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Nr. 17.682/14.IX. 2015 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 13 august 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. 240 din 6 august 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: Antonie Ştefan Mihail 

 

Au fost invitaţi să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul Judeţului Mureş;  

• d-na Monica Olivia Avram, director, Biblioteca Judeţeană Mureş;  

• dl. Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş;  

• dl. Iuliu Praja, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş; 

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

• dl. Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL; 

• d-na Leontina Luduşan, contabil-şef, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL; 

• dl. Barabási Attila, director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL; 

• dl. Virgil Podoabă, redactor-şef, Revista VATRA; 

• dl. Kovács András Ferencz, redactor-şef, REVISTA LÁTÓ; 

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

• d-na Ileana Guşatu, director, Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 

• dl. Ovidiu Butuc, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dl. Claudiu Puiac – manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu-Mureş; 

• dl.dr. Barmou Mohamed Kheir, director, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 

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

Copilului Mureş;  

• d-na  Anişoara Moga, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu 

Mureş;  

• d-na Tatiana Pescari, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu 

Mureş; 
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• dl. Ion Socol, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3-SAM Reghin; 

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

Mureş; 

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

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

Mureş; 

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

• dl. Cristian Mureşan, personal contractual civil, Centrul Militar Judeţean 

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

Judeţean; 

• dl. lt.col FilipaşTiberiu Adrian –, inspector şef, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean 

Mureş; 

• d-na Claudia Sînpălean, director, Zona Metropolitană; 

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

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

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

pornească aparatele de vot. Avem un absent, domnul Antonie Ştefan Mihail. Suntem în 

formulă completă, cu doi domni vicepreşedinţi şi cu domnul secretar. Pornim şedinţa şi 

îl invit pe domnul secretar să îndeplinească formalitatea prevăzută de lege pentru 

aprobarea procesului-verbal de la şedinţa anterioară. Domnul secretar, vă rog. 

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

consilieri, aţi primit procesul-verbal al şedinţei ordinare din 16 iulie 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 16 iulie 2015 se aprobă cu 33 voturi 

„pentru”, doi absenţi (Antonie Ştefan Mihail, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi domnule secretar. Avem un punct în 

regim de urgenţă. Este vorba despre proiectul de hotărâre privind modificarea 

componenţei Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, dat fiind faptul că avem un 

nou comandant la Inspectoratul Judeţean de Jandarmi, care este prezent astăzi la noi în 

şedinţă şi o să-l şi cunoaştem, o să-i dăm cuvântul. Vă mulţumesc! Cu acest proiect de 

hotărâre în regim de urgenţă, vă invit să exercitaţi dreptul de vot asupra ordinii de zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi absenţi (Antonie Ştefan Mihail, 

Todoran Liviu Radu) 

 

În regim de urgenţă 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Începem cu acest punct în regim de urgenţă. 

Avem şi avizul comisiei tehnico-economice, de asemenea avizul de la agricultură şi 

mediu. Proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de 
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Ordine Publică Mureş are 5 articole: Se constată încetarea de drept a calităţii de 

membru a domnului colonel Petra Florian Aurelian. Se validează desemnarea ca membru 

al autorităţii a domnului lt.col FilipaşTiberiu Adrian, inspectorul şef al Inspectoratului 

de Jandarmi Judeţean „col. Sabin Motora”. Dacă vreţi să luaţi cuvântul domnul colonel, 

o să aveţi ocazia în 30 de secunde.  

Domnul lt.col FilipaşTiberiu Adrian: Vă mulţumesc pentru invitaţie! Permiteţi-mi să mă 

prezint: sunt lt.col. Filipaş Tiberiu, sunt împuternicit la comanda Inspectoratului de 

Jandarmi Judeţean Mureş pe o perioadă de 6 luni, având în vedere că legislaţia prevede 

că pentru acest loc să se organizeze concurs pentru examen, în funcţie de numărul de 

concurenţi. Dacă o să iau examenul o să rămân la Mureş, dacă nu, o să-mi continui 

activitatea unde o să fie.  Vă mulţumesc!  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule colonel! Iar pe dumneavoastră 

doamnelor şi domnilor consilieri vă invităm să-l validăm pe domnul colonel în 

autoritate. Vă invit să votăm. 

