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Nr. 15848/13.08. 2015 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 16 iulie 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. 206 din 9 iulie 2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber, Punctul 

şi Népujság. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit trei consilieri: Baciu Marius 

Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin 

Au fost invitaţi să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul Judeţului Mureş;  

• dl. Florin Aurelian Petra, inspector-şef Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Mureş;  

• dl. Schmidt Lorand, director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş;  

• d-na Elida Deak, director adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş; 

• dl. Soós Zoltán, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

• dl. Dr. Dan Sânpălean,  asistent universitar, Universitatea de Medicină şi Farmacie; 

• dl. Sergiu Horobeţ, director general, SC Compania Aquaserv SA; 

• dl.Törzsök Sándor, manager de proiect, SC Compania Aquaserv SA; 

• dl.Marius Comănici, inginer, SC Civil Proiect Braşov; 

• d-na Mihaela Viorica Verdeş, expert evaluator;   

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna, bună ziua. O să-i rog pe câţiva domni să-şi 

pornească aparatele de vot. Domnul Coman, mulţumim domnului Coman. Avem trei 

absenţe, domnul Baciu Marius Tiberiu, domnul Borşan Doru Aurelian şi domnul Gliga Ioan 

Florin. Absenţi motivaţi, am înţeles de la secretariat. Suntem în formulă completă, cu 

doi domni vicepreşedinţi, cu domnul secretar. Pornim şedinţa de vot, nu avem chestiuni 

prealabile şi îl invit pe domnul secretar să îndeplinească formalitatea prevăzută de lege 

pentru aprobarea procesului-verbal de la şedinţei anterioare. Domnul secretar, vă rog. 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    2/17  
 

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

consilieri, aţi primit procesul-verbal al şedinţei ordinare din 18 iunie 2015, dacă 

referitor la conţinutul acestuia sunt observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit 

să votaţi acest document, vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 18 iunie 2015 se aprobă cu 32 voturi 

„pentru”, 3 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi domnule secretar. Aţi obţinut o 

unanimitate remarcabilă. Doamnelor şi domnilor, avem două proiecte în regim de 

urgenţă. Primul este un proiect privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate 

de membru fondator la constituirea Asociaţiei „Tîrgu Mureş 2021”. Ştiu că în proiectul 

de pe ordinea de zi denumirea este „Mureş 2021”, cu această modificare sau cu acest 

amendament, în loc de Mureş, Tîrgu Mureş 2021, şi la punctul 2 proiect de hotărâre 

privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean. Este o chestiune legată de asocierea noastră şi participarea noastră la 

o expoziţie despre care, împreună cu domnul vicepreşedinte Szabó Árpád, am şi 

discutat. Pentru prima dată în România se organizează o expoziţie de taurine, o să vă 

explice domnul vicepreşedinte când ajungem la punctul 2, pe o rasă, Bălţata 

românească, şi este pentru prima dată când partenerii externi au acceptat ca România 

să fie gazda acestui eveniment. În rest, cu aceste două excepţii pe care vă solicit să le 

discutăm şi să le dezbatem în regim de urgenţă, avem ordinea de zi pe care am 

comunicat-o dumneavoastră cu 7 zile înainte. Deci, împreună cu cele două puncte de pe 

ordinea de zi, la primul punct cu amendamentul pe care l-am formulat şi anume în loc 

de „Mureş”, „Tîrgu Mureş 2021”, vă invit să vă exprimaţi votul pe ordinea de zi de 

astăzi. 

Ordinea de zi se aprobă cu se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Baciu Marius 

Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. O să-l rog pe domnul Rus să voteze data 

viitoare dacă doreşte. 

 

În regim de urgenţă 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de 

membru fondator la constituirea Asociaţiei „Mureş 2021”; 

Domnul preşedinte Dobre: Proiectul în regim de urgenţă. Proiect de hotărâre privind 

aprobarea participării Judeţului Mureş în calitate de membru fondator la constituirea 

Asociaţiei „Tîrgu Mureş 2021”. Proiectul are 6 articole, iar art.4 sună în felul următor: 

„Se aprobă alocarea sumei de .......... ca aport la constituirea patrimoniului iniţial al 

Asociaţiei Tîrgu Mureş 2021.” La art.5. Se mandatează preşedintele, iar la art.6, cui se 

comunică această hotărâre. Astăzi, la ora 11.00, am anunţat împreună cu Primarul 

Municipiului Tîrgu Mureş constituirea acestei asociaţii. Am redactat statutul. La 

conferinţa de presă a fost invitat Primarul Municipiului Sighişoara şi Primarul Oraşului 

Sovata, cele două oraşe fiind oraşe asociate a viitoarei capitale europene a culturii din 
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2021. Deci cei trei primari împreună cu cel care vă vorbeşte, am discutat şi am făcut 

public acest proiect, un proiect care, cine are ochi şi urechi, înţelege că de fapt lucrăm 

de 3 ani de zile. Vreau să fac menţiunea că acest proiect de obţinere a titlului de 

Capitală Europeană a Culturii nu este un proiect a vreunei persoane fizice sau a vreunor 

persoane fizice. Este un proiect al judeţului şi poate, în principal, un proiect al 

oraşului... și nici al oraşului şi nici al judeţului, ci al oamenilor şi al societăţii mureşene 

şi tîrgumureşene. Vom câştiga titlul de Capitală Europeană a Culturii 2021 dacă vom şti 

să fim uniţi. Dacă vom şti să nu romanizăm acest proiect, sau să nu maghiarizăm acest 

proiect. Dacă vom şti să fim uniţi şi cultura ne poate uni, vom câştiga. Pentru că suntem 

singurul oraş care mergem lângă celelalte 13 oraşe cu un avantaj, cu o diferenţă faţă de 

celelalte 13 oraşe, care nici una sau nici unul dintre aceste oraşe nu au această 

particularitate a interculturalităţii  sau multiculturalităţii, cum se spune în general. Eu 

îmi exprimi speranţa că vom reuşi, că după 25-30 de ani trebuie să dăm acest semnal şi 

cred că o să şi dăm pentru că avem resursa umană necesară atingerii acestui obiectiv. Şi 

nu mai dezvolt această chestiune, am dezvoltat-o suficient. Revenind la art.4 al 

proiectului de hotărâre, propun 100 de mii de lei, alocarea sumei ca aport la 

constituirea patrimoniului. De asemenea, tot 100 de mii de lei va aduce şi Consiliul 

Local Tîrgu Mureş sau intenţionează să aducă. Va lua o hotărâre de principiu pentru o 

altă asociaţie,  o să  aducă în această asociaţie şi un patrimoniu de 100 de mii de lei. 

Urmează, evident, că pe acest proiect vom lucra şi luna viitoare dacă vom avea nevoie 

de bani pentru că cu siguranţă vom avea, pentru că toată consultanţa ce urmează să o 

facem, toate materialele de promovare şi însăşi dosarul de candidatură va reclama 

anumite cheltuieli. Dacă nu sunt dezbateri şi discuţii la această temă ... are doamna 

Csép. Poftiţi, doamna consilier. 

