţi invitaţi. La comisia din care fac parte, acest proiect a fost 

amplu dezbătut. Domnul consilier Sergiu Zereş ne-a răspuns punctual la toate 

întrebările sau nelămuririle pe care le-am avut. Ne-a scăpat o singură chestiune, care 

vreau să o supun atenţiei, şi mă refer atât la aceste activităţi cuprinse în proiectul de 

astăzi, încât şi la cele care vor urma prin proiectele de finanţare nerambursabilă al 

Consiliului Judeţean Mureş. Eu propun să fie formată o comisie care să urmărească 

desfăşurarea tuturor acestor activităţi, aceste evenimente, atât din punct de vedere al 

calităţii actului, din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al promovării  

imaginii consiliului judeţean, a întreg potenţialului cultural, artistic şi turistic al 

judeţului Mureş. Această este intervenţia mea. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult pentru sugestii domnule consilier. 
Domnul consilier Szabó Albert. Nu cred că vă abţineţi! 
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Domnul consilier Szabó Albert: Domnule preşedinte, nu pot să votez datorită faptului că 
asociaţia din care fac parte, a fost contactată de iniţiatorul care figurează pe listă şi 
pentru evitarea …. 

Domnul preşedinte Dobre:  Bine, domnule consilier. Luăm act că domnul consilier nu 

poate vota. Vă rog, domnule Radu Mircea. 

Domnul consilier Radu Mircea: Nu puteam să scap o asemenea ocazie … 

Domnul preşedinte Dobre:  Eu credeam că nu puteţi vota.  

Domnul consilier Radu Mircea:  Nu pot vota? Ba da! Aşa mi s-a zis de către un coleg de la 

PSD, „Bă, tu dormi acolo” Eu i-am spus că :„Bă, daca aş pute dormi şi noaptea ar fi 

bine, că am o vârstă … câteodată mă trezesc şi mai visez, cum să dorm la consiliul 

judeţean?” dar mi-a plăcut ideea colegului de la PSD. În sfârşit. Domnule preşedinte, pe 

scurt. La aceste proiecte nu am nicio obiecţiune, dar eu aş propune ca consiliul 

judeţean să fie implicat mai mult în organizarea unor expoziţii şi mă refer, de 

exemplu... 

Domnul preşedinte Dobre: … expoziţii, dar nu vedeţi că e plin Palatul Administraţiei 

numai de expoziţii? De la intrare până la etaj nu mai avem pereţi, nu mai avem … sau 

nu expoziţii din astea? 

Domnul consilier Radu Mircea:  Nu, nu, nu! Domnule preşedinte, aveţi răbdare. Aceste 

expoziţii sunt foarte uşoare. Să punem nişte tablouri este un lucru excepţional, dar eu 

zic că, consiliul judeţean ar trebui să se implice în organizarea unor expoziţii în 

agricultură, referitor la promovarea produselor agricole specifice judeţului Mureş. Asta 

ar fi cel puţin o expoziţie cu produsele tradiţionale ale judeţului nostru, fiindcă totuşi e 

o parte economică. Doi: totuşi să ne implicăm un pic mai mult în organizarea unor 

expoziţii -nu ştiu dacă directoarea de la Camera Agricolă este aici, nu este aici, în 

sfârşit, probabil că are probleme, credeam că este aici – în organizarea … fiindcă în alţi 

ani consiliul judeţean s-a implicat mult în organizarea unor expoziţii de taurine.  

Domnul preşedinte Dobre: Taurine? Alea nu le putem aduce în Palatul Administraţiei.    

Domnul consilier Radu Mircea:  Domnule preşedinte, nu este de râs. Ascultaţi! Economia 

judeţului Mureş, eu spun că peste 50% constă din agricultură la ora actuală şi n-ar trebui 

să privim această ramură nici în glumă, cel puţin, ci în serios. Aţi fost şi la şedinţa cu 

fermierii şi eu vă mulţumesc că aţi venit la şedinţa asta. Aţi văzut câte probleme sunt. 

