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Nr.14.110/20.07.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 18 iunie 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. 163 din 11 iunie 2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber, Punctul 

şi Népujság. 

Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean a lipsit un consilier: Borşan Doru Aurelian.  

Au fost invitaţi să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul Judeţului Mureş;  

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

• d-na Dana Miheț, arhitect-șef, Primăria Municipiului Tîrgu Mureș; 

• d-na Marioara Bârsan – director, Căminul pentru Persoane Vîrstnice Ideciu de Jos;  

• dl Sergiu Horobeț, director general, SC Compania Aquaserv SA; 

• d-na Cristina Sîrb – manager financiar, SC Compania Aquaserv SA; 

• d-na Balint Tunde – șef serviciu, Serviciul Juridic, SC Compania Aquaserv SA; 

• dl colonel Liviu Coman – inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi ”Col. Sabin 

Motora” Mureș; 

• dl colonel dr. ing. Dorin Oltean, inspector-șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

”HOREA” al Județului Mureș;  

• dl Constantin Bretfelean, director executiv al Direcției Poliției Locale Tîrgu Mureș;  

• dl colonel Todea Ispas, șef serviciu, Serviciul de Telecomunicații Speciale; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Dobre: În primul rând vă salut. Vă mulţumesc pentru prezenţa 

dumneavoastră la şedinţa noastră ordinară. Am pus cu câteva zile, respectiv cu o 

săptămână mai repede tocmai datorită câtorva puncte care le avem trecute pe ordinea 

de zi şi a unor constrângeri. Proiectul de hotărâre pe care-l avem cu Primăria Municipiului 

Tîrgu Mureş, proiectul cu DGASPC – ul, care aveam limită de fapt să dăm nişte răspunsuri 

ieri şi de aceea nu am făcut-o în ultima săptămână. Pe ordinea de zi avem astăzi şi 

alegerea de către dumneavoastră a viitorului vicepreşedinte al consiliului judeţean, fapt 

pentru care prezenta şedinţă a noastră este una solemnă şi o să înceapă cu intonarea 

Imnului de Stat al României. 
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Se intonează Imnul de Stat al României. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Începem cu procesul-verbal al şedinţei 

anterioare. Domnul secretar aveţi cuvântul.  

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

dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare sunt observaţii sau 

propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest act, vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 mai 2015 se aprobă cu 30 voturi 

„pentru”,  3 „nu au votat” (Popa Dragoş Codrin, Szabó Albert, Şopterean Ioan), un 

absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Avem un absent, domnul Borşan. Avem 

ordine de zi uşor …, care necesită câteva comentarii.  Avem 3 în regim de urgenţă, cred 

că toată lumea a observat. Le-am pus la sfârşit de data asta acele 3 proiecte datorită 

unor chestiuni de procedură, mai mult, legată de alegerea vicepreşedintelui şi pe urmă de 

alegere noului consilier în comisia de specialitate, pentru că altcumva nu avem cum să 

facem. Prima dată trebuie să eliberăm un loc ca să-l punem pe noul consilier și atunci 

toate cele trei le-am pus la sfârşitul ordinii de zi ordinare. Dacă sunt discuţii pe marginea 

chestiunii acesteia, să discutăm la sfârşit cele 3 puncte în regim de urgenţă. Dacă nu 

sunt, vă supun aprobării ordinea de zi cu 15 proiecte în regim ordinar şi 3 proiecte, la 

sfârşit, în regim de urgenţă. Vă invit la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Primul proiect din care … Dacă dumneavoastră 

vă aduceţi aminte, primul proiect era cu art.2. Noi l-am eliminat art.2 din primul proiect 

publicat şi transmis dumneavoastră. Am modificat cu acest amendament hotărârea şi în 

aşa ordine vom lua proiectul. Pentru art.1 noi avem nevoie de un preşedinte şi anume 

preşedintele comisiei de validare a mandatului domnului Gáll. Singurul preşedinte!  

Domnul consilier Socotar: Mulţumesc domnule preşedinte! Stimaţi colegi, doamnelor şi 

domnilor. Nu mai dau citire dispozitivului cu trimiterile la articolele legislative invocate 

pentru că în acest mandat am avut ocazia să-l ascultăm de foarte multe ori.  Dau citire 

conţinutului procesului-verbal al comisiei de validare: În urma examinării dosarului 

Biroului Electoral Judeţean privind alegerile locale din 10 iunie 2012 şi a listei de 

supleanţi al UDMR – Uniunea Democratică Maghiară din România, Organizaţia Judeţeană 

Mureş, comisia a constatat legalitatea alegerii domnului Gáll Ernő, ca  supleant de pe 

lista acesteia şi propune: „validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Gáll 

Ernő. Drept pentru  

care s-a încheiat prezentul proces-verbal”, semnat de toţi cei 5 membri al comisiei de 

validare.” Precizez că domnul Gáll Ernő este secvenţial următorul  pe  lista de supleanţi 

al Uniunii  Democratice  Maghiare  şi  la  dosar,  conform  prevederilor  legale, există 

adresa  
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Organizaţiei  Judeţene UDMR, sub semnătura domnului preşedinte Brassai, cum că domnul 

Gáll este membru UDMR. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Noi vă mulţumim domnule preşedinte pentru munca depusă şi 

vă supun dumneavoastră la vot art.1 al proiectului nostru prin care validăm mandatul 

domnului Gáll Ernő.  

Art.1 al hotărârii se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Îl invităm pe domnul Gáll şi îl rugăm pe domnul 

secretar să îndeplinească formalităţile împreună cu domnul consilier.  