Doamna consilier Csép: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, stimaţi invitaţi! 

Doresc să felicit iniţiativa consiliului judeţean şi a municipiului Tîrgu Mureş de a 

participa la concursul pentru câştigarea titlului de Capitala Europeană Culturală 2021. 

Acesta va fi primul proiect după 25 de ani la care participă împreună, în egală măsură, 

sper, comunitatea maghiară şi cea română. Tendinţa de a face ceva frumos împreună 

pentru judeţul nostru reiese  şi din participarea municipiului Sighişoara şi Sovata, la 

acest proiect de mare anvergură. Actorii culturali prezenţi în viaţa mureşeană vor avea 

posibilitatea de a se manifesta şi de a arăta adevăratele valori culturale pe care le 

avem. Mă bucur că prin această iniţiativă vom putea promova instituţiile culturale şi 

artiştii de care suntem foarte mândri. Prin acest proiect, oricare ar fi rezultatul final al 

selecţiei, cred că, cu toţii vom avea numai de câştigat pentru că vom organiza mai  

multe proiecte culturale în acest judeţ. Cred că trebuie să tratăm foarte responsabil 

perioada de pregătire a proiectului, pentru că avem reale şanse să îl şi câştigăm, cum a 

zis şi domnul preşedinte, în faţa celorlalte oraşe din România. Şi avem această şansă 

deoarece avem şi o moştenire culturală vastă în acest judeţ şi un  prezent cultural de 

calitate. Acesta arată şi hotărârea pe care o vom vota astăzi, pentru constituirea şi  

construirea unui Arheoparc pe limesul roman. În cazul în care multiculturalitatea 

acestui proiect chiar va fi onorat, vom avea posibilitatea să corectăm percepţia despre 

Tîrgu Mureş, care s-a format în urma evenimentelor din martie ´90,  şi percepţie care 

nu mai există în prezent şi nu mai prezintă un punct de vulnerabilitate. Suntem datori 
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marilor actori culturali al judeţului, să realizăm acest proiect şi să le respectăm pentru 

ce au făcut şi fac, pentru conservarea şi promovarea culturii mureşene. Vă mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc doamna consilier! Domnul profesor Boloş, vă 

rog! 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, ni se propune o hotărâre 

importantă pentru viitorul municipiului Tîrgu Mureş, dar nu numai a municipiului, pentru 

că Sighişoara şi Sovata sunt în afara municipiului Tîrgu Mureş şi cu această ocazia aş 

pune întrebarea dacă municipiul Reghin a fost consultat?... În sfârşit, există 

posibilitatea să participe şi dânşii pentru că constituie de asemenea o localitate 

importantă a judeţului Mureş şi mi s-ar părea firesc să facă parte şi cei de acolo. Nu 

cunosc regulile competiţiei pentru că n-am studiat această problemă dar, bineînţeles, 

mă voi documenta. Cred că cei care au făcut această propunere au analizat acest lucru 

şi au făcut o autoevaluare, care să ne dea speranţe că avem şanse reale. Avem un 

motiv, un model real al municipiului Sibiu care, cu ani în urmă, cred că cu 7 sau 8 ani 

din urmă, a avut această onoare şi efectele benefice asupra comunităţii de acolo sunt 

vizibile şi astăzi, s-au perpetuat în timp. Cred că este un lucru important, bine gândit şi 

în acelaşi timp ar constitui un element de liant pentru întreaga comunitate mureşeană. 

Sigur, aici  mediul academic va avea un rol foarte important după părerea mea pentru 

că totuşi elita intelectuală trebuie să se implice în această chestiune, dar nu numai 

aceasta, la toate nivelele este necesară o participare şi o gândire strategică, pentru că 

un astfel de obiectiv nu cred că s-ar atinge foarte uşor, ţinând seama că e o competiţie 

internaţională. N-am fost pregătit pentru o intervenţie de substanţă asupra acestui text, 

dar cu siguranţă cu toţii ne dăm seama de importanţa şi de necesitatea unui astfel de 

demers. Personal, sigur voi vota o asemenea hotărâre. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule profesor! Sigur că da, se va 

vorbi mult despre acest demers al nostru, se va vorbi în diferite forme. Ceea ce mă 

bucură este că am găsit şi că avem oamenii cu nebunia necesară pentru a intra în acest 

proiect. 10 octombrie 2015 este data la care noi trebuie să depunem dosarul de 

candidatură, în noiembrie va fi preselecţia, în decembrie 2016 3-4 oraşe vor intra în 

finală. Prima noastră ţintă este să trecem de această preselecţie şi să intrăm practic în 

finală. Eu vreau să mulţumesc echipei care a lucrat de 3 ani de zile, nepublic, la acest 

proiect. Vom reuşi, suntem peste celelalte candidate la acest titlu, graţie resursei 

umane pe care o avem. Această resursă umană de care vorbea şi domnul profesor, 

vorbea şi doamna consilier Csép, sunt de fapt invitaţi şi de astăzi să se considere parte a 

acestui proiect. Fiecare tîrgumureşean, fiecare mureşean este de neînlocuit practic în 

acest proiect. O să fie mulţi care ne vor descuraja. O să fie poate la fel de mulţi care ne 

vor încuraja în demersul nostru. Important este să fim suficienţi de încăpăţânaţi încât să 

le demonstrăm tuturor că ştim să muncim pentru oraşul nostru şi în rest să ne rugăm şi 

lui Dumnezeu, să fim în măsură, să fim mai buni decât alţii, că de fapt, asta ne dorim. 

Bun. Vă invit să votăm primul punct în regim de urgenţă cu cele două amendamente, 

respectiv denumirea şi patrimoniul iniţial de 100 de mii de lei. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Baciu Marius 

Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    5/17  
 

Domnul preşedinte Dobre: Iată cea mai frumoasă unanimitate şi un pas cu dreptul. Vă 

mulţumesc chiar tare mult pentru unanimitatea la acest vot.   

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.45/2015 pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 

culturale şi sociale de interes public judeţean; 

 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 2, cu expoziţia, vă rog, domnule vicepreşedinte, 

după ce dau citire avizelor de la comisia tehnico-economică şi de servicii publice. 

Comisia tehnico-economică avizează favorabil, cu 4 voturi pentru şi două împotrivă, 

acest proiect de hotărâre, cu o obiecţiune şi anume ca suma alocată să fie de 75.000 de 

lei şi nu de 15.000 de lei. Domnule vicepreşedinte Szabo, vă rog! Mulţumesc! Îmi cer 

scuze, 7.500 de lei. 

Domnul vicepreşedinte Szabo: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, eu 

cred că acest eveniment este foarte important în viaţa oamenilor din judeţul Mureş. 