Noi ne confruntăm cu multe probleme. Dar legătura cu cei din teritoriu este mai 

puţin…, probabil …, nu zic că nu le cunoaşteţi, dar ar trebui să reluăm expoziţiile măcar 

una pe an. Când era domnul Szabó director, organizasem expoziţii şi de ce să nu 

organizăm şi expoziţie cu ziua recoltei din 5-10 octombrie, când ţăranii noştri şi 

agricultorii noştri recoltează produsele? Aceste expoziţii erau tradiţionale în judeţul 

Mureş. Când mă uit la alte judeţe, să ştiţi că eu totuşi am rămas plăcut surprins, alte 

consilii judeţene se implică foarte mult în problematica agriculturii. Eu spun ca viziune. 

Dacă vreţi s-o luaţi propunerea mea, că ar trebui să venim cu o asemenea expoziţie, să 

fiţi şi dumneavoastră acolo, să le ţineţi o  cuvântare mică, trebuie să repunem acest 

sector să fie pe linia lui şi să aducă surplus produsului judeţului Mureş. Eu vă 

mulţumesc.    

Domnul preşedinte Dobre: Şi eu vă mulţumesc domnule Mircea, rog pe domnul Szabó 

Árpád să ia notă de solicitarea colegului nostru şi în scurt timp să se apuce de treabă, 
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împreună cu domnul Radu Mircea pentru a redacta un proiect în acest sens. Vă invit la 

vot.     

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 abţineri (Gliga Ioan Florin, Tuşnea Ion), 1 

consilier nu a votat (Szabó Albert), 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării DGASPC Mureș ca partener în 

proiectul ”United Networks - Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a 

comunităţilor marginalizate,” și a cheltuielilor de sustenabilitate a proiectului pe o 

perioadă de 5 ani   

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 al ordinei noastre de zi, de 

asemenea, toate comisiile avizatoare au dat aviz favorabil. Proiectul priveşte  

aprobarea participării DGASPC Mureş ca partener în proiectul ”United Networks” - 

Iniţiativă integrată pentru incluziunea socială a comunităţilor marginalizate și a 

cheltuielilor de sustenabilitate a proiectului. Sustenabilitate nu există, dragi redactori 

ai proiectului. Sustenabilitate, de la ce vine? De la susţinere? Nu, că e „sustainable”, 

adică durabil, dar mă rog, lăsăm aşa. Dacă sunt discuţii, doamna Csép.  

Doamna consilier Csép: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, cred că în viitor 

ceea ce va garanta creşterea unei societăţi sănătoase, trebuie să înceapă de la proiecte 

asemănătoare. În judeţul Mureş avem foarte mare localităţi unde trebuie să prevenim şi 

să concepem o strategie bine gândită, legată de integrarea comunităţilor marginalizate. 

Dacă avem deja o cartografiere a acestora, înseamnă că am început să ne gândim şi la 

viitor, pentru că copiii şi tinerii pe care îi creştem astăzi garantează viitorul. Dacă de 

acum investim în elaborarea şi conceperea, şi nu numai atât, ci şi în implementarea 

strategiei de incluziune a grupurilor vulnerabile, atunci vom creşte o societate 

sănătoasă. Acestea sunt investiţii pe termen lung şi aduc rezultate mult mai târziu, dar 

trebuie să avem răbdare şi încredere. Sunt convinsă că acest proiect nu va consta doar 

în hârtii, dosare, întâlniri şi poveşti. Avem probleme concrete de care se lovesc 

autorităţile administraţiei publice locale. Consiliul Judeţean Mureş ar trebui să se 

implice mai accentuat şi să ajute multe administraţii publice locale în conceperea 

politicii sociale pe termen lung, deoarece acestea, în prezent, stagnează la nivelul de 

asistenţă socială şi servicii sociale. Am ajuns la momentul în care trebuie să ne gândim 

împreună şi să lucrăm la proiecte integrate. Nu este îndeajuns să oferim ajutor social, 

trebuie să concepem o strategie împreună. Avem drumuri, avem şcoli, avem cămine 

culturale şi nu în ultimul rând şi ajutor social. Rolul nostru este să ajutăm comunităţile 

defavorizate, ca aceste şcoli să fie frecventate de copii,  căminele culturale să fie pline 

şi frecventate de multe activităţi pentru comunităţile locale şi, nu în ultimul rând, 

drumurile, spaţiile publice pe care le avem să fie folosite civilizat. Aceasta începe cu o 

educaţie şi o pregătire.  

Stimaţi colegi, cred că o politică bine concepută aduce protecţie socială şi bunăstare. 

Cu participarea, ca şi partener, la acest proiect cred că am făcut primul pas şi avem 

foarte multe de parcurs pentru elaborarea unor strategii de politică socială.  