Domnul secretar Cosma: Vă invit să puneţi mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie şi după 

ce voi da citire jurământului să rostiţi cuvântul „JUR”. „Jur să respect Constituţia şi 

legile ţării şi să fac cu bună-credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, 

pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să mă ajute Dumnezeu!” 

Domnul consilier Gáll: „JUR”. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă rog să semnaţi. Poftiţi, vă felicit şi vă doresc succes! Să-l 

felicităm pe domnul Gáll şi vă rog să votaţi celelalte prevederi al proiectului nostru de 

hotărâre, să-i dorim succes în misiunea domniei sale în consiliul judeţean în acest mandat  

şi vă rog să votaţi celelalte prevederi ale proiectului nostru de hotărâre, respectiv de la 

art.2 la art.4. Vă invit la vot.  

Art.2-4 ale hotărârii se aprobă cu 34 voturi „pentru”,  un  absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, o „abţinere” (Moldovan Ovidiu), 

un  absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean 

Mureș 

 

Domnul preşedinte Dobre: Proiectul nr.2. este un proiect şi mai important decât proiectul 

de la punctul 1, respectiv alegerea unui vicepreşedinte al consiliului judeţean.  Acum 

cred că în primul rând noi avem nevoie să hotărâm procedura de vot. Ce procedură 

propuneţi domnule secretar? 

 

Domnul secretar Cosma: Potrivit legii votul este secret. Executivul propune ca votul să se 

desfăşoare pe buletin de vot pe care îl tipărim în urma propunerilor pe care le faceţi 

dumneavoastră. Avem o ştampilă cu amprenta „VOTAT” şi fiecare dintre consilieri 

urmează să aplice ştampila cum consideră de cuviinţă, în cabina de vot şi să introducă 

buletinul în urnă.    

 

Domnul preşedinte Dobre: Dacă sunteţi de acord cu această procedură de vot? Da? Atunci 

vă invit la vot.  

Procedura de votare  se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru Aurelian). 
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Domnul preşedinte Dobre: Procedură avem, mai avem nevoie de un candidat, dacă există 

doritori. Doamna Csép. 

 

Doamna consilier Csép: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, fracţiunea UDMR ar 

propune pentru funcţia de vicepreşedinte pe domnul Szabó Árpád. Cred că multă lume 

cunoaşte foarte bine pe domnul Szabó Árpád, care a desfăşurat o activitate foarte, foarte 

bună şi de calitate, fiind vicepreşedinte patru ani de zile şi cred că şi colegii sunt de 

acord ca domnul Szabó Árpád să stea în faţa noastră de acum încolo şi să ne ajute, ca să 

meargă treburile mai bine în acest judeţ şi să lucrăm împreună. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Şi noi sperăm ca treburile să meargă mai bine în acest judeţ. 

Să vedem dacă ne convinge, să vedem campania care şi-o face domnul consilier. Vă rog  

domnule consilier, dacă acceptaţi şi cum ne convingeţi. 

 

Domnul consilier Szabó Árpád: Vă mulţumesc pentru propunere şi accept candidatura. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumim! Dacă există alte candidaturi? Dacă nu sunt, vă 

mulţumim şi începem atunci procedura de votare. Rog secretariatul să distribuie 

buletinele de vot … sau luăm o pauză de 5 minute? Numai puţin! Sau trecem la punctul 

următor? Haideţi să trecem la punctul următor! Aveţi nevoie de pauză? De consultări? Nu 

pauză, că noi putem muncii şi revenim. Până atunci nu pierdem timpul. Vom revenim la 

punctul 2.  

 

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

anul 2015 

 

Domnul preşedinte Dobre: Mergem mai departe la proiectul de la nr.3, care priveşte 

rectificarea bugetului nostru, a Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015. Comisiile au 

avizat favorabil acest proiect. Vă consult dacă sunt discuţii sau observaţii? Nu sunt. Vă 

invităm să votaţi proiectul de la nr.3.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ioan), un  

absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Mureș, în calitate de 

membru fondator, la constituirea Asociației "Life Tech City" 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de la nr.4 este relativ la aprobarea 

participării Judeţului Mureş, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației 

"Life Tech City". Proiectul despre care vă spuneam că avem o constrângere de timp şi am 

înţeles că discuţiile au fost şi în comisii fructuoase şi favorabile, ca împreună cu Primăria 

Tîrgu -Mureş şi alte entităţii să fim parte în calitate de membri fondatori ai acestei 

asociaţii. Domnul Moldovan Ovidiu.  

Domnul consilier Moldovan: Domnule preşedinte, domnule secretar, întrucât deja fac 

parte din conducerea unor entităţi care sunt membri în  asociaţie ,n-am să particip la 

discuţii şi nici la vot. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Dacă alte chestiuni ar mai fi de discutat? Nu 

mai sunt. Vă mulţumesc şi vă invit să votăm.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Moldovan 