Este important şi din punct de vedere al profesionalismului şi din punct de vedere 

economic. Este vorba de Congresul internaţional al rasei “Bălţata românească“. Ştiţi 

foarte bine că rasa Bălţata românească, în România, putem spune că are leagănul în 

judeţul Mureş. Dacă vreţi să vă spun mai simplu, majoritatea grajdurilor sunt populate 

cu această rasă, deci este, după mine, un eveniment foarte important unde participă, 

pe lângă profesioniştii din ţara noastră şi cei din afară, cei care au înfiinţat, au reuşit să 

scoată această rasă. Deci, eu zic că e un eveniment la care noi trebuie să participăm, 

trebuie să-l şi sprijinim, ştiind şi faptul că ce înseamnă transportul acestor animale, 

pentru că va fi nu numai un congres, ci şi o expoziţie de animale foarte frumoase. Deci, 

eu zic că propunerea comisiei tehnico-economice, eu aş veni cu altă propunere, eu zic 

să acordăm suma de 15.000 de lei, cât au cerut organizatorii, ştiind foarte bine ce 

înseamnă transportul acestor animale şi totuşi, e un prestigiu pentru noi că acest 

congres internaţional se organizează în judeţul Mureş. Este şi o apreciere în ce-i 

priveşte pe profesioniştii din acest domeniu, cât şi pentru crescătorii de animale. Şi 

aici, atât fermierii cât şi cercetătorii vor avea de învăţat. Eu zic şi propun, domnule 

preşedinte, cât au cerut organizatorii, suma de 15.000 de lei. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult, domnule vicepreşedinte şi vă mulţumesc 

pentru argumentele pe care le-aţi adus, eu neavând practic prea multe interferenţe cu 

această activitate, am discutat totuşi cu cei responsabili, dacă nu mă înşel exact acum o 

săptămână. Timpul foarte scurt face să nu fi avut o dezbatere pe această temă, 

deoarece acest congres se va desfăşura în perioada 7 – 8 august iar noi preconizăm 

şedinţa de consiliu judeţean în luna august undeva în 13, dacă nu mă înşel, înainte de 

Sfânta Maria, joia.  

Da, îi mulţumesc domnului vicepreşedinte Szabo şi cu acest amendament al domnului 

vicepreşedinte de a merge pe propunerea făcută de executiv, anume de 15.000 de lei, 

vă invit la vot şi, de asemenea, îl rog pe domnul Tuşnea să ia cuvântul. 

Domnul consilier Tuşnea: Dacă se merge pe suma asta renunţ la cuvânt, că asta vroiam 

să susţin, având în vedere că la Galopiadă parcă am acordat parcă 45.000.  

Domnul preşedinte Dobre: Da, dacă e un argument destul de bun fie, să dăm şi la …  
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Vă invit la vot. 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 abţineri (Pop Teodor Mircea, 

Someşan Ştefan), 1 nu a votat (Şopterean Ioan), 3 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan 

Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin) 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Cu 2 abţineri şi un vot împotrivă a trecut 

forma propusă de executiv.  

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş la 30 iunie 2015; 

 

Domnul preşedinte Dobre: Intrăm în ordinea de zi, la punctul 3 practic pe proiectele de 

hotărâre. Pe ordinea de zi la punctul 1 în regim regulat avem proiectul de hotărâre 

privind execuţia bugetului Consiliului judeţean la 30 iunie 2015. 

…. Bun, haideţi să votăm punctul 2 atunci, dacă tot l-am citit, nu cred că e o problemă. 

Vă invit la punctul 2 să votăm, cel căruia i-am dat citire.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Domnul preşedinte al asociaţiei căruia i-am aprobat la 

punctul 2 (urgenţă) m-a perturbat.  

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

Eremitu pentru trecerea unor terenuri – proprietate a comunei, în domeniul public 

al judeţului Mureş; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru votul la punctul 2, revenim la punctul 

1. Este vorba de o solicitare care are la bază o activitate a Muzeului Judeţean, pe care 

noi îl cunoaştem cu toţii, domnul Soos este şi dumnealui prezent, vă invităm la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, o abţinere (Tuşnea Ion), 1 nu a 

votat (Şopterean Ioan), 3 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga 

Ioan Florin). 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

anul 2015; 

Domnul preşedinte Dobre: Comisiile de specialitate avizează în unanimitate proiectul de 

la punctul 3 privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015. Nu 

sunt discuţii, vă invităm la vot. 

Art.I din hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Art.II. 

Art.II din hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, şi art.III. 
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Art.III din hotărâre se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Şi hotărârea în ansamblul ei, vă rog.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.27/2015 pentru completarea 

Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 83/2014;" 

Domnul preşedinte Dobre: Deci, succesiunea ordonanţelor de urgenţă ale legislativului 

nostru, să-i zicem aşa, vis-à-vis de posibilitatea creşterii veniturilor în sistemul bugetar 

cu până la 12%. Dacă dumneavoastră ne daţi voie, onorat consiliu, vom proceda la 

această majorare începând cu 1 iulie 2015. Vă invităm la vot!  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei Judeţului Mureş la proiectul 

”Asistenţă tehnică pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiei de 

atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă 

uzată din Judeţul Mureş, în perioada 2014-2020”; 

Domnul preşedinte Dobre: Toate comisiile avizatoare au dat aviz favorabil. Domnul 

Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc! Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, am 

spus-o şi în şedinţă, în şedinţa de comisie, apreciez că nu putem plăti întreaga sumă, nu 

poate proveni numai de la consiliul judeţean având în vedere că în ADI suntem un 

partener împreună cu mulţi alţii, fiecare are o cotă parte atât la patrimoniu asociaţiei 

cât şi la profitul realizat, cred că această sumă trebuie împărţită proporţional cu toţi 

partenerii din această asociaţie. Mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Da, e corectă observaţia dumneavoastră, nu pot fi de acord 

însă cu punctul de vedere şi vă zic de ce, încerc să explic de ce: e destul de greu să ceri 

unor comune să participe când, dumneavoastră ştiţi, în acest an n-am putut de la 

consiliul judeţean să finanţăm în nici un fel, nici un fel de proiect al comunelor, nici 

măcar să-i repare un drum, o şcoală şi aşa mai departe. Noi încercăm, datorită faptului 

că legea ne permite, în calitatea noastră de coordonatori ai implementării proiectului, 

să suportăm noi aceste sume de bani. De aceea cred că noi, consiliul judeţean, ne 

putem permite şi trebuie să facem acest lucru, ne permite legea, evident, sper că toată 

lumea să fie convinsă că niciodată nu voi veni în faţa consiliului ştiind că ceva nu e legal 

şi domnul secretar este lângă noi, a avizat proiectul de hotărâre şi cred că este un din 

metodele prin care mai ajutăm comunele. Modest ajutor de 80.000 de euro, dar e un 

ajutor. Da, e legal sau din punctul de vedere al secretarului judeţului este legal. Vom 

vedea ce vor stabili alţii pe urmă.  