Domnul preşedinte Dobre: Da. Vă mulţumesc, doamna consilier. Am parcurs şi eu 

proiectul şi obiectivele sale şi, într-adevăr, această hartă pe care o propuneţi în proiect 
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cu ce-i expuşi riscurilor de …, mă rog, excluziune, marginalizare, este un proiect 

interesant, dar să vedem ce spun şi colegii noştri prin vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru buna derulare a 

proiectului ”Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – Perimetrul 

de ameliorare Valea Sînmărtinului – Cetegău – 113,77 ha, Com. Rîciu, Judeţul 

Mureș” finanţat  prin Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

împădurirea terenurilor agricole degradate” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, unanimitate. La punctul 6, avem un proiect 

privind aprobarea încheierii unu act adiţional … îmi cer scuze, doamna Csép m-a 

emoţionat. Vedeţi doamna Csép? Cine-i bătrân … Domnul secretar zice că din cauza 

ochelarilor, că încă nu ştiu să mi-i folosesc şi mă încurc. Da. Mi s-a părut foarte vechi 

proiectul aceasta de la Râciu cu împădurirea şi de aceea am trecut aşa cu vederea. Da. 

Proiectul de la nr. 6 priveşte stabilirea unor măsuri pentru buna derulare a proiectului 

”Reconstrucţie ecologică forestieră pe terenuri degradate – Perimetrul de ameliorare 

Valea Sînmărtinului – Cetegău – 113,77 ha, Com. Rîciu, Judeţul Mureș” finanţat  prin 

Programul de îmbunătăţire a calităţii mediului prin împădurirea terenurilor agricole 

degradate”. Este un proiect mai vechi. Toate comisiile ne dau aviz favorabil. Domnul 

Mózes Levente Sándor, vă rog. 

Domnul consilier Mózes: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, domnul vicepreşedinte, 

consider acest proiect un proiect foarte, foarte bun şi cred că de mult aşteptat de mulţi 

dintre noi. Este o idee foarte bună, că suntem şi noi consiliul judeţean parteneri într-un 

asemenea proiect de re-ecologizarea a terenurilor degradate. Aş avea o întrebare sau 

mai mult o dorinţă către dumneavoastră, către toţi cei de aici, ca să nu fie singurul 

proiect pe raza judeţului, pentru că avem foarte multe terenuri degradate, prost 

administrate şi lăsate în paragină. Această reîmpădurire la Rîciu să fie un prim pas, să 

continuăm în fiecare an. Sunt locuri diferite pe raza judeţului, începând de la 

Târnăveni, până la Sovata, avem unde. Este o idee foarte bună. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule consilier şi aţi văzut că până la urmă 

noi facem ce ţine de noi. Cum să zic? Marea răspundere, marea responsabilitate 

aparţine de fapt primarilor, unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora se află 

aceste terenuri degradate. Noi venim în sprijin şi, dacă suntem tot la această chestiune 

astăzi, ieri m-am consultat cu domnul secretar într-o chestiune, un proiect aşa, mai 

mare, după o discuţie cu Rus Dan Dorul. Foarte multe comune se zbat cu următoarea 

problemă: că au pe diferite străzi, din astea mai noi construite, case fără curent, case 

fără apă, case fără canalizare. Să intrăm într-un parteneriat cu cele 98 unităţi, 

excludem municipiile care au buget mai mare decât noi, şi să vedem care ar fi nevoile. 

Să intrăm prima dată pe curent electric, să tragem linie şi să intrăm într-un parteneriat 

împreună cu toarte unităţile administrativ-teritoriale, cu Electrica, cu toată lumea şi să 

începem în funcţie de nişte criterii pe care le stabilim, să finanţăm într-o anumită 

proporţie 20, 30, 40, 50%, nu ştiu, o să hotărâm împreună şi să facem un proiect pe 4-5 

ani de zile şi să începem să băgăm curent pe aceste străzi. Ştiu că avem probleme la 

Livezeni, ştiu că avem probleme foarte mari la Corunca, ştiu că avem probleme la 
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Sîntana, ştiu că avem probleme la Solovăstru, ştiu că avem probleme la Băgaciu, ştiu că 

avem probleme la Bălăuşeri. Cu precădere în jurul oraşelor avem aceste probleme. 