Ovidiu), un absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.161/2014 privind asigurarea 

condiţiilor necesare îndeplinirii activităţilor specifice de către R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 5, proiect de hotărâre privind 

modificarea HCJ nr.161/2014 privind asigurarea condiţiilor necesare îndeplinirii activităţii 

specifice de către R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Vreau să vă informez că în 

legătură cu acest punct am primit de dimineaţă o cerere, respectiv o corespondenţă din 

partea domnului Petru Ştefan Runcan care este adresată consiliului, în general, mie 

personal, consilierilor judeţeni şi Instituţiei Prefectului, iar domnul Runcan zice aşa: prin 

prezenta ne semnalează şi ne solicită să scoatem de pe ordinea de zi a şedinţei noastre 

acest punct, respectiv să nu modificăm Hotărârea nr.161/2014 a consiliului judeţean 

pentru că dumnealui a făcut un proces consiliului judeţean pentru această hotărâre şi 

pentru multe altele. Câte procese avem cu domnul Runcan, Adriana? Vreo 11. Mi-am făcut 

datoria de a vă informa, nu ştiu dacă aţi primit-o toţi, ea este adresată şi consilierilor 

judeţeni. Avem multă treabă cu domnul petiţionar, niciun fel de problemă. Dacă nu sunt 

discuţii pe marginea acestui material, mulţumesc comisiilor care au avizat favorabil şi 

just. Vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Szabo Albert), o 

abţinere (Tuşnea Ioan),  un absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul vicepreşedinte îmi atrage atenţia că, 

corespondenţa cu noi făcută de domnul petiţionar e făcută într-o limbă română 

îndoielnică, cu greşeli de ortografie mari. Domnul profesor Boloş. 

Domnul consilier Boloş: Am intervenit procedural privind un considerent pe care o să-l 

înţelegeţi imediat. Am procesat intervenţia domnului coleg mai înainte. N-am înţeles care 

este situaţia de incompatibilitate pentru votul acordat. Dânsul a făcut o menţiune că face 

parte dintr-o entitate care va face parte şi ea din această asociaţie, din conducere, 

pentru că şi Universitatea Petru Maior face parte din asociaţie, dar nu consider că este o 

incompatibilitate ca eu să votez în calitate de consilier asocierea consiliului. Aici cer 

părerea domnului secretar. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă rog domnule secretar. 

Domnul secretar Cosma: Domnul consilier Moldovan face parte din conducerea executivă 

a unei societăţi comerciale care participă ca asociat la constituirea asociaţiei respective. 

În aceste împrejurări există posibilitatea pur ipotetică să existe un conflict de interese şi 

în măsura în care ar urma să facă parte, ca reprezentant al acelei societăţi comerciale, 

din organele de conducere al asociaţiei ar exista şi o stare de incompatibilitate 

reglementată de Legea 161/2003. În privinţa dumneavoastră, domnule profesor, cred că 

situaţia este diferită şi nu sunt incidente acele dispoziţii. 
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Domnul preşedinte Dobre: Dacă credeţi că ar trebui să reluăm votul? Pentru 

dumneavoastră, pentru oricine de fapt, nu ne dorim această frumoasă incompatibilitate şi 

conflict de interese. 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea unor acte administrative în vederea 

implementării proiectului "Program de intervenţii integrate pentru şomeri - 

certitudinea unui viitor durabil" 

Domnul Preşedinte Dobre: Proiectul de la nr.6 este un proiect de hotărâre privind 

modificarea unor acte administrative în vederea implementării proiectului "Program de 

intervenţii integrate pentru şomeri - certitudinea unui viitor durabil" şi aici am avut o 

constrângere de timp. Am observat că toate comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil, 

le mulţumim şi vă supunem votului acest proiect.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”,  un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelelor contractelor de furnizare/prestare 

a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, 

în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7 proiectul prevede a aprobarea 

modelelor contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de 

canalizare pentru persoanele fizice şi juridice, în aria de operare a S.C. Compania 

Aquaserv S.A. Comisia social-culturală a dat patru voturi „pentru”, o „abţinere”, 

Tehnico-economică, aviz favorabil, Ordine publică, relaţii internaţionale, aviz favorabil, 

Servicii publice, aviz favorabil şi de asemenea Amenajarea teritoriului, Agricultura şi 

mediu, aviz favorabil. Domnul Tuşnea. 

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

eu am idei puţine dar fixe. M-am gândit mult dacă ce urmează să vă prezint sau nu. Pe de 

o parte ar trebui să vă cer scuze, dar … 

Domnul preşedinte Dobre: Sper că nu ziceţi că nu ne prezentaţi. 

Domnul consilier Tuşnea: … respectul pentru cetăţeni şi responsabilitatea pe care simt că 

uneori mă apasă, mă obligă să vă prezint o situaţie şi cred că la acest punct trebuie să fac 

lucrul acesta, legat de Aquaserv, pentru că noi, aici, la consiliul judeţean de multe ori am 

aprobat cam tot ceea ce au cerut, de la lucruri justificate şi până la lucruri mai cu iz de 

moft. Respectiv măriri de salarii, măriri de indemnizaţii, măriri de preţuri la apa potabilă, 

la apa menajeră ş.a.m.d. şi cred că era o minimă cerinţă să ne ofere o apă cu adevărat 

potabilă, care să îndeplinească cerinţele impuse de Ministerul Sănătăţii, de Direcţia de 

Sănătate Publică, de Oficiu pentru Protecţia Consumatorului ş.a.m.d. Am avut o 

experienţă foarte neplăcută şi trebuie să vorbesc despre ea în două propoziţii scurte. 