Domnul secretar Cosma: Potrivit Legii administraţiei publice locale, consiliul judeţean 

este autoritatea administraţiei publice constituită la nivel de judeţ, cu rol în 

coordonarea activităţii consiliilor locale, în vederea realizării serviciilor publice de 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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interes judeţean. Serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, în raport cu 

proiectul iniţiat de operatorul regional, constituie un serviciu public de interes 

judeţean. Din această perspectivă, participarea judeţului cu procentul de 1% din 

contravaloarea estimată a aplicaţiei, a realizării documentaţiei pentru aplicaţia de 

finanţare pe perioada 2014 – 2020, nu contravine legii. Proiectul fiind unul de interes 

public judeţean, serviciul public de alimentare cu apă în mod corespunzător, opinia 

mea este aceasta, în consecinţă am şi avizat proiectul de hotărâre. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar. Domnule Tuşnea, 

dacă mai sunt întrebări, nu mai sunt, vă invităm să votăm. Mulţumesc! 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru realizarea indicatorilor 

proiectului „Program de Intervenţii Integrate pentru Şomeri – certitudinea unui 

viitor durabil – ID 126033”; 

Domnul Preşedinte Dobre: La punctul 6 avem un proiect de hotărâre, cel cu Consiliul 

Judeţean Buzău, modificăm acolo numărul de persoane, ca să nu expunem proiectul că 

nu şi-ar fi atins ţinta. Avem o singură chestiune, comisiile avizatoare au avizat şi practic 

vorbim despre recrutarea suplimentară a grupului ţintă a încă 4 persoane pentru 

atingerea obiectivului proiectului. Vă invităm la vot. Comisiile avizatoare au avizat 

favorabil.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean 

Mureş, Asociaţia Asistenţă şi Programe pentru Dezvoltare Durabilă - Agenda 21 şi 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici privind derularea proiectului Guvernare 

Incluzivă; 

Domnul preşedinte Dobre: Dacă cineva consideră necesar că mai trebuie adăugat ceva, 

nici eu nu cred, vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 n-a votat (Şopterean Ioan), 3 

absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş; 

Domnul preşedinte Dobre: Aţi primit proiectul, aţi primit absolut tot, este vorba de 

domnul Ban Moise, îl propun pe domnul Ban Moise şi vă invităm la vot, mulţumesc! Va fi 

vot pe persoană, deci n-o să vedeţi … Vă mulţumesc! 

Vot secret. Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 n-au votat, 3 

absenţi. 

9. Proiect de hotărâre pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Mureş în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu 

Mureş; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
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Domnul preşedinte Dobre: La punctul 9 de pe ordinea de zi este un proiect privind 

desemnarea participantului nostru în Consiliul de Administraţie al Spitalului Clinic de 

Urgenţă Tîrgu Mureş, deci nu al spitalului care este în subordinea noastră. Îl propun pe 

domnul Dan Ştefan Sîmpălean, aţi avut şi CV-ul domniei sale şi aşa mai departe. Dacă nu 

sunt discuţii, poate domnul doctor … îl cunoaşteţi, atunci vă invităm la vot.  

Vot secret. Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 n-au votat, 3 

absenţi. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Domnule Sîmpălean, aţi fost votat în 

unanimitate, dovadă a încrederii Consiliului judeţean în profesionalismul 

dumneavoastră.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale 

(EIL) pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare al acesteia; 

Domnul preşedinte Dobre: Domnul secretar, dacă vreţi să interveniţi, nu doriţi, nici 

domnii, nici doamnele consilier, vă invităm la vot, proiectul cu numărul 10. 

Vot Secret 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Şopterean Ioan), 

3 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al investiţiei 

“Instalaţie de climatizare sediu administrativ”;  

Domnul preşedinte Dobre: Acest proiect l-am discutat şi cu domnul vicepreşedinte 

Dancu, este vorba despre mutarea unor sume în interiorul aceluiaşi buget şi a aceluiaşi 

deviz de lucrări, deci este vorba de actualizare, nu suplimentare sau altceva. Dacă nu 

sunt discuţii, vă invităm la vot. De fapt, e un proiect de care ne bucurăm chiar şi acum. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 n-au votat (Radu Mircea, 

Şopterean Ioan), 3 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan 

Florin). 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare sediu pentru Serviciul de 

Întreţinere Drumuri Judeţene”;   

Domnul preşedinte Dobre: Acum trecem la partea serioasă a şedinţei. Dacă nu sunt 

discuţii … dar sunt, domnul Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Da, mulţumesc încă o dată. Este un lucru extraordinar de 

bun… 

Domnul preşedinte Dobre: Numai merge încet. 

Domnul consilier Tuşnea: … legat de dotarea judeţului cu un astfel de garaj, zic garaj în 

sensul dotărilor, în sensul dotărilor care vor fi acolo. Lucrul acesta trebuia făcut mult 

mai demult, după părerea mea, având în vedere kilometri de drum judeţean pe care îi 

avem în administrare şi având în vedere sumele de bani care se cheltuiesc pentru 

lucrările la aceste drumuri. Dar ce găsesc eu nepotrivit este această locaţie, pe strada 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct10.pdf
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Pavel Chinezu, mi se pare total nepotrivită pentru astfel de garaj, având în vedere că 

utilajele vor fi de tonaj mare, de gabarit mare, de putere mare, de zgomot mare şi nu 

cred că trebuie să facem aşa ceva pe străzile oraşului Tîrgu Mureş. Intrarea şi ieşirea vor 

fi grele pe această stradă, strada nu are fundaţie corespunzătoare şi deja asfaltul este 

ondulat, probabil că este în proiect să se înlocuiască fundaţia acestei străzi, motiv 

pentru care eu nu pot să votez acest proiect, deci numai legat de locaţie şi cred că un 

astfel de garaj s-ar potrivi într-o locaţie exterioară localităţilor. Aş propune chiar fosta 

unitate militară de la Gorneşti, unde se poate desfăşura o astfel de activitate, având în 

vedere că oriunde s-ar plasa un astfel de garaj în judeţ, practic trebuie parcurse 

aceleaşi distanţe până la drumurile judeţene. Sunt convins că acest parc se va dezvolta 

cu utilaje mai multe şi la fel de grele, de gabaritice, motiv pentru care v-aş ruga să 

regândiţi locaţia, ca să nu spun că eu cred că ar fi necesare astfel de garaje în mai 

multe puncte din judeţ ca să fie mai la îndemână, dar sigur că asta este o chestiune 

poate de mai mare perspectivă. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule Tuşnea. Asta cu mai multe 

puncte, noi am avut o societate, se numea „Drumuri şi Poduri”, am privatizat-o în anul 

2000, poate 2001. Ne-am gândit şi noi, mult, la locaţie. 1 – nu vom avea utilaje de 

foarte mare tonaj, acesta e primul lucru, 2 – de la Gorneşti următorul drum judeţean e 

la vreo 60 de kilometri, primul drum judeţean încolo e la vreo 60 de kilometri, n-avem 

drumuri judeţene în partea aceea. Vom avea, în primul rând, utilaje care vor respecta 

toate cerinţele, este la marginea oraşului şi este în proximitatea unuia dintre cele mai 

circulate drumuri judeţene, respectiv Tîrgu Mureş – Band, care cred că este cel mai 

circulat drum judeţean, dacă nu mă înşel. Nu, domnule Ignat?  