Vot secret. Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi absenţi.  

 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Am intrat după acest vot în ordinea de zi 

ordinară sau regulată, şi începem la punctul 1 cu proiectul de hotărâre pentru 

completarea anexei la HCJ nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public 

al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. Însă executivul are un 

amendament la acest proiect şi anume: dat fiind faptul că noi, în primul proiect, bine 

aţi zis domnule consilier, în prima faza a proiectului am introdus doar Brâncoveneşti-ul 

pentru că acolo aveam toate documentaţiile de care aveam nevoie, gata, ieri ne-au 

parvenit şi celelalte avize şi respectiv cartea funciară era problema, de la Căminul 

pentru Persoane Vârstnice din Ideciu de Jos, şi introducem şi acest teren. Dacă doriţi 

dau citire amendamentului, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră l-a primit, este 

vorba despre această completare. Domnule secretar trebuie să citesc sau ...? Nu este 

necesar! Deci cu acest amendament, acelaşi lucru care facem la Brâncoveneşti îl facem 

şi la Ideciu de Jos. O văd şi pe doamna director aici. Da! Vă invit să votăm atunci acest 

punct nr.1 de pe ordine de zi regulată.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan 

Mihail). 

 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.204, cu 

destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 

Decembrie 1918, nr. 24-26; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 2 avem un proiect ce prevede 

stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.204, cu destinaţia de cabinet medical, din 
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imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 24-26. Cred că nu 

sunt observaţii, nu sunt sugestii la acest material. Un material relativ simplu, dar nu 

simplist. Vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan 

Mihail). 

 

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector de drum județean din 

domeniul public al județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș 

în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Transporturilor, în 

vederea realizării de către Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale 

din România S.A. a activităților de interes național în domeniul administrării 

drumurilor naționale; 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 3 avem un proiect de hotărâre 

privind transmiterea unui sector de drum județean din domeniul public al județului 

Mureş și din administrarea Consiliului Județean Mureş în domeniul public al statului şi în 

administrarea Ministerului Transporturilor, în vederea realizării de către Compania 

Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România S.A. a activităților de interes 

național în domeniul administrării drumurilor naționale. Despre ce-i vorba? Probabil că 

vă aduceţi aminte, în cursul anului trecut am avut acelaşi proiect de hotărâre, însă a 

fost returnat de către Ministerul Finanţelor. Este vorba de sectorul Ungheni – Acăţari. A 

fost returnat pentru că drumul era cadastrat şi nu aveam cartea funciară a acestui 

drum. Am terminat după un an de zile achiziţia publică, am terminat şi lucrarea de 

cadastru, am şi recepţionat lucrarea şi astăzi suntem în măsură să retransmitem acest 

proiect cu pretenţiile legale, până la urmă, ale Ministerului Finanţelor. Dacă nu sunt 

discuţii, vă invit să votăm.  Mulţumesc!  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan 

Mihail) 

 

4. Proiect de hotărâre pentru încuviințarea realizării lucrării ”Alimentare cu energie 

a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș, str.Gheorghe Marinescu, 

nr.50”;   

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 4 priveşte încuviințarea realizării lucrării ”Alimentare 

cu energie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu-Mureș, str.Gheorghe Marinescu, 

nr.50”. De asemenea toate comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil. De asemenea 

este un material uşurel. Vă invit să votăm. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan 

Mihail) 

 

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

anul 2015 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Aveam nevoie de 2/3, s-a întrunit această 

majoritate. La punctul 5, avem proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului 

Consiliului Județean Mureș pe anul 2015. Aici cred că nu vor fi discuţii prea mari. Da! 

dacă sunt discuţii? Lucrurile sunt foarte clare, vă invit să votăm pe articole. Art.I. 

Art.I din hotărâre se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan Mihail). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Art.II. 

Art.II din hotărâre se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian Dobre), un 

absent (Antonie Ştefan Mihail). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Eu nu am votat la acest articol, am uitat să 

votez.  Art.III. 

Art.III din hotărâre se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan Mihail). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Şi încă un vot la acest punct pentru hotărârea 

în integralitate.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan 

Mihail). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură; 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 6 toate comisiile avizatoare şi-au 

dat avizul favorabil pentru proiectul privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile 

noastre de cultură. O rog pe doamna Csép să ia cuvântul. 

Doamna consilier Csép: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, având în vedere că 

prin acest proiect de hotărâre aprobăm tarifele aplicate de către instituţiile de cultură, 

cred că este foarte important să vorbim puţin mai mult despre rolul familiei. Valorile pe 

care această instituţie, dacă o putem numi aşa, precum şi rolul familiei în creşterea şi 

educarea generaţiei viitoare. Nu demult, chiar eu am ridicat problema şi am şi discutat 

despre politica socială a judeţului Mureş, la care încă avem foarte mult de lucru. Cred 

că o familie care vizitează aceste instituţii şi participă la evenimentele organizate de 

aceştia, ar trebui să beneficieze de o atenţie mai sporită. Avem un judeţ cu o activitate 

culturală de calitate de care trebuie să fim mândri. Activităţi şi servicii culturale care 

trebuie cunoscute de toţi mureşenii şi nu numai. Totul depinde de noi. Introducerea 

unui bilet de familie cred că ar fi primul pas din partea instituţiilor culturale. Accesul la 

cultură la un preţ accesibil tuturor categoriilor, cred că ar ajuta foarte mult ca să 

creştem numărul mureşenilor prezenţi la evenimente. Propun ca să fie introduse bilete 

de familie pentru patru persoane, la preţul care este alcătuit dintr-un bilet de adult şi 

un bilet de copil. De exemplu: la Ansamblul Mureşul biletul unui adult este de 12 lei, iar 

biletul unui copil este de 5 lei. Biletul de familie ar fi 17 lei, cu aceasta ar intra patru 

persoane. Dacă este vorba de o familie mai numeroasă, cu mai mult de doi copii, atunci 

biletul copilului se va plăti la preţul respectiv. În acest fel am motiva participarea 

familiilor împreună la activităţile culturale şi ştiu foarte bine de ce zic aşa. Ne pregătim 

să câştigăm titlul de Capitală Culturală Europeană în 2021, credem că merităm acest 

titlu şi facem tot posibilul să depunem un proiect, care chiar ne va ridica la acest nivel. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
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Stimaţi colegi! Apropierea culturii de către toţi mureşenii ar fi primul pas în acest 

proiect. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu doamna Csép. O să avem nişte discuţii pe 

care o să vi le supunem în comisia de cultură. Sunt câteva impedimente, dar cred că 

putem rezolva şi dacă nu folosim termenul de familie. Ar fi discriminatoriu faţă de cei 

care nu au familie şi care plătesc taxe în egală măsură, dar putem defini grupurile. 

Cred! Este o discuţie şi o să încercăm noi executivul să-i dăm o formă, care să v-o 

trimitem în comisia de cultură. Da! Sunt de acord cu această discuţie pe marginea 

găsirii unor modalităţi pentru a atrage familia sub formă de beneficii ca grup la 

instituţiile de cultură. Vă mulţumesc pentru intervenţie! Domnul Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc domnule preşedinte. Vreau să felicit pe colega 

pentru propunere. Raliez la ea şi am o completare pentru simplificarea procedurii, 

pentru că mi se pare puţin complicat să calculezi astfel şi familia care are trei sau mai 

mulţi copii să plătească în plus, precum cea care are un singur copil să nu se încadreze, 

și atunci eu zic că ar fi rezonabil pentru orice familie cu doi sau oricâţi copii, să se 

stabilească un bilet de familie cu o sumă fixă. Rezonabilă dar fixă. Mulţumesc mult! 

Domnul preşedinte Dobre: Da! Vă mulţumesc pentru intervenţie! O să avem această 

discuţie pe procedură, de fapt. Bun. Până atunci, până la această discuţie vă invit să 

aprobăm  aceste tarife la instituţiile noastre. Vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan 

Mihail) 

 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea actului constitutiv și a statutului  

Asociației  ”Zona metropolitană” Tîrgu Mureș;  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 7. Comisa tehnico-economică, comisia  

servicii publice nu, culturală nu, ordine publică da, amenajarea teritoriului cred că da, 

agricultură şi mediu da. Bun. Despre ce este vorba? Am propus un material pentru 

modificarea actului constitutiv a statutului  Asociaţiei  ”Zona metropolitană”. Acum 

ştim cu toţii că această asociaţie funcţionează şi nu prea. Încercăm să-i dăm un rol mai 

puternic municipiului Tîrgu Mureş în cadrul acestei asociaţii. Cred că până la urmă este 

normal ca principalul motor al dezvoltării  zonei metropolitane să capete acest rol şi, de 

asemenea, să găsim formele în care această asociaţie să funcţioneze. Adică să legăm  

preşedintele consiliului judeţean de primarul municipiului, reşedinţă de judeţ. În felul 

acesta, dacă îi cuplezi oarecum, n-are cum să se întâmple să nu funcţioneze, pentru că 

implicit nu va putea face nici unul, nici altul, fără celălalt şi atunci noi mai avem încă 

un amendament, la art.7 alin.3 ca acest consiliu director pe care-l propunem să fie 

format din cinci membri, doi copreşedinţi, doi vicepreşedinţi şi un membru. Practic, cu 

calitatea de secretar după cum urmează: doi copreşedinţi, vicepreşedinte, 

vicepreşedinte, membru secretar. De asemenea, la statut. Asta-i în actul constitutiv la 

art.7 alin.3. La art.23 alin.1 din statut: „Consiliul director este organul executiv de 

conducere şi administrarea asociaţiei. Consiliul director este format din cinci membri, 

şi la fel: doi copreşedinţi, vicepreşedinte, vicepreşedinte, membru secretar”  cu acest 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    7/13  
 

amendament, pe care-l formulez acum în şedinţă, vă invit să votăm. Numai puţin! 

Domnul Popa Dragoş. 

Domnul consilier Popa Dragoş Codrin: Mulţumesc! Aş avea o nelămurire şi sper să aflăm 

un răspuns. Am observat că în lista membrilor lipseşte comuna Sîntana de Mureş. Totuşi 

asociaţia s-a înfiinţat de 9 ani, aproape 10 ani. Nu ştiu dacă s-a făcut vreun demers din 

partea consiliului judeţean ca această comună să fie atrasă, pentru că cel puţin din 

punct de vedere geografic nu putem nega că se află imediat în vecinătatea 

municipiului. 

Domnul preşedinte Dobre: Trebuie să spunem că da. Am făcut şi actuala conducere şi 

fostele conduceri să le zicem aşa, dar acolo cineva a lăsat moştenire să nu facă parte 

din zona metropolitană. Acum, eu am discutat pe diferite căi, şi politic, şi 

administrativ. Nu am reuşit s-o aducem. Dar iată că mai avem o şansă, dacă Dumnezeu 

ajută, s-o atragem. Mă îndrept, să zic aşa, cu precădere la grupul UDMR care aduce pe 

domnul Kacsó, dacă nu mă înşel, sau Ráduly, scuze, către zona metropolitană, pentru 

că într-adevăr, cum observa bine domnul consilier Popa, de fapt, că este limitrofă 

comuna cu municipiul, reşedinţă de judeţ. Noi avem mari probleme. Mari probleme de 

dezvoltare datorită faptului că nu reuşim să armonizăm planurile urbanistice generale 

ale localităţilor. Nu vrea nimeni să impună nimic, dar nu vom putea. Nu vom mai putea. 

Suntem mărginiţi grafic. Suntem mărginiţi de râuri, de dealuri, de căi ferate, de şosele 

şi dacă nu înţelegem cum să colaborăm pe această zonă între unităţile administrative, 

rămânem aşa ca la începutul secolului XX, că nu am mai făcut nimic mare, notabil de 

atunci. Nu, doamna director? Vă invit la vot, dragi colege şi dragi colegi. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Iacob Letiţia, 

Radu Mircea), 3 „abţineri” (Popa Dragoş Codrin, Someşan Ştefan, Tuşnea Ion), un 

absent (Antonie Ştefan Mihail). 

 

8. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş"; 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 8 prevede completarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. Dacă 

nu sunt discuţii la acest material vă invit să votăm. 

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

absent (Antonie Ştefan Mihail). 

 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu, aferente unui traseu 

cuprins în Programul judeţean de transport public de persoane prin curse regulate 

pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport a renunțat; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 9. Comisiile ne-au dat aviz favorabil şi 

la punctul anterior şi la punctul acesta. Proiectul priveşte atribuirea licenţei de traseu, 

aferente unui traseu cuprins în Programul judeţean de transport public de persoane prin 

curse regulate pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport a renunţat. 

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_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
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Avem câteva astfel de situaţii şi trebuie să dăm drumul la treabă, ca să zic aşa. Vă invit 

să votăm.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un absent (Antonie Ştefan 

Mihail). 

 

10. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Şi acum ultimul punct de pe ordinea de zi pe 

care generic şi parental domnul profesor Boloş l-a botezat „Întrebări, interpelări, 

răspunsuri, opinii”. Vă rog să vă înscrieţi la cuvânt. S-au înscris doi vorbitori. Luăm în 

ordine. Domnul profesor Boloş. 

Domnul consilier Boloş: Da. Am să exprim o opinie, deci mă refer la manifestarea 

culturală care a fost pe Valea Mureşului în luna iulie la parcul „La alei”. Din cele, dacă 

nu greşesc, 11 ediţii, am participat la 10. La una singură n-am participat, aşa încât pot 

să  spun că am o vedere foarte exactă asupra a ceea ce se întâmplă şi evoluţia acestui 

eveniment cultural, la care cred că foarte mulţi dintre noi a simţit nevoia să participe, 

făcând deja parte dintr-o obişnuinţă legată de perioada de vară. Şi acum am să fac un 

citat dintr-un text pe care l-am scris puţin mai în urmă, dar care îşi păstrează în 

continuare valabilitatea: „Fiind un eveniment cu caracter cultural, era firesc ca aceasta 

să dea posibilitatea desfăşurării în program a momentelor artistice, de divertisment şi 

de etalare a unei largi palete de tradiţii populare specifice zonei la care participanţii, 

în principal locuitori al judeţului Mureş, să se bucure de frumuseţea şi bogăţia 

folclorului zonei noastre geografice. La acestea s-au adăugat şi momente de artă 

urbană care  sunt mult gustate, în mod deosebit de spectatorii tineri şi foarte tineri, 

dar nu numai. Scopul festivalului declarat de iniţiatorii şi organizatorii acestuia este 

păstrarea şi încurajarea artei tradiţionale populare exprimate sub diferite forme din 

această zonă geografică. Într-o lume în care globalizarea este un proces social complex, 

care se exercită cu o complexitate pe care o percepem cu toţii, care are ca efect 

diminuarea şi anularea chiar a multor elemente naţionale specifice, în opinia mea este 

important să se dea posibilitatea ca şi generaţiile actuale să cunoască cât mai mult din 

elementele tradiţiilor noastre şi în acelaşi timp să se transmită mesajul că acesta să 

constituie un fond de civilizaţie valoros care trebuie respectat, apărat şi păstrat. Este 

un demers complex pentru care, nefiind specialist în domeniu, nu-mi permit să dau 

lecţii privind modalităţile de prezervare. Intuiesc doar că trebuie să facem ceva în 

acest sens şi acesta este motivul pentru care, în calitatea de consilier judeţean, alături 

de colegii mei, am fost adeptul poziţiei ca Consiliul Judeţean Mureş să sprijine 

derularea acestui eveniment, dar şi a celor similare din alte zone geografice ale 

judeţului. Personal, găsesc ca inadecvate anumite aprecieri pe care le-am întâlnit în 

câteva comentarii scrise, în special în mediul on-line, care caracterizează astfel de 

evenimente ca fiind predominant electorale. Aş argumenta ideea de mai sus, plecând 

de la constatarea că asigurarea unui cadru de manifestare al tradiţiilor naţionale, sub 

diferitele lor forme, să se constituie într-o obligaţie morală atât faţă de cei din 

generaţiile anterioare dar în acelaşi timp şi faţă de generaţiile tinere. Continuitatea 
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spirituală este o garanţie a unei stabilităţi necesare, pentru a ne asigura identitatea şi 

perenitatea ca popor în acest spaţiu. Accept însă ideea că trebuie avut grijă ca acest 

gen de evenimente să păstreze caracterul de originalitate şi naturaleţe al tradiţiilor 

prezentate, introducerea elementelor de modernitate urmând să fie cântărite cu 

atenţie pentru a nu modifica spiritul acestor sărbători ale comunităţilor cărora se 

adresează.” Am scris acest text în urmă cu doi ani, dar este perfect valabil şi astăzi. Vă 

mulţumesc pentru atenţie! 

Domnul preşedinte Dobre: Noi vă mulţumim! Să zicem că textele valoroase sunt cele 

care sunt pretabile în orice vreme şi la orice vremuri. Domnul consilier Tuşnea. 

 

Dl consilier Ion Tuşnea:  Mulţumesc domnule preşedinte! Doamnelor şi domnilor colegi, 

eu aş dori să solicit nişte informaţii mai detaliate despre problemele care sunt la 

aeroport. Am avut nişte discuţii sumare şi în comisie şi cu domnul secretar astăzi, şi aş 

dori să ne spuneţi în măsura în care ştiţi acum sau, dacă nu, pentru şedinţa următoare, 

legat de procesele cu domnul Runcan, ce s-a pierdut şi ce ne costă ca şi sume din cauza 

aceasta, cât ne costă lucrul acesta pe noi sau aeroportul. A doua chestiune: știu că s-a 

declanşat o verificare din partea unui for european şi v-aş ruga frumos sau vă rugăm 

frumos să ne daţi câteva detalii despre obiectul verificării şi problemele care ar putea 

să fie. Şi a treia problemă: noi am aprobat, dacă îmi amintesc bine, în septembrie un 

consiliu de administraţie acolo. Am înţeles că până acum nu s-a completat până la 

numărul cel necesar şi aceasta ar fi principala cauză pentru care nu avem nici un plan 

de administrare în termenul prevăzut de lege. Vă rugăm frumos să vă referiţi puţin la 

lucrurile acestea dacă puteţi acum. Dacă nu, în şedinţa următoare. Mulţumesc mult. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Şi noi vă mulţumim! Într-o vreme aveam vreo 18 

procese cu domnul Runcan. Mai avem cred că 11, acum vă zic din memorie. Facem un 

răspuns scris, cu acces la absolut tot. Puteţi consulta şi dosarele la colegii noştri de la 

Serviciul Juridic. Spre exemplu, am primit astăzi o hârtie să nu introducem pe ordinea 

de zi nu ştiu care material în legătură cu aeroportul. Noi l-am introdus. S-ar putea să 

avem un proces şi pentru asta, că nu ascultăm exemplar de cererile tovarăşului Runcan, 

pardon, domnului. Deci încă un proces s-ar putea să avem pentru că nu am retras de pe 

ordinea de zi un material cu aeroportul. Da? Pe urmă, a doua precizare: noi n-am 

pierdut procese cu domnul Runcan. Totuşi, am pierdut unul singur în legătură cu 

instalarea consiliului de administraţie pe OUG nr. 109 a sistemului guvernanţei 

corporatiste. În fine, e decizie definitivă. Era foarte interpretabil acolo, cum trebuie 

făcut, că erau două posibilităţi. Noi am făcut într-una. La fel de bine, dacă făceam în 

cealaltă,  ziceau că de ce n-am făcut-o aşa. În fine. Am reparat, am făcut. Asta a fost în 

anul 2013, am trecut de acea etapă. Restul …. încă nu am pierdut niciunul, am câştigat 

pe restul. Câte am câştigat? 17 minus 11, deci vreo 6 am câştigat. În legătură cu 

investigaţia Comisiei Europene, tocmai din acest punct de vedere am trimis fiecărui 

consilier judeţean  pe e-mail toate actele pe care le-a primit consiliul judeţean. De fapt 

este vorba despre înştiinţarea de începere a demersurilor de investigare de către 

comisie, şi noi am aflat de la televizor. Comunicarea s-a făcut acum 3-4-5 zile, nu este 

scris pe act. Noi am pus toate pe mail. Restul, ce avem noi, le aveţi şi dumneavoastră 

pe e-mail. Vom vedea. Nu ştiu ce probleme sunt! Dacă le-am fi ştiut nu le-am fi cauzat 

şi nici eu nu ştiu şi nu cunosc această investigaţie. Oricum, investigaţia nu este 
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împotriva consiliului judeţean sau al judeţului Mureş, ci este o problemă de ajutor de 

stat. Ajutoarele de stat se dau către România, nu de către cineva anume. Ce mai era? 

La consiliul de administraţie s-a făcut de trei ori selecţie pentru acel membru care este 

un membru al consiliului de administraţie, pentru care se cere un anume tip de 

calificare şi anume să aibă titlul de auditor fiscal şi încă nu ştiu ce. Ce mai este doamna 

director? Auditor expert. Păi dacă vă daţi seama că cineva are totuşi acest titlu de 

auditor expert, deja de mult are o societate de auditor expert care funcţionează bine şi 

nu cred că are nevoie să meargă la Ungheni sau la Vidrasău ca să facă parte dintr-un 

consiliu de administraţie. Deci motivul invocat de nu ştiu cine, în nu ştiu ce 

corespondenţă, că de aceea nu merge treaba la aeroport, nu ştiu care treabă, apropo? 

… ar fi că avem patru membri din cinci, pentru care am organizat de trei ori …  Apropo 

şi de Serviciul de Intervenţie pentru drumurile publice, am făcut concurs şi nu s-a 

prezentat nimeni. Avem probleme serioase. La juridic la fel, din cinci au mai rămas trei 

fete şi un băiat, Kakasi. Nu vine lumea! La 10 milioane nu vine lumea. Dacă eşti jurist 

cât de cât te duci la o firmă şi îţi dă acela 15-20 de milioane, te duci ca avocat, dacă 

eşti bun te duci judecător, procuror, nu vii la consiliu. Dar în legătură cu procesele sunt 

ferm convins că colegele noastre de la juridic şi-au notat. O să vă facem un material 

scris în legătură cu procesele cu domnul Runcan. Cele mai importante procese sunt 

acelea de la Parcul Auto, cu centura, cu autostrada, acelea ne-au blocat sistemul 

judiciar civil din România şi acolo suferă judeţul. În fine. Domnul Kedei Pál Előd.   

Domnul Kedei Pál Előd: Mulţumesc, domnule preşedinte! Revin la problema de la 

şedinţa trecută. Nu am alt motiv, dar am primit o înştiinţare că demersul iniţiat pe care 

l-am stabilit în comun nu se impune a fi făcut. M-am dus înainte de şedinţă, m-am uitat, 

s-au făcut câte ceva. Găleţile s-au înlocuit cu altele, a mai apărut un coş de gunoi dintr-

o cutie de carton ,  astăzi am făcut şi poze, băncile nu sunt vopsite. Dacă cei de acolo 

consideră că nu necesită să facă în continuare nimic, eu susţin părerea mea că ar 

trebui. Dar dacă pentru cei de acolo e bine … e bine. Mulţumesc! 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc! Eu vă zic sincer că l-am trimis pe domnul 

secretar până acolo, dar eu nu am fost. Domnul secretar s-a dus şi a zis, da e cum e,  

dar nu se putea să facem ce am zis noi că facem. Dacă nu era chiar ceva dezastru, am 

zis că …, dar eu am trimis domnului director al spitalului o corespondenţă în legătură cu 

administratorul spitalului, să înceapă nişte lucruri ce ţin de bunul gospodar în acea 

zonă. Vă mulţumesc oricum pentru această intervenţie, şi de data trecută şi de acum.    

Domnul consilier Ioan Şopterean. 

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, domnule 

secretar, doamnelor şi domnilor consilieri, în calitatea mea de membru în comisia nr.3 

ATOP doresc să-l felicit pe domnul lt.col. Filipaş care va face parte din această comisie, 

să-i doresc şedere multă în cadrul ATOP-ului judeţului Mureş şi ascultându-i prezentarea 

CV-ului am constatat că are o carieră militară bogată, cât şi o experienţă profesională 

care, la rândul lor, se vor răsfrânge asupra activităţii comisiei nr.3, cât şi a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Mureş. Felicitări! 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc domnule Şopterean. Domnul Radu 

Mircea, vă rog! 
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Domnul consilier Radu Mircea: Domnule preşedinte, aş vrea să vă întreb dacă puteţi să-

mi daţi câteva răspunsuri aşa scurte şi la obiect. Parcul cu Motor, aţi amintit ceva dar 

eram pregătit să vă întreb care-i stadiul lucrărilor acolo şi dacă banii pe care-i avem de 

la Uniunea Europeană până în 2015 trebuie folosiţi? Se va încheia lucrarea acolo sau va 

rămâne aşa cum e? Doi: dacă cele şapte rampe de transfer de compostare, de sortare 

sunt terminate în judeţ şi dacă se transportă deşeurile la groapa ecologică de la Sînpaul. 

Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Transilvania Motor Ring, lucrările se termină când vrea 

sistemul judiciar civil din România. În 11 aprilie 2014 am solicitat instanţei o măsură 

asiguratorie, nici măcar proces, o cerere. Am cerut un expert care să vină şi, pe trei 

categorii, să spună ce a făcut constructorul şi ce nu a făcut constructorul potrivit 

contractului. De atunci ne judecăm cu acest lucru. Dacă noi ca ţară nu avem această 

aptitudine şi capacitate să fixăm instanţelor de judecată pe fonduri europene sau pe 

fonduri publice un termen limită, în interiorul cărora să se poată desfăşura etapele 

procesuale, şi la noi procesele pot dura 5-6 ani, ce să facem? Se va termina probabil şi 

exerciţiul 2014-2020 și acest proces nu se va termina şi nimeni nu va face nimic! Ce să 

facem mai mult? Acela a lăsat acolo şantierul, a plecat de acolo şi a lăsat o firmă de 

pază care nu ne lasă nici să intrăm. I-am dat în judecată să facă o expertiză şi de atunci 

ne judecăm pe acea expertiză, de un an şi jumătate. Sistemul integrat de management 

al deşeurilor, toate cele şapte rampe, cum îi ziceţi dumneavoastră, din judeţ sunt gata 

de doi ani. Toate! Staţia de tratare mecano-biologică de la Sînpaul este gata imediat de 

doi ani, complet tot, 100%, cum să mai zic? Şi avem licitaţie pentru operator. S-au 

judecat între ei,  cei care au participat la licitaţie şi stăm de un an jumătate că se 

judecă domnii agenţi economici. Dar judeţul nu are posibilitatea să folosească rampele, 

să folosească staţia de tratare mecano-biologică şi depozitul zonal de deşeuri, pentru că 

stăm după sistemul judiciar civil din România, şi stăm și ne uităm la ei. Nu ne putem 

îndeplini funcţiunea noastră socială pentru care existăm. Asta-i viaţa! Asta-i ce ne pune 

la dispoziţie sistemul judiciar pe bani publici. Vă fac răspuns în scris? Nu poate să fie aşa 

de frumos decât acela oral.  

Domnul consilier Radu Mircea: Eu am înţeles. Nu eram în clar fiindcă ştiu că se 

transportă încă deşeuri din localităţi, nu la rampele de transfer ci la anumite gropi.  

Domnul preşedinte Dobre: Haideţi, domnule consilier, o să le discutăm după ce 

terminăm. Domnul Tuşnea ne încântă cu o nouă sugestie probabil…  Sigur! Vă daţi seama 

că nici noi nu stăm aici de pomană.  

Domnul consilier Tuşnea: Fără acest consiliu de administraţie întreg, deci cu 4 membri 

în loc de 5, totuşi nu se poate face planul de administrare şi înaintat? Trebuie neapărat 

să stăm până nu ştiu când? 

Domnul preşedinte Dobre: Vă va răspunde domnul secretar pentru că eu nu am înţeles 

întrebarea.  

Domnul secretar Cosma: Consiliul judeţean a aprobat un plan de administrare, dacă nu 

mă înşel în anul 2013. Consiliul de administraţie actual asigură atingerea termenului 

pentru care primul consiliu de administraţie a fost constituit. Deci este un mandat 
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interimar, acesta expiră în iunie 2016. În opinia mea, consiliului de administraţie actual 

îi lipseşte unul dintre membrii esenţiali, auditorul statutar şi în aceste condiţii nu putem 

vorbi, pe de o parte, nici de o încălcare a legii dar nici de o obligaţie de a depune şi de 

a face anumite demersuri. Dar am discutat şi înainte de şedinţă, da?  

Domnul preşedinte Dobre: Noi o să organizăm concurs, fiţi liniştit, una-ntr-una, chiar nu 

avem o problemă. Acum o să spun două chestiuni: astăzi am participat împreună cu 

domnul primar al municipiului