Vineri după-masa am vrut să umplu o piscină, cumpărată nou-nouţă şi am dat drumul la 

apă de la un robinet obişnuit, la care am racordat un furtun să se umple şi am lăsat vreo 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
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două ore și  jumătate, întrucât furtunul era destul de strâmt şi m-am gândit că nu-i nicio 

problemă. Pe când m-am dus, se umpluse cam o treime şi m-am speriat ce am văzut în 

piscină. După care soţia a zis că „Eu în asta nu intru! Dă-i drumul.” Şi eu am dat drumul 

pe grădină, după care mi-am zis: ce să fac? Mi-am zis că hai să încerc s-o filtrez. Păi prin 

ce? La repezeală printr-un sac de pânză, şi îmi cer scuze, trebuie să vi-l arăt, ca să vedeţi 

ce înseamnă apă potabilă furnizată de Aquaserv. Acesta-i sacul prin care am filtrat cam 8 

m3 de apă. Şi asta se numeşte apă potabilă, vă rog să vă uitaţi. Mai am unu acasă, pentru 

că s-a înfundat la un moment dat şi n-a mai lăsat să treacă apa prin ea deloc. M-am dus la 

robinet, am desfundat acele mini filtre din capul robinetelor şi am găsit lucruri 

asemănătoare. Eu aş vrea să nu mă credeţi şi să mergeţi la dumneavoastră acasă şi din 

când în când să desfaceţi acele filtre din capul robinetelor, mai mult decât atât, v-aş 

propune  cu o batistă albă, nouă, să înfăşuraţi din când în când capul robinetului, să lăsaţi 

să curgă prin această batistă apa care vine pe robinet şi să constataţi dumneavoastră care 

este calitatea apei. Cred că avem o mare răspundere pentru sănătatea oamenilor din 

acest judeţ, a copiilor, apa aceasta merge în şcoli, în grădiniţe, merge la spital, merge la 

localuri, merge la noi, la fiecare acasă şi sigur dacă ne uităm la apa turnată într-un pahar, 

nu ne dăm seama. Dar lăsând să curgă cantităţi mai mari, constatăm ce poate să conţină 

această apă care se numeşte apă potabilă. Cred, că-i cazul, cumva, împreună să vedem 

ce se întâmplă. Astăzi am fost la Direcţia de Sănătate Publică şi am aflat un lucru care 

iarăşi nu mi-a plăcut. Aquaserv-ul nu are o monitorizare externă, are un laborator în carte 

îşi face singur analizele, cele fizico-chimice şi cele biologice. Direcţia de Sănătate Publică 

face doar de patru ori pe an câte un sondaj, dar în care exact lucrurile acestea pe care vi 

le arăt eu nu le determină, adică substanţa uscată, respectiv suspensiile, substanţele 

organice, sunt nişte termeni care sunt trecuţi acolo. Dragii mei, mi-a expirat timpul, asta 

am vrut să vă spun şi îmi cer scuze.    

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc şi cred că … Da, domnule Mircea. 

Domnul consilier Radu Mircea: Să vă spun drept, nici nu am vrut să iau cuvântul doar că, 

numai zicând domnul coleg problema apei, eu am sesizat-o în cadrul comisiei de 

agricultură, fiindcă apa potabilă ar trebui să aibă un PH…, ştiţi, sunt doi indici de 

calitate, PH-ul şi duritatea. Eu mă confrunt cu treaba asta în domeniul meu şi am făcut 

analize. Deci o apă potabilă trebuie să aibă PH-ul 6,4-6,8 şi am cerut să-mi transmită de 

la laborator, prin telefon, duritatea şi PH-ul apei potabile. Deci PH-ul este 7,4, duritatea 

este depăşită cu 0,33. Eu zic că ar trebui să ne încadrăm în parametrii aceştia, dar 

probabil că încă dânşii nu au instalaţii performante, nu trebuie să alarmăm populaţia, în 

nici într-un caz, dar va trebui să se doteze, asta vroiam, ca să ne vândă o apă potabilă cu 

cei doi parametri, care reprezintă într-adevăr calitatea apei. Rog pe cei de la Aquaserv să 

facă acest efort. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumim şi noi, reprezentanţii Aquaserv-ului, vă rog.  

Domnul Ciupe, manager Aquaserv: Pot să vă răspund în câteva cuvinte. Prima dată 

referitor la incidentul pe care l-a ridicat domnul consilier. Deci nu pot să afirm că nu a 

existat acest incident. Dacă domnul consilier a depus o sesizare la noi şi nu i s-a răspuns şi 

nu s-a rezolvat, vom lua măsurile respective. Dacă nu a depus o sesizare, nu avem cum să 

ştim. Noi avem 1480 de km de reţea, nu putem şti în fiecare punct ce de întâmplă. Este 

posibil ca la o asemenea lungime de reţele într-un punct să se întâmple ceva. A fost o 
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reparaţie în zona respectivă și când s-a dat drumul la apă, probabil… Sigur este apă 

murdară aşa cum puteţi citit în comunicatele noastre şi este posibil să se fi întâmplat. 

Dacă este o sesizare depusă la noi, vă garantez că  azi s-a rezolvat şi nici nu a fost supusă 

plăţii. Dacă nu, avem ce discuta. Pe programele celelalte cu monitorizarea, ar fi bine să 

citim legea. Deci apa se monitorizează prin lege, în baza Legii nr. 458/2002, republicată 

în 2014, care stabileşte clar cine declară că apa aceasta este potabilă sau nu. În România, 

aceasta o declară Ministerul Sănătăţii prin Institutul Naţional de Sănătate şi prin 

reprezentanţii săi în teritoriu, respectiv D.S.P. – urile şi Centrele Regionale de Sănătate. 