Domnul director Ignat: … până la Podul Mureş este cel mai circulat, 11.000 de 

autovehicule etalon în 24 de ore, faţă de Ungheni – Acăţari care are 8600. 

Domnul preşedinte Dobre: Deci, astea sunt criteriile şi argumentele obiective. În fine, 

eu am înţeles poziţia dumneavoastră … mai doriţi să luaţi cuvântul? 

Domnul consilier Tuşnea: Da, mai vreau să revin cu o propoziţie. Deci, asta a fost o 

propunere cu Gorneşti-ul, că sunt convins că sunt şi alte posibilităţi, dar întrebarea mea 

este următoarea: noi vom obţine avizul și acordul de mediu de la Primăria Tîrgu Mureş, 

respectiv de la Agenţia de Mediu pentru o astfel de activitate într-un astfel de loc? Şi 

asta e o problemă şi o întrebare. Mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Răspunsul este da şi le şi avem. Supun votului acest proiect 

şi… acest proiect de hotărâre, până la urmă. Mulţumesc comisiilor avizatoare care au 

aprobat în unanimitate acest proiect de hotărâre. Domnule Ignat, cât mai repede să 

funcţioneze că nu se mai poate, nu mai pot să umblu atât pe drumurile judeţene şi să 

văd vegetaţia pe drumuri şi acostamentele nepuse în rânduială şi cum e transformat 

asfaltul în jgheab pentru apă în loc să fie şanţ pentru apă şi aşa mai departe. În fine, 

punem punct, vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 n-au votat (Radu Mircea, 

Şopterean Ioan), 2 abţineri (Popa Dragoş Codrin, Tuşnea Ion), 3 absenţi (Baciu Marius 

Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Amenajare sens giratoriu de circulaţie 

la intersecţia drumurilor judeţene DJ 135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ 152A 

Tg. Mureş – Band, judeţul Mureş”; 

Domnul preşedinte Dobre: Este vorba de sensul giratoriu de la Sîncraiu, Barajului cu 

drumul Tîrgu Mureş – Band, avem indicatori tehnico-economici. Mulţumesc pentru 

eforturile depuse de Direcţia Tehnică, ştiu că aţi muncit şi aţi insistat foarte mult 

pentru ca în această lună să fiţi în măsură să aduceţi indicatorii tehnico-economici pe 

masa consiliului judeţean. Solicit serviciului juridic să se concentreze pe acest proiect, 

formalităţile de expropriere şi toate celelalte, astfel încât să avem, după votul colegilor 

rapid toate formalităţile făcute. Nu ştiu, poate faceţi achiziţie voluntară, ce ştiu eu … 

da? Doamnelor şi domnilor colegi, vă invit să votăm acest proiect. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 n-au votat (Radu Mircea, 

Şopterean Ioan), o abţinere (Erős Csaba),  3 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru 

Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

14. Proiect de hotărâre privind  declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor 
proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al obiectivului de 
investiţii de interes judeţean „Amenajare sens giratoriu de circulaţie la intersecţia 
drumurilor judeţene DJ135B Tg. Mureş – Sîncraiu de Mureş cu DJ152A Tg. Mureş – 
Band, judeţul Mureş”    

Domnul preşedinte Dobre: Este consecinţa punctului 13, ca să zic aşa, şi apanajul 

juriştilor. Nu sunt discuţii, vă invit să votăm. Vă mulţumesc! 

Da, la Comisia tehnico-economică era un vot împotrivă la punctul acesta cu 

exproprierea şi am uitat să zic lucrul acesta. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 n-au  votat (Radu Mircea, 

Şopterean Ioan), o abţinere (Erős Csaba),  3 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Borşan Doru 

Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

15. Proiect de hotărâre atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 
serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

Domnul preşedinte Dobre: La comisia de servicii publice avem 3 voturi „pentru” şi 2 

”abţineri”, asta vroiam să zic. Îl supunem votului, dar nu înainte să ascultăm poziţiile 

doamnei Csep Andrea şi a domnului Tuşnea. 

Doamna consilier Csep: Stimaţi colegi, stimate domnule preşedinte, nu există şedinţă de 

consiliu judeţean în care să nu atribuim noi licenţe de traseu speciale. Nu vreau să-i iau 

pâinea colegului meu Tatar, el este specialist în domeniu. 

Domnul preşedinte Dobre: Nici eu nu vreau. 

Doamna consilier Csep: Totuşi, vreau să ridic o problemă interesantă. De data aceasta 

avem o cursă regulată specială care este câştigată deja pentru… sau cea către 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Din cunoştinţele noastre, pe acest traseu există 

deja o cursă regulată care pleacă din oră în oră din Tîrgu Mureş. Deci, problema pe care 

vreau să o ridic de această dată este legată de transportul de călători pe această rută şi 

nu este civilizată, nu este bine stabilită, nu are un orar respectat şi nu putem să oferim 
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turiştilor o posibilitate, un serviciu de care beneficiază toată lumea care pleacă în afara 

ţării cu avionul. Sunt convinsă că şi colegii noştri au văzut ce se întâmplă prin alte 

aeroporturi. Din momentul în care am coborât din avion ajungem într-un haos. Sunt 

convinsă că mulţi dintre dumneavoastră aţi fost în alte aeroporturi şi aţi văzut ce este 

acolo privind tranzitul, ce putem să observăm acolo şi ce este bine organizat, clar şi de 

înţeles. La noi trebuie lucrat la acest capitol dacă dorim să venim în întâmpinarea 

turiştilor noştri ca şi gazde bune, la care să se întoarcă şi data viitoare şi să oferim 

servicii de calitate de care din primul moment să beneficieze, cum coboară din avion. Şi 

încep cu prima propunere: nu există nici un loc unde să fie expus vizibil ce trebuie să 

fac, unde găsesc autocarul care mă va transporta în municipiu. Chiar dacă ies din 

clădire, nici atunci nu-l pot observa, poate staţionează undeva, nu ştiu unde. Propun 

amplasarea la loc vizibil a orarului de transport şi a serviciilor de care poate beneficia 

călătorul, precum şi regândirea orarului care să fie în concordanţă cu zborurile care 

sosesc şi pleacă din acest aeroport. A doua propunere este legată de taxiuri, de 

taximetrişti. Mai mulţi prieteni mi-au spus, mi-au povestit câteva aventuri pe care le-au 

avut cu taximetriştii. Preţurile practicate sunt în funcţie de faţa persoanei, de limba 

vorbită de persoana respectivă, de vremea care este acolo, nu se ştie niciodată la ce 

preţ poţi să ajungi dinspre aeroport spre Tîrgu Mureş. Nu putem să permitem aşa ceva. 