Domnul secretar încă nu mi-a dat un răspuns, cred că s-a consultat cu juriştii. Să vedem 

dacă putem face un astfel de proiect şi să redactăm un program în baza unor criterii. Să 

facem o comisie, să vedem şi cu terenurile degradate şi cu zonele punctuale, cvasi- 

urbanizate, să le zicem aşa. Să încercăm să le ajutăm, pentru că în casele acelea creşte 

generaţia următoare. Mi se rupe neuronul când mă gândesc că stau cu generatorul şi 

toarnă motorină în generator ca să le folosească, cele casnice. Domnule Radu Mircea, vă 

rog.  

Domnul consilier Radu Mircea: La proiectele de astăzi, din ziua de 23 de Sfântul 

Gheorghe, la creştinii noştri ortodocşi este sărbătoare mare şi mai ciocnim câte un 

pahar. Domnule preşedinte, eu aş propune ca la acest punct de la Rîciu, de 113,77 ha 

de împădurire, undeva răspundem şi noi de treaba aceasta, nu este chiar jucărie, aş 

propune să se formeze o comisie la nivelul consiliului judeţean, din care să se verifice 

această suprafaţă în ce stare tehnică este şi că 90% s-a plătit. Am dorinţa asta, dacă 

este posibil să fiu informat, dacă nu în plen cel puţin separat, cu această investiţie, 

fiindcă este bună, bine venită şi aş spune colegului că nu este unicul în Tîrgu Mureş. Dar 

avem şi la Saschiz, deşi şi la Saschiz tot aşa sunt vreo 5 milioane în banii vechi, deci tot 

o suprafaţă de 100 de ha în două puncte ale judeţului, dar proiectele acestea au fost 

începute din 2009, fiindcă ele nu se pot termina într-un an, doi. Deci, probabil n-ar fi 

lipsit de interes şi la Saschiz să vedem ce s-a întâmplat, ce s-a realizat în cele două 

locaţii? Vă mulţumesc, domnule preşedinte. 

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc domnule consilier. Vă asigur că acest 

proiect este foarte puternic monitorizat, fiind vorba şi de banii europeni. Noi astăzi 

doar înlocuim un membru al comisiei cu doamna Adriana Buruş, chiar ea sau dumneaei 

făcând parte dintr-o comisie care monitorizează acest aspect. Dar mă bucur oricum că 

am început punctul culminant al acestui proiect, şi anume, votul.        

Vot secret. Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 nu a votat , 2 absenţi.                          

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adiţional la Contractul 

de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare 

nr.202662/22/05.03.2010 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul cu numărul 7 privind aprobarea 

încheierii unui Act adiţional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă și de canalizare nr.202662/22/05.03.2010, un proiect la care Aqua 

Invest-ul munceşte de cel puţin 4 luni de zile, astăzi îl avem finalizat. Mulţumim Aqua 

Invest-ului pentru eforturile depuse. Am înţeles că ieri a trecut proiectul şi la Reghin, cu 

ce am aprobat data trecută, cu economiile făcute din executarea contractelor. 

Aquaserv-ul face nişte dotări în judeţ. Dragi colegi, vă invităm la vot.    

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea Ion), 2 absenţi (Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu).                          
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8. Proiect de hotărâre privind asigurarea funcţionării unor organisme colegiale de 
conducere/de lucru 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 8 avem un proiect de hotărâre 

avizat de toate comisiile, privind asigurarea funcţionării unor organisme colegiale de 

conducere şi/sau de lucru. Proiectul de hotărâre are 4 articole şi vă solicităm un vot 

pentru hotărârea în ansamblu.  

Vot secret. Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru” o abţinere, 1 nu a votat, 2 

absenţi.                          

 

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

de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 9, comisiile avizatoare ne-au dat 

aviz favorabil, proiectul nostru de hotărâre priveşte atribuirea licenţelor de traseu, 

aferente unui număr de 3 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate dar speciale. Cu regret pentru domnul Tatár, 

în absenţa domniei sale supunem la vot şi acest ultim proiect.   

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 abţineri (Bândea Eugen, Popa Dragoş 

Codrin), 2 absenţi (Tatár Béla, Todoran Liviu Radu).                          

 

Domnul preşedinte Dobre: Aş vrea să continuăm preţ de câteva minute, dar văd că s-a 

înscris domnul Tuşnea. O să vă rog atunci pe dumneavoastră să … 

Domnul consilier Tuşnea: Înţeleg că suntem acum la „diverse”, nu? 