Compania Aquaserv are un laborator autorizat de către Ministerul Sănătăţii, se poate 

verifica, este public şi prin lege noi facem monitorizarea de control şi aceste rezultate 

sunt publice şi se pot vedea. Monitorizarea de audit este făcută de D.S.P. şi analizele care 

nu se pot efectua de către laboratorul D.S.P. le plătim la centrele regionale de sănătate 

şi acestea sunt publice. Deci nu discutăm că nu avem autorizaţie. Ne pare rău pentru 

incidentul care s-a produs, dar în ceea ce priveşte monitorizarea de control şi 

monitorizarea de audit, ne încadrăm în legislaţie şi asta se poate verifica. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim domnule Ciupe. V-aţi salvat aşa pe ultimul metru 

pătrat, ca să zic aşa. Trebuia să începeţi cu scuze, nu cu regret. Un agent economic serios 

îşi cere scuze de la consumatori. Nu, regret, domnule Ciupe, aţi avut cuvântul, îmi pare 

rău, nu v-am întrerupt. Aţi spus că vă pare rău, asta-i diferenţa între un agent economic 

care are cultura socială şi unul care o are mai puţin. Cel care o are mai puţin o regretă,  

celălalt îşi cere scuze de la consumatori. Şi un agent economic serios nu spune că nu a 

fost sesizat, ci spune ies afară şi în 5 minute cineva se va deplasa să vedem care-i 

problema. Pentru că aceste probleme le cunoaştem cu toţii în această sală, sau mai mult, 

toţi cetăţenii care au contract cu Aquaservul. Ştim că aveţi o reparaţie şi apa îi plină de 

suspensie. Ştim că vă plătim acea apă. Atunci când cineva vine şi îţi arată, înainte vine şi 

îşi cere scuze. Da, diferenţa, v-am spus, de tratament a unui agent economic care-şi 

respectă consumatorii. Vă supun votului proiectul nostru de hotărâre.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 5 abţineri (Pop Teodor Mircea, 

Radu Mircea, Someşan Ştefan, Szabó Albert, Tuşnea Ioan),  un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJ nr.146 din 29 octombrie 2009 privind 

avizarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi canalizare în aria de 

operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 8, proiect de hotărâre privind  

modificarea HCJ nr.146 din 29 octombrie 2009 privind avizarea Regulamentului serviciului 

de alimentare cu apă şi canalizare în aria de operare a S.C. Compania Aquaserv S.A. Dacă 

nu sunt discuţii, vă invit să votaţi.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Todoran Liviu 

Radu), 4 abţineri (Pop Teodor Mircea,  Someşan Ştefan, Szabó Albert, Tuşnea Ioan),  un 

absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi actualizarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 9 avem un proiect care priveşte 

modificarea şi actualizarea componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş. 

Aici avem un amendament pe care o să-l propun. Vroiam să-l cert pe domnul secretar 

unde mi–l pune și a pus exact unde trebuia.  În cuprinsul art.2 unde este componenţa, 

proiectul de hotărâre o să aibă o modificare şi anume: „I.S.U. a propus pe domnul 

Mureşan Ioan, dar acesta se înlocuieşte cu domnul col.dr.ing. Oltean Dorin, inspector şef 

I.S.U. Mureş Horea”, adică delegarea se dă pentru şedinţă nu pentru componenţă. Cu 

acest amendament, cu această modificare … îi salutăm pe noii membrii ai componenţei 

Autorităţii Teritoriale şi anume pe domnul Bretfelean Valentin, şeful Poliţiei Locale, pe 

domnul Bâltag Dumitru, comandat al I.P.J. Mureş, pe domnul comandat al Jandarmeriei 

Mureş, pe domnul Todea Ispas de la Structura Teritorială  pentru Problemele Speciale 

Mureş, le mulţumesc că participă şi pe dumneavoastră doamnele, domnii consilieri, vă 

invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

 

10. Proiect de hotărâre privind numirea directorului interimar al Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Ideciu de Jos  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul de la punctul 10 este pentru numirea 

directorului interimar al Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos. O salutăm şi 

pe doamna Bârsan, care revine pe funcţie, dar de data aceasta pe o perioadă 

determinată, mă gândesc.  

Vot Secret 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 „nu au votat”, un absent 

(Borșan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. Votul este secret de aceea nu se vede, dar iată 

sunt multe voturi. 

 

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-militare a  

judeţului Mureş, aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.141/2012 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 11 este un proiect de hotărâre privind actualizarea 

monografiei economico-militare a judeţului Mureş, motiv pentru care este şi domnul 

Todea prezent, pentru probleme speciale. Mulţumesc comisiilor avizatoare pentru avizul 

favorabil. Vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare sistem rutier pe DJ 154E 

Jabeniţa – Adrian-Gurghiu" 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 12 avem un proiect de hotărâre 

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

ai investiţiei "Reabilitare sistem rutier pe DJ 154E Jabeniţa – Adrian-Gurghiu". Şi aceasta 

este unul dintre motive pentru care am pus mai repede şedinţa cu o săptămână. Vă invit 

dă votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare sistem rutier DJ153F 

int.DJ107G – Nandra – Bichiş – Ozd, km 5+325-6+655" 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea la punctul 13 avem un proiect de 

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

economici ai investiţiei "Reabilitare sistem rutier DJ153F int.DJ107G – Nandra – Bichiş – 

Ozd, km 5+325-6+655". Alt motiv. Vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, o abţinere (Todoran Liviu Radu), 

un absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 

6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse 

regulate speciale 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 14, proiect de hotărâre privind 

atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr de 4 trasee, pentru efectuarea 

serviciului public de transport persoane prin curse regulate dar speciale. Vă invit să 

votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 abţineri (Bândea Eugen, Tatár 

Béla), un absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

Se revine la punctul 2 în regim ordinar 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea unui vicepreședinte al Consiliului Județean 

Mureș 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Colegele noastre cred că au tipărit buletinele 

de vot. O să-l rog pe domnul secretar să citească numele fiecărui consilier judeţean şi să 

ne ducem să votăm. Vă amintesc, practic revenim la proiectul ordinar nr.2 şi alegem un 

vicepreşedinte.  