Ar trebui să discutăm cu două-trei firme serioase de taxi, care să aplice aceleaşi preţuri 

şi să aibă posibilitatea de a intra gratuit în parcarea din faţa aeroportului, acolo să se 

formeze un rând, frumos şi când iese turistul din clădirea aeroportului să aibă 

posibilitatea de a urca în mod civilizat într-un taxi şi nu să caute ici-acolo câte o maşină 

taxi.  A treia propunere este legată de spaţiile de promovare a judeţului existente în 

incinta aeroportului. Mi-ar plăcea să văd promovarea judeţului Mureş, a cetăţii 

medievale din Sighişoara, a Lacului Ursu din Sovata, a Palatului Culturii din Tîrgu Mureş 

şi alte destinaţii, care sunt în afara judeţului Mureş.  

Vreau să vă fac şi o invitaţie, să încercăm o dată să ne deplasăm spre Aeroportul 

Transilvania cu cursa regulată pe care greu o găsesc şi care pleacă din oră în oră din 

Piaţa Trandafirilor şi care are un orar bine stabilit şi de către noi, un traseu, o licenţă 

deja primită. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Aţi atins multe puncte. O să o iau sistematic. A existat o 

licenţă, pentru că s-a renunţat de către agentul economic la acest traseu de mai bine 

de o lună de zile. Cât timp era titularul acestui traseu nu s-a ţinut de program, consiliul 

judeţean nu are niciun mijloc de constrângere, verificarea îndeplinirii condiţiilor unei 

licenţe acordate de Autoritatea Rutieră Română nu poate fi materializată de către noi, 

din păcate, suntem lipsiţi de orice mijloc. Rămânând fără titular pe traseu, pentru care, 

repet, au existat reclamaţii din primul moment, a renunţat oricum, a zis: am trei 

oameni pe zi, în fine.  

Doi. Sunt absolut de acord şi eu pentru că am primit, în calitatea pe care o am, 

numeroase sesizări în legătură cu abordarea operatorilor de servicii de taximetrie, n-am 

găsit încă o soluţie, discutam şi cu domnul secretar, dumnealui zicea că este 

responsabilitatea călătorului care urcă în taxi. Păi e şi a lui dar e şi a noastră, ne place 

sau nu ne place. Eu îmi amintesc, spre exemplu, un serviciu foarte bun şi surprinzător 

pentru mine a fost cel când am coborât acum nu ştiu câţi ani, 8 – 9 ani, când am fost 

prima dată, singura dată la New York, pe Kennedy. Am aterizat, ne-am dus să luăm un 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    13/17  
 

taxi. Acolo era un tip care, pe o tabletă, ne-a calculat cât trebuie să plătesc în taxi-ul 

în care mă voi urca şi mi-a eliberat şi un bon pe care scria data, ora, un indicativ al 

agentului şi itinerariul, de la aeroport până la hotel şi mi-a spus nu ştiu câţi dolari, 21, 

51, 53 şi zice: cu diferenţă de 3 dolari, plus sau minus, aceasta este suma pe care 

trebuie să o plătiţi, nici într-un caz mai mult, conducătorului auto. Nici până atunci şi 

nici de atunci n-am mai întâlnit acest serviciu oferit în vreun aeroport pe unde am 

zburat. De asta zic, e răspunderea celui care se urcă în taxi, dar e şi răspunderea 

noastră. Că vede un om mai bătrân sau invers, îl vede mai tânăr şi-i ia 50 de euro de la 

Ungheni până la Tîrgu Mureş, ia 100 de euro, nu ştiu. Doamna Csep, nu putem interveni 

pe operatori, nu putem să-i sancţionăm, nu putem nimic, decât să tot facem sesizări la 

Autoritatea Rutieră Română, ceea ce facem. Până la urmă, după discuţii, a renunţat la 

licenţă, noi o să îndrumăm către Autoritatea Rutieră Română să scoată la licitaţie, vom 

vedea cine va câştiga, vom avea cu acel operator o discuţie, cu cei implicaţi.  

Cu promovarea judeţului Mureş sunt absolut de acord, vă aduc aminte că în ultima zi de 

mandat a domnului a Runcan, a încredinţat şi încheiat contracte de publicitate pe toate 

spaţiile publicitare ale Aeroportului Transilvania pentru o perioadă de 10 ani, cu un preţ 

de jumătate din cât erau încheiate până în penultima zi a mandatului domniei sale, pe 

10 ani la jumătate de preţ în ultima zi de mandat a domnului Runcan, cel cu care avem 

16 procese, dacă nu mă înşel, dar evident nu putem contesta capacitatea managerială a 

domnului Runcan. Îmi asum absolut toată răspunderea pentru aceste lucruri, nu fug de 

ele, este foarte adevărat avem o problemă acolo, chiar avem.  

Da, domnul Tuşnea, vă rog şi pe urmă domnul Tatar Bela. 

Domnul consilier Tuşnea: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, în primul rând 

vreau să mă alătur celor spuse până acum la acest punct, în al doilea rând, aş mai vrea 

să scot în evidenţă un aspect. Pentru această cursă specială sunt necesari 8.600 de lei 

pe lună, din câte am înţeles până la ora aceasta vor fi plătiţi de aeroport. Dacă ei 

provin din subvenţia de la consiliul judeţean, atunci parcă n-ar fi acceptabilă treaba 

aceasta. Dacă provin din alte surse aş vrea ca cineva să ne spună acum. Mulţumesc!  

Domnul secretar Cosma: Finanţarea publică pe care o acordă Consiliul Judeţean Mureş, 

ca autoritate tutelară a Aeroportului Transilvania, vizează serviciul de interes economic 

general, aşa cum consiliul a aprobat printr-o hotărâre, încă de anul trecut, de fapt nu, 

prima dată a fost în 2011. Serviciul de interes economic general vizează categoriile mari 

de activităţi care pot primi finanţare publică, din câte cunosc eu regia suportă costul 

transportului pentru angajaţi, plecând de la contractul colectiv de muncă existent în 

acea unitate, în raport cu specificitatea că aeroportul nu se află în municipiul Tîrgu 

Mureş ci la 25 km depărtare. În condiţiile în care marea majoritate a angajaţilor sunt 

specialişti din Tîrgu Mureş există această convenţie legală, posibilă, bugetată, dacă 

vreţi eternă pentru că aşa s-a petrecut de foarte mult timp încoace, potrivit căreia 

transportul este plătit de către angajator. Nu este în afara legii, este posibil, 

compensaţia financiară publică nu are destinaţia de suportare a cheltuielilor de 

transport în mod direct. Sigur că în interiorul unui buget care funcţionează pe principiul 

depersonalizării sumelor bugetare nu poţi să spui că leul acesta provine sau nu de la 

consiliul judeţean, este un leu care intră în buget şi deconturile, regularizările se fac în 
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raport cu categoriile mari de destinaţii corespunzător activităţilor finanţate sau 

nefinanţate din compensaţie financiară publică. Mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar. Domnul Tatar Bela, vă 

rog! 