Domnul preşedinte Dobre: Nu, dar puteţi vorbi. Vă rog. Dar pe ordinea de zi a consiliului 

judeţean, câtă vreme voi fi preşedinte şi nu mai este mult din această perioadă, nu va 

figura cuvântul diverse, pentru că nu este diverse. Este o abordare de a mea, la 

şedinţele pe care le conduc. Probabil la asociaţiile de locatari, la cele de proprietari, 

dar la consiliul judeţean nu va exista „ever”… cât eu sunt preşedinte.   

Domnul consilier Tuşnea: Vorbesc sau nu? Pot să vorbesc, sau nu, în situaţia asta? 

Domnul preşedinte Dobre: Păi, domnul Tuşnea, dacă vă dau cuvântul, normal că puteţi 

vorbi, dar nu la diverse. Punctual.  

Domnul consilier Tuşnea: Bine, oricum mulţumesc. Doamnelor şi domnilor am o 

propunere pe care am analizat-o puţin în regulamentul nostru şi parcă nu ar fi 

imposibilă. Aş dori ca procesele-verbale de la comisii să se scrie un piculeţ mai 

amănunţit şi să devină şi acestea publice pe site-ul consiliului judeţean. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnule Boloş.  

Domnul consilier Boloş: Intervenţia mea este puţin de cu totul altă factură şi intră într-

un alt registru.  

Domnul preşedinte Dobre: Să înţeleg că oarecum netransparent. 
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Domnul consilier Boloş: Foarte transparent, o să vedeţi imediat, puţin mai aproape de 

suflet. Ceea ce vreau să spun acum este o intervenţie, care nu respectă cele zece reguli 

oratorice pe care le-aţi adus la cunoştinţă tinerilor noştri, care vor să intre în politică. 

Dar încerc totuşi să … 

Domnul preşedinte Dobre: Niciunul nu vrea să intre în politică. Eu nu mai cunosc tineri 

care-şi doresc să intre în politică. Sau nu-i cunosc eu.  

Domnul consilier Boloş: Sperăm! Că trebuie să intre. Mai sunt. Îmi permiteţi atunci? 

Intervenţia mea se numeşte: Un gest de curtoazie colegială. Consultând, ca de fiecare 

dată, agenda mea săptămânală, am constatat că duminică, 26 aprilie, am înscrise două 

menţiuni: Cezara, care este nepoata mea, doi ani, şi Ciprian Dobre, preşedintele 

Consiliului Judeţean Mureş, 44 de ani, aşa scrie în agenda mea. Fără voia mea, citind 

aceste menţiuni am avut un moment de meditaţie, în care am încercat să-mi imaginez 

cum va arăta oraşul Tîrgu Mureş, judeţul Mureş, România atunci când nepoata mea va 

avea vârsta de acum a domnului preşedinte Ciprian Dobre, deci peste 42 de ani. 

Evident, domnul preşedinte are şansa să vadă acest lucru dar, în ceea ce mă priveşte, 

eu nu voi avea această ocazie. Sunt însă sigur că felul în care va arăta lumea de atunci 

va depinde în bună măsură de eforturile celor care vieţuim în acest spaţiu şi mai ales de 

cele ale celor care ne conduc acum şi ale celor care ne vor conduce în viitor şi ne vor 

decide în bună măsură destinele. Oamenii care îşi asumă acest rol, la fel ca şi cei care 

din diferitele forumuri de analiză şi decizie, aşa cum este şi cel în care ne aflăm acum, 

au o mare responsabilitate în a judeca corect şi cu simţ vizionar proiectele pe care le 

vor materializa spre binele comunitar. Într-o perioadă de 42 de ani pot apărea şi seisme 

social-economice sau geo-politice greu de anticipat, dar întotdeauna inteligenţa politică 

şi bunul simţ civic, dublate de o muncă serioasă, au condus spre soluţii viabile şi spre 

progres material şi social. Revenindu-mi din starea de meditaţie, pe care am dezvoltat-

o puţin cam mult şi la un nivel poate prea general, într-un gest de curtoazie colegială, 

dar şi politică, în numele meu şi al colegilor din grupul PSD din Consiliul Judeţean 

Mureş, îi adresez domnului Preşedinte Ciprian Dobre, cu prilejul apropiatei zile 

aniversare, urarea de „La mulţi ani!”. Consider că în spaţiul unei vieţi politice normale 

nu ar trebui să existe niciun moment de adversitate, în care relaţiile inter-umane fireşti 

să fie afectate, atât timp cât, cu toţii, dorim sincer binele general al societăţii în care 

trăim, alături unii de alţii, în acest oraş, în acest judeţ, în această ţară. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Da, domnule profesor, m-aţi flatat şi m-aţi făcut să roşesc. 