Domnul secretar Cosma:  Vă propun să începem cu domnul preşedinte Ciprian Dobre. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
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În continuare, dl. secretar Paul Cosma invită consilierii, în ordine alfabetică,  să voteze: 

Antonie Ştefan Mihail, Baciu Marius Tiberiu, Bândea Eugen, Bán Moise, Boloş Vasile-

Grigore, Boroş Raul-Alin, Chiorean Anghel, Coman Meluş Florian, Csép Éva Andrea, Dancu 

Ovidiu, Dászkel László, Dénes Iosif, Erős Csaba, Gáll Ernő, Gliga Ioan-Florin, Iacob Letiţia, 

Kedei Pál Előd, Moldovan Ovidiu,  Mózes Levente Sándor, Pokornyi Vasile Ştefan, Pop 

Teodor Mircea, Popa Dragoş Codrin, Radu Mircea, Rus Dan Dorul, Socotar Gheorghe Dinu, 

Someşan Ştefan, Szabó Albert, Szabó Árpád, Szász Izolda, Şopterean Ioan, Todoran Liviu 

Radu, Tuşnea Ioan, Tatár Béla.  

Domnul preşedinte Dobre: Procesul de numărare a voturilor s-a încheiat. Domnilor 

consilieri vă rog să vă aşezaţi şi să-l ascultăm pe domnul preşedinte. 

Domnul președinte al Comisiei de validare Socotar: Mulţumesc domnule preşedinte! 

Proces-verbal încheiat astăzi 18 iunie 2015 cu ocazia alegerii unui vicepreşedinte al 

Consiliului Judeţean Mureş. În urma numărării voturilor pentru alegerea unui 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, comisia de validare a constatat 

următoarele: pentru domnul Szabó Árpád, din 34 de voturi exprimate, avem 33 voturi 

„pentru”, un vot nul şi „împotrivă” niciunul. Având în vedere numărul de voturi 

favorabile comisia de validare îl declară ales în funcţia de vicepreşedinte pe domnul 

Szabó Árpád, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal, semnat de toţi 

membrii comisiei. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc domnule preşedinte, îl felicităm pe domnul 

Szabó Árpád care a întrunit numărul de voturi necesare pentru a ocupa, reocupa poziţia 

de vicepreşedinte al consiliului judeţean. Vă rog, dacă doriţi să adresaţi câteva cuvinte 

domnule vicepreşedinte. Dacă doriţi să veniţi la prezidiu, mai avem 3 puncte pe ordinea 

de zi.  

Domnul vicepreşedinte Szabó: Eu mulţumesc colegilor pentru încrederea acordată şi cred 

că împreună cu executivul vom putea lucra pentru a putea realiza programele şi 

proiectele judeţului, în interesul comunităţii mureşene. Vă mulţumesc încă o dată ! 

Domnul preşedinte Dobre: Da! Îi adresăm şi noi felicitări şi sperăm că de acum încolo 

lucrurile o să meargă bine în acest judeţ. Deci, trebuie să votăm hotărârea în ansamblu, 

punctul 2, în regim ordinar. Revenim de unde am … vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Ciprian Dobre), 

un absent (Borşan Doru Aurelian). 

  

În regim de urgenţă 

1. Proiect de hotărâre  privind modificarea componenţei unei comisii de specialitate 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm în cele 3 puncte aflate în regim de 

urgenţă pe ordinea noastră de zi, graţie votului dumneavoastră. Primul este legat de 

modificarea componenţei Comisiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, în sensul că 

încetează în calitate de membru al comisiei al domnului Szabó Árpád, iar locul domniei- 

sale va fi luat de domnul Gáll. Dacă nu sunt discuţii sau observaţii, vă invit să votăm. 

Acesta este de fapt art. 2 din punctul 2, pus la sfârşit.  Vă mulţumesc. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Ciprian Dobre), 

un absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

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

2 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 

curse regulate speciale  

Domnul preşedinte Dobre: Regim de urgenţă la punctul 2 este un proiect de hotărâre 

privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui număr de 2 trasee, pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale. Motivul pentru care se află cele două în regim de urgenţă este că doar ieri a 

venit avizul de la Autoritatea Rutieră Română pentru acestea şi nu le aveam în momentul 

redactării ordinii de zi. Comisiile au avizat favorabil acest proiect. Vă invit să votăm  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, unu „împotrivă” (Coman Meluş 

Florian), 2 „abţineri” (Bândea Eugen, Popa Dragoş Codrin), 2 nu au votat (Ciprian Dobre, 

Tatár Béla), un absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

Domnul preşedinte Dobre: Domnul Tatár, aţi vrut să spuneţi ceva? V-aţi înscris la cuvânt? 

N-am înţeles, îmi cer scuze.  

Domnul consilier Tatár: La trasee am vrut să spun ceva. 

Domnul preşedinte Dobre: Întrerup şi vă rog! 

Domnul consilier Tatár: Deja este votat, nu se mai poate întoarce domnule preşedinte. 