Domnul consilier Tatar: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, această discuţie eternă cu 

aeroportul care a început şi până la capăt, normal, nu se pot stabili nişte lucruri fiindcă 

legislaţia aşa e făcută în ţara asta ca să fie făcută de altcineva şi pentru unii nu pentru 

călători şi nu ştiu pentru cine-i făcută. Normal nu se poate impune un preţ la taxi-uri, 

dacă pui acelaşi preţ automat vine protecţia consumatorilor şi ia 10% din cifra de 

afacere a firmei. Noi am păţit-o pentru aşa ceva, adică este o aberaţie, cifra de afaceri. 

Dacă combinatul are un taxi şi acela îi face acelaşi preţ de la aeroport până la 

combinat, Transaldea sau nu ştiu care poate să îi ia 10% din cifra de afaceri a 

combinatului pentru un singur taxi, nu contează de activitatea de bază. Pentru 

transportul de persoane respectiv a fost propunerea pe care am făcut-o acum câţiva 

ani. Normal, aeroportul ar trebui să deţină un mijloc de transport care să servească 

câţiva oameni. Despre câţi e vorba? Oare merită cheltuiala? Faceţi un calcul cât costă 

ziua, transportul printr-o firmă privată, nu mă interesează, treaba lui, şi cât costă un 

microbuz şi toate cheltuielile respective. El nu lucrează dacă nu lucrează în profit, nu-i 

tâmpit nimeni. Automat, cu aceşti bani se poate cumpăra un mijloc de transport care să 

plimbe angajaţii companiei şi pe lângă asta poate să plimbe şi turişti dacă are timp, 

indiferent de ore şi n-are nevoie de nici un fel de autorizaţie specială pentru cazul 

acesta, numai de-aceea că o face în regie proprie şi putem ajuta altfel şi publicul 

călător şi oamenii noştri, în loc să aruncăm banii afară pe geam. Că eu sunt transportor, 

mie-mi convine, dar pe de altă parte noi pierdem, că sunt bani aruncaţi. Noi, dacă 

facem o astfel de investiţie se poate amortiza, se poate acoperi şi se poate folosi în 

interesul întregului judeţ, mai ales deservirea aeroportului pentru flux şi, în plus, acele 

staţii de reclamă care trebuie să existe, unde fiecare tarif, fiecare informaţie trebuie 

afişate în trei limbi. Normal, că ei îţi dau o fiţuică în mână când ieşi afară, acesta e 

taxi-ul, acesta e autobuzul, acestea sunt orele, asta e programarea şi tot ce vrei. Acest 

lucru depinde de organizarea muncii aeroportului şi a agenţiilor de turism care se ocupă 

cu aşa ceva, nu numai a noastră. Dar eu zic că cea mai bună variantă asta ar fi, nu 

încheiem un contract pe un an sau doi că nu se poate întrerupe, licenţă dată, poveşti, 

adică o nebuneală. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Da, mă rog, domnul secretar zicea altceva, dar poate o să 

avem o discuţie pe tema asta, să-i chemăm şi pe cei de la aeroport şi să avem această 

discuţie în plan executiv. Dacă mai sunt alte luări de cuvânt, dacă nu mai sunt, vă invit 

să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 voturi „pentru”, 1 „împotrivă” (Chiorean 

Anghel), 1 n-a votat (Radu Mircea), 6 abţineri (Dénes Iosif, Mózes Levente Sándor, 

Pokorny Vasile Ştefan, Popa Dragoş Codrin, Tatár Béla, Tuşnea Ion),  3 absenţi (Baciu 

Marius Tiberiu, Borşan Doru Aurelian, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc!  
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16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

 

Dl preşedinte Ciprian Dobre: Mai avem un punct pe ordinea de zi:  Întrebări, interpelări, 

răspunsuri şi opinii. 

Dl consilier Ion Tuşnea: Încep să nu mă simt bine, dar… 

Dl preşedinte Ciprian Dobre: Trebuie să facem o cutumă, cine vorbeşte la ordinea de zi, 

nu mai vorbeşte la întrebări, interpelări, sau invers.  

Dl consilier Ion Tuşnea:  Chiar îmi cer scuze dar nu am ce face. De data aceasta doresc 

să fac un apel la ADI Aquainvest. 

Dl preşedinte Ciprian Dobre: Avem şi directorul în sală, să ştiţi. E venit proaspăt din 

concediu.  

Dl consilier Tuşnea: Cu atât mai bine. De ce? Pentru că eu apreciez că monitorizarea 

calităţii apei furnizate de Aquaserv, apa potabilă, nu este suficientă prin laboratorul 

propriu, motiv pentru care cer conducerii ADI Aqua Invest să găsească o modalitate prin 

care să existe  o monitorizare externă mult mai serioasă. Cred că nu există un „aliment” 

mai important decât apa, motiv pentru care monitorizarea calităţii trebuie să fie un 

lucru extrem de serios. Cred că ar exista o modalitate, printr-un contract cu D.S.P-ul  

care şi acum face nişte analize sumare şi destul de rar în timp pentru toate analizele 

mecanice, fizico-chimice, biologice pentru toţi parametri şi într-un mod absolut 

independent de ceea ce face laboratorul propriu al Aquaserv-ului. Cred că ţine de 

răspunderea conducerii şi a celor din ADI Aquainvest dar şi de a noastră, ca şi 

reprezentanţi ai oamenilor. Mulţumesc. 

Dl preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc şi eu, domnule consilier. 

Dl consilier Pokorny Vasile: Mulţumesc, domnule preşedinte, onorat consiliu. Tot în 

această ordine de idei, calitatea apei potabile care lasă de dorit se datorează, în primul 

şi în primul rând, turbulenţei apei râului Mureş.  De la demonstraţia de data trecută a 

domnului coleg, impresionantă, privind sedimentele din apa potabilă, au fost câteva 

săptămâni când nu a plouat.  La Petelea apa era limpede, cristal, la Tîrgu Mureş, cu o 

tulburenţă deosebită. Am mai discutat acest subiect de ani de zile şi aici nu am discutat 

ca rezultatul pe care îl dă eutrofizarea râului privind efectele nocive asupra faunei şi 

florei acvatice. În consecinţă, daţi-mi voie, de data aceasta vin cu o cerere scrisă, să 

citesc, respectiv rog, cu respect, conducerea consiliului judeţean, ca în baza Legii 

nr.215, art. 98.1 alin. (5) şi aşa mai departe, prin Direcţia Amenajarea Teritoriului şi 

Urbanism din cadrul Consiliului Judeţean Mureş să se solicite balastierelor care îşi 

desfăşoară activitatea pe malurile râului Mureş să pună la dispoziţia consilierilor 

judeţeni în termen legal, următoarele documente: autorizaţia de  funcţionare, studiul 

de impact asupra mediului, avizul sau certificatul de mediu, stadiul colmatării, aici este 

cheia lacurilor de sedimentare, stadiul lucrărilor de reabilitare a mediului pentru că 