La rândul meu vă mulţumesc, dar nu înainte să-i urez nepoatei dumneavoastră „La Mulţi 

Ani!” şi mă bucur că suntem oarecum, aşa, temporal situaţi pe aceeaşi pagină a agendei 

dumneavoastră. Acum, pentru că pomeniţi de acel decalog, nu ştiu unde-i Alex Toth? 

Mai este pe aici? El ştie că … sau mă rog, toţi cei care reprezintă presa ştiu că eu nu sun 

la presă aproape niciodată. Nu ştiu câte telefoane am dat în presă în ultimii  ani de zile. 

Dar foarte supărat am fost Alex, când am văzut acel articol. Nu te-am văzut că eşti în 

sală. Habar nu aveam că era presă în sală şi acel titlu denotă, practic, o autosuficienţă 

a mea extraordinară şi îmi pare rău că am făcut acele afirmaţii în prezenţa presei. Dar 

am greşit şi când greşeşti, plăteşti. Da, am greşit. Am greşit total, pentru că nu a fost o 

exprimare publică, acolo a fost un mod de exprimare absolut colocvială, cu nişte tineri 

de 16-17 ani din clasele a X-a şi a XI-a şi nu mi-aş fi dorit,  nici într-un caz, ca acea 
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chestiune, care Alex Toth a spus „decalog” …  păi nu ştiu, cred că au fost 20, Alex poate 

să spună, că el are înregistrarea, mă gândesc,… da, deci nu mi-am dorit să ajungă în 

public acea discuţie cu acei tineri, cu acei copii, până la urmă. Asta este. Nu-i nimic 

ruşinos acolo, dar apare ca o autosuficienţă a mea și a ajuns în public. Nu! Îmi erau 

foarte dragi acei copii, la acel tip de dezbatere sau concurs ţin foarte mult şi mi-ar 

plăcea ca împreună cu echipa noastră să-l aducem şi în Tîrgu Mureş. Este la Bucureşti, 

sunt în marile capitale ale Europei, există la Cluj Napoca, există în multe locuri, şi este 

într-adevăr un exerciţiu al minţilor proaspete, avide de cultură generală, avide de 

ştiinţă, în general, şi mi-ar plăcea să ne putem lăuda cu acei copii. Apropo, avem o 

studentă în anul II la Drept, la Universitatea Petru Maior, care a fost invitată la acest 

concurs, a fost şi membră a juriului, care va reprezenta Tîrgu Mureş-ul la un concurs 

universitar, de data aceasta la Haga. Universitatea Petru Maior, cu echipa de dezbateri, 

a mai câştigat trofeul la Haga, dacă nu mă înşel acum 2-3 ani de zile. Şi în anii 90 au 

mai câştigat o dată, în ’95, ’96, ceva de genul aceasta. Bun, închei … Domnul Szabó 

Árpád, nu închei. Vă rog.  

Domnul consilier Szabó Árpád: Mulţumesc, domnule preşedinte. Permiteţi-mi ca prima 

dată în numele colegilor să vă urăm „La mulţi ani!” multă putere de muncă şi multe 

sănătate! În al doilea rând, la punctul 8 ne-aţi detaliat dumneavoastră ceea ce scrie 

acolo, dar este şi un fel de eveniment, domnul director Bartha, noi, cum ştim iese la 

pensie.  

Domnul preşedinte Dobre: Păi despre asta vroiam eu să vorbesc la sfârşit, dar văd că nu 

mă lăsaţi.    

Domnul consilier Szabó Árpád: Na, am luat-o înainte. 

Domnul preşedinte Dobre: Niciodată!  

Domnul consilier Szabó Árpád: Eu probabil pe domnul Bartha îl ştiu de când a venit în 

consiliu judeţean, am avut prilejul să mai lucrăm şi împreună. 