Timpul zboară aşa de repede că … 

Domnul preşedinte Dobre: Noi chiar dacă am votat eu vreau să vă ascult.  

Domnul consilier Tatár: Nu prea are rost. Eu nu am nimic. Aceste trasee le votăm în 

fiecare şedinţă şi mi se par aberaţiuni. Mi se pare aberant că în raza municipiului Tîrgu 

Mureş, să dai curse speciale unde este transport public de persoane. Mâine o să vină şi 

Combinatul, o să vină şi Consiliul Judeţean, o să vină Metalotehnica, Primăria, dar nu-i 

nici un sens să dăm pe acele trasee curse speciale pe raza municipiului Tîrgu Mureş. Nu 

prea intră în competenţa judeţului. Părerea mea! Dar … apoi votăm.  

Domnul preşedinte Dobre: Întreb acum, prelungim un pic discuţia, știu că aveţi calitatea 

de membru al consiliului de administraţie la Transport Local Tîrgu Mureş?   

Domnul consilier Tatár: Da! 

Domnul preşedinte Dobre: Corect. Voi nu puteţi să contestaţi această atribuire de licenţă? 

Domnul consilier Tatár: În România totul este posibil, dar pe avizul respectiv care a venit 

nu-i semnătura mea. Adică este ceva ce nu pot să înţeleg. Orice staţie care este folosit de 

alţi operatori de transport trece prin semnătura noastră. Noi suntem gestionarii acestor 

staţii din municipiul Tîrgu Mureş.  

Domnul preşedinte Dobre: Dumneavoastră vedeţi că avem această discuţie de 3 ani. Noi 

nu facem  licitaţii, noi nu avizăm. Noi propunem şi hotărâm. Noi suntem un fel de … 

Domnul consilier Tatár: Şi după aceea ne gândim că vrem să creăm Zona Metropolitană, 

adică … aberaţii. Eu nu am nimic împotrivă , dar aici creăm un precedent.  
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Domnul preşedinte Dobre: Este total neproductiv ce se întâmplă şi spunem lucrul cesta de 

3 ani.  

Domnul consilier Tatár: Dar tot noi am votat programul de transport. Să nu uităm acest 

lucru domnule preşedinte. 

Domnul preşedinte Dobre: Da, este foarte adevărat, dar daţi-mi altă soluţie. 

Domnul consilier Tatár: Păi, judeţele care nu au votat, au găsit soluţii.  

Domnul preşedinte Dobre: Păi, bun, şi  noi de ce n-am găsit? 

Domnul consilier Tatár: Fiindcă e gata votat. E mort! Până în 2019 noi suntem blocaţi, nu 

putem face nimic. Nici un transportator n-o să renunţe de bună voie la traseu. Nu trebuia 

să votăm acum 3 ani, când v-am zis.  

Domnul preşedinte Dobre: Aţi văzut … şi nu putem să lăsăm oamenii fără transport.  

Domnul consilier Tatár: Domnule preşedinte, acum 3 ani v-am spus să nu votăm. S-a 

votat. A trecut cu două voturi în plus. V-am rugat să nu votaţi. Dacă nu se vota … e aici 

domnul Coman care a lucrat chiar la … 

Domnul preşedinte Dobre: Eu chiar am mers pe considerentele celor care cunosc 

domeniu.  

Domnul consilier Tatár: Păi, se pare că nu prea cunosc.  

Domnul preşedinte Dobre: Ştiu! Chiar am mers, chiar n-am nici un fel de … 

Domnul consilier Tatár: Îmi pare rău, dar vă mulţumesc pentru timpul furat. 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc.  

 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului 

Mureş şi din administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş în domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Ultimul punct de pe ordinea de zi priveşte 

trecerea unui imobil din domeniul public al Judeţului Mureş şi din administrarea Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în domeniul public al 

Municipiului Tîrgu Mureş şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş. 

Este vorba despre imobilul din Aleea Carpaţi, la Şcoala Generală nr.16, unde este şi o 

şcoală şi o grădiniţă în limba germană. Dăm acest imobil Municipiului Tîrgu Mureş, pentru 

a putea extinde de fapt grădiniţa şi şcoala cu limbă de predare germană - Schiller şi care 

vor beneficia de acest spaţiu pe care noi îl dăm în domeniul public şi cu această 

destinaţie municipiului local în administrare. Dacă nu sunt observaţii, vă invit să votăm.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 nu au votat (Ciprian Dobre, 

Erős Csaba), un absent (Borşan Doru Aurelian). 

 

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru vot, iar ultimul punct  … trebuie luat un 

alt echipament să nu mai fie … Cine-i de la licitaţii publice aici? Rog cumpăraţi alt 

echipament. 
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Domnule profesor Boloş aţi văzut că am introdus punctul 15: Întrebări, interpelări, 

răspunsuri, opinii. E bine? 

 

Domnul consilier Boloş: În primul rând apreciez faptul că această propunere a fost luată în 

considerare şi intrăm într-o formulă care consider că este absolut firesc. Eu aş adresa o 

întrebare la care aştept răspuns şedinţa următoare sau într-una din şedinţele următoare şi 

anume, întrebarea este următoarea: care este punctul de vedere al Muzeului Judeţean 

Mureş în legătura cu propunerea pe care am făcut-o în şedinţa CJM din 5 martie a.c. legat 

de înfiinţarea, în cadrul acestuia, a unei secţii de arheologie industrială care să 

evidenţieze creaţia tehnică în decursul timpului, în acest domeniu, a comunităţii 

mureşene? Vă mulţumesc.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Da, aşa este, aţi făcut această propunere, până la şedinţa 

următoare o să avem şi răspunsul  Muzeului Judeţean. Dacă mai sunt şi alte chestiuni pe 

care credeţi că ar trebui să discutăm. Domnul Tuşnea, vă rog.  