Legea apelor este o lege bună dar nu se respectă şi îi obligă la acest lucru. De 

asemenea, vă rugăm să se solicite Gărzii de Mediu şi Direcţiei Apelor numărul şi 

rezultatelor controalelor efectuate în anul trecut şi semestrul I din acest an, să vedem 
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ce rezultate sunt, sigur, totul în termen legal, pentru că eu consider că am ajuns într-o 

situaţie care nu prea se mai poate tolera. Vă rog să poftiţi să mergeţi până pe Podul 

Mureşului, unde se lucrează la baraj şi apa este lăsata şi să vedeţi ce mâl s-a adunat, 

datorită sedimentelor organice care se spală de pe balast la aceste staţii. Este 

incredibil. Până când nu se închid, clar, aceste staţii, două la Sîngeorgiu şi una la 

Glodeni şi Periş, nu vom avea calitate la apă. Putem face tot felul de analize, unde 

dorim. De fapt, vă pot răspunde concret, analizele microbiologice în ultimii ani s-au 

îmbunătăţit mult în apa noastră potabilă. Vă mulţumesc.  

Dl preşedinte Ciprian Dobre: Am luat act de cererea dvs. O să trimitem, domnule 

secretar, o să trimitem prin serviciile noastre acest lucru, dar să ştiţi că dumneavoastră 

aveţi un prieten foarte bun în executiv, dl arhitect şef Răzvan Șipoş, nu aţi auzit de el?  

Primul care a încheiat, de 20 de ani de când funcţionează consiliul judeţean, primul 

proces-verbal de sancţiune contravenţională împotriva unui agent economic cu 

balastiere, cel care monitorizează pe Google Map orice groapă care se sapă în judeţ, cel 

care a făcut deja peste 60 de plângeri penale pentru deschiderea de balastiere şi eu 

cred că aveţi un asociat foarte bun în această problemă cu balastierele în persoana 

domnului arhitect şef.  Și vă asigur de acest lucru.  

Dl consilier Kedei Pal Elod: Mulţumesc, domnule preşedinte. Nu e o interpelare şi nici nu 

ştiu ce e o întrebare sau cum să o numesc. Am avut o experienţă, şi plăcută şi 

neplăcută, şi care ne priveşte şi pe noi. În rândul de cunoştinţe a avut loc o naştere şi 

m-am dus la vechea maternitate care aparţine de noi şi acolo curtea, în interior hai să 

zicem că e ok, dar curtea cum arată, e ceva deplorabil. Acolo se duc rude, prieteni, nu 

ştiu ce. În loc de coşuri de gunoi, coş de gunoi normal am văzut unul singur, sunt nişte 

găleţi reciclate în mod original, puse din zece în zece metri. Resturi, mucuri de ţigară în 

curte, curte neîngrijită, gardul vopsit parcă pe vremea tovarăşului Dej, ceva ar trebui şi 

acolo să facem sau conducerea spitalului să facă ceva, sigur, nu amenajare peisagistică 

dar măcar o curăţenie aşa cum trebuie, o revopsire a gardului şi aşa mai departe. Cam 

atât, mulţumesc. 

Dl preşedinte Ciprian Dobre: Și eu vă mulţumesc. Domnule consilier, eu sunt de acord cu 

orice, e ca şi cum m-aş duce la Cotroceni şi nu ar fi coşuri  în curte şi aş zice că 

preşedintele e de vină. Deci, uitaţi, eu vă duc jos la Infecţioase, vă duc sus la Pediatrie, 

se vede mâna de gospodar. Unde şeful de clinică, de pavilion, e gospodar, îl pune pe 

administrator la treabă. Nu, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Domnul secretar a şi 

notat, facem o adresă, am luat act şi mă bucur că mai ziceţi, dar, încă o dată, ce să îi 

mai zici? Skoda, azi dimineaţă, vorbeam cu Cristi Feurdean, şoferul care conduce Skoda 

instituţiei, a fost patru săptămâni în reparaţii că a explodat totul pe acolo, da? După 

patru săptămâni se duce să îşi ia maşina şi când deschide portbagajul, turbo şi toate 

celelalte piese care nu au funcţionat le-a vărsat mecanicul în portbagaj şi la întrebarea: 

De ce mi le-ai lăsat în portbagaj? răspunsul a fost: Păi, m-am gândit că poate vă mai 

trebuie. Nici nu am cuvinte, nu am replică la aşa ceva. Ce să mă duc să îi spun doamnei 

dr. Rădulescu ? Că ar fi frumos ca la locul dumitale de muncă, unde eşti şefă, să pui 

câteva coşuri de gunoi? Ţi-am dublat bugetul, te-am băgat pe program european ca să  

băgăm la reconstrucţie. Mi-e şi ruşine să îi spun aşa ceva. Dacă nu îţi schimbi şosetele şi 

maieul e treaba dumitale. Mă înţelegeţi? E groaznic şi sunt absolut de acord cu 
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dumneavoastră, dar cum să îi spun eu la un medic primar, doctor în medicină că are 

infecţia la uşă?! Cum să îi spun că acolo colcăie bacteriile şi viruşii? Ştiţi vorba aia, a 

ungurului “ Aki mocskos az úgy marad” ? - Cine-i murdar, așa va și rămâne. Haideţi să o 

schimbăm. Situaţia, am înţeles. Uitaţi, domnule consilier, într-o zi a săptămânii viitoare 

vă propun, că suntem 35 de oameni, să ne  îmbrăcăm cu o pereche de blugi, să luăm 

fiecare câte o sapă, ne cumpără serviciul nostru administrativ un var, nişte coşuri de 

gunoi şi mergem şi facem voluntariat la Clinica de obstetrică-ginecologie II. Haideţi să 

stabilim ziua şi poate aşa o învăţăm minte pe doamna director, pe domnul administrator 

al acestui spital şi dăm şi un exemplu, la rândul nostru. Alegeţi ziua. Bun, joia viitoare 

la ora 11. A, e foarte cald. Bine la ora 10, joia viitoare. Vreau să văd 35 de oameni la 

poarta unităţii, cu vopsea, cu pensule, cu totul. Da? Îi anunţăm şi pe ei să ne aştepte. 

Măcar să ne toarne apă în pahar, că asudăm. Bun, alte chestiuni dacă mai sunt ?  

Dl consilier Coman Meluş Florian: Aşa cum spunea colegul nostru despre balastierele de 

pe râul Mureş, să fie solicitate şi pentru tronsonul de pe Târnava Mare, între barajul 

Boiu şi Seleuş. Mulţumesc. 

Dl preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule consilier. Dacă mai sunt alte 

chestiuni? Dacă nu mai sunt, ne întâlnim joi la ora 10 la Clinica de obstetrică-

ginecologie II. Vă mulţumesc pentru voturile importante pe care le-aţi dat astăzi. Vă 

mulţumesc mult. 

Lucrările şedinţei au început la ora 1316 şi s-au încheiat la ora 1430. 
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