Domnul preşedinte Dobre: Bun, domnule Árpi, aşa pe scurt, aveţi cadou pentru el? Nu 

aveţi. Uite că eu am. 

Domnul consilier Szabó Árpád: Cadoul cel mai bun este să-l felicităm.  

Domnul preşedinte Dobre: Acum poftiţi, domnule Árpi.  

Domnul director Bartha: Îmi pare rău, dar aţi văzut că întotdeauna am emoţii când 

trebuie să răspund la întrebări. Acum credeţi-mă că emoţia este şi mai mare. M-am 

bucurat când aţi trecut peste punctul 8, am zis că am scăpat. Într-adevăr este un 

moment deosebit, poate pentru dumneavoastră… , eu cred că nu cu mine se întâmplă 

treaba asta. Întotdeauna am zis că se vorbeşte despre altcineva, dar trebuie să realizez 

că aşa este, însă eu mulţumesc în primul rând conducerii că a avut răbdare să mă 

susţină până la această vârstă şi consilierii cu care am lucrat mai mulţi ani, sunt 

consilieri de 8 sau 12 ani, le mulţumesc pentru observaţiile critice care au fost bine 

venite. Am încercat împreună cu colegii mei cu care am lucrat aici, şi aşa am considerat 

întotdeauna şi am zis că practic finanţele este combustibilul pentru instituţii sau pentru 

instituţiile subordonate. Este practic lubrifiantul, ca să funcţioneze, între parametrii 

tehnici stabiliţi de lege. Conducerea, este conducerea care a fost şi care este în 

prezent. Întotdeauna instituţia dă comanda. Noi sper că am reuşit să ţinem un echilibrul 
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în instituţii şi am reuşit fără probleme. Eu vă mulţumesc la toată lumea şi o să încerc să 

mă ţin de sfatul domnului Mircea, care spunea că de abia acum încep activităţile. Ştiu! 

Soţia mea mi-a făcut program, copiii mi-au făcut program, nepoţii mi-au făcut program, 

dar nu au ţinut cont că am şi eu nişte programe de realizat. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Da! Cred că … mă rog, eu sunt relativ nou în consiliul 

judeţean. Nu am decât aceşti aproape 3 ani de zile și 2-3 luni ca vicepreşedinte al 

consiliului judeţean. Sunt mulţi în această instituţie, cu vechimi mult mai mari, care v-

au cunoscut mult mai bine. Cred că înainte de orice trebuie să vă mulţumesc personal. 

Să vă mulţumesc în numele executivului consiliului judeţean şi să vă spun că aţi avut o 

activitate bună. Am avut o colaborare la fel de bună cu direcţia pe care dumneavoastră 

o conduceţi şi în relaţia cu dumneavoastră, în calitate de director, şi cred că 

împrejurarea că aţi avut o activitate atât de lungă la consiliul judeţean pe acelaşi post, 

un post de conducere, unul dintre cele mai importante din consiliul judeţean au format, 

până la urmă, putem spune astăzi, cartea dumneavoastră de vizită în calitate de 

funcţionar public, calitate pe care de fiecare dată din punctul nostru de vedere 

dumneavoastră aţi ştiut să o onoraţi. Cred că în primul rând cariera şi în al doilea rând 

statutul dumneavoastră vor inspira şi pe viitor pe cei mai tineri, pe cei care au 

îmbrăţişat cariera de funcţionar public, pe de o parte şi pe de altă parte, profesia de 

economist. Voi încheia prin a vă spune foarte simplu, „Vă mulţumesc, domnule 

director”. Dacă cineva mai doreşte să spună ceva în legătură cu domnul Bartha, în 

legătură cu noul director interimar, cu Alin, dacă mai doreşte cineva să-i ureze succes, 

sau să-i ureze altceva. Domnule Radu Mircea, vă rog. 

Domnul consilier Radu: Nu vreau să vorbesc după preşedinte, dar vreau în acest cadru 

larg, vreau să-i spun multă sănătate, multă bucurie, fericire, spor la muncă în 

continuare!  

Domnul preşedinte Dobre: Ştim asta. Da. Vă mulţumim. Închidem şedinţa, ne vedem la 

sfârşitul lunii mai, dacă nu vom avea ceva extraordinar. Avem şi noi nişte studii, s-ar 

putea să facem o extraordinară. Vă mulţumesc. 

Lucrările şedinţei au început la ora 1314 şi s-au încheiat la ora 1408. 
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