 

Domnul consilier Tuşnea: Da mulţumesc. Întrebarea mea este tot pentru şedinţa 

următoare. Mai am o idee fixă, ceea a drumurilor judeţene. Dacă se poate, cred că ar fi 

foarte util ca în fiecare din şedinţele ordinare pe care le avem lunar, să ni se facă o mică 

informare despre lucrările care s-au făcut în luna respectivă pe drumurile judeţene şi 

care urmează să facă în luna următoare, pentru că eu chiar mă duc pe aceste drumuri. 

Duminică am fost pe cel de la Ungheni până la Târnăveni, pentru că am fost la Sibiu şi ar 

trebui să mergem mai des. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Ce piesă de teatru aţi văzut, dacă aţi fost la Sibiu. 

 

Domnul consilier Tuşnea: N-am prins decât asta stradală, pentru că la celelalte erau 

vândute biletele. Deci cred că ne-ar fi utilă o informare, nu trebuie să intre în detalii, 

doar despre lucrările care s-au executat pe drumurile judeţene în ultima lună şi ce 

urmează luna următoarea. Vă mulţumesc mult.  

  

Domnul preşedinte Dobre: Târnăveni-ul era exact zona aceea pentru care nu s-a 

prezentat nimeni la licitaţie pentru plombări. Anul acesta dacă absorbim toţi banii alocaţi 

Direcţiei Tehnice pe drumuri, vom ave cifră dublu faţă de anul trecut şi de patru ori cât 

în 2010-2012. Sunt probleme cu garanţiile. Trebuie să aşteptăm să termine garanţiile ca 

să începem lucrările, dar vom face acest raport pentru dumneavoastră, fără nici un fel de 

problemă. Domnule Pokorny. 

 

Domnul consilier Pokorny: Vă mulţumesc. Astăzi am trecut pe acolo. Care este stadiul 

lucrărilor de reabilitare a podului care traversează în Livezeni? Cred că este podul 

drumului care duce la Sânişor. Este drum judeţean şi era vorba că se va reabilita podul 

acolo şi lucrările încă nu sunt începute. Aş dori să întreb când se vor începe? 
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Domnul preşedinte Dobre: Stadiul este de adjudecare. S-a ţinut licitaţia şi comisia 

evaluează ofertele. Domnule Ignat, greşesc? Deci comisia evaluează ofertele depuse, 

avem parcă 4-6 depuse, nu-mi aduc aminte. Ceva de genul acesta. Sunt mai multe. 

Doamna Csép. 

 

Doamna consilier Csép: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi. Foarte multă lume 

întreabă ce se întâmplă cu proiectele depuse spre finanţare, proiectele culturale, cele cu 

culte şi cele sportive şi de asistenţă socială pentru că a trecut o vreme destul de mare 

deja şi au început deja să aibă loc evenimentele pentru care sau depus proiecte şi le e 

temă asociaţiilor respective că vor fi realizate fără suport şi după aceea o să aibă 

probleme mai departe. Aş dori, eventual, dacă puteţi să ne informaţi şi cred că şi ceilalţi 

colegi sunt interesaţi, ce se întâmplă şi în ce stadiu sunt aceste proiecte. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Este corect observaţia dumneavoastră. Domnul secretar, 

eventual dacă ştiţi dumneavoastră?   

 

Domnul secretar Cosma: Eu chiar astăzi am primit spre avizare un proiect de dispoziţie 

pentru unul dintre domenii, mă refer la sport. Nu l-am avizat pe considerente privind 

respectarea normelor de tehnică legislativă însă, în acest context, ţin să vă informez că 

acea comisie pentru evaluarea proiectelor pe sport a finalizat activitatea. Pe sport cred 

că au fost cele mai puţine dar, în orice caz, depăşesc 100 şi la celelalte comisii sunt, cum 

a spus domnul preşedinte, peste 300, 400. Eu v-aş propune …, ştiu că sunt pe final, n-aş 

putea să vă spun că sunt gata astăzi sau mâine. Este o activitate confidenţială a comisiei 

şi nu pot să vă dau informaţii.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Este corectă observaţia, însă termenul de depunere a fost 7 

mai, suntem în 18 iunie şi 4-5 oameni care sunt în comisie au evaluat vreo 400 sau 600 de 

proiecte. Dacă fiecare proiect are 10 pagini, înseamnă 6000 de pagini pentru care ei toţi 

răspund. Dar aveţi dreptate. N-a trecut decât o lună şi 8 zile. 600 de proiecte! Dar aveţi 

dreptate pe fond. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, dar pe urmă mă întorc la ei, 5 

oameni şi sunt 600 de proiecte, 10 pagini dacă au … să lucreze şi corect! Da, vă 

mulţumesc pentru întrebări, dacă mai sunt şi altele? Executivul nu pune întrebări? Am 

înţeles! Vă mulţumesc tare mult, ne vedem în iulie, iarăşi puţin mai repede. Dacă 

terminăm indicatorii tehnico-economici de la sensul giratoriu de la Sîncrai-Nazna, imediat 

convoc şedinţa, ca să încercăm să-l terminăm anul acesta. Mulţumesc!                    

Lucrările şedinţei au început la ora 1312 şi s-au încheiat la ora 1421. 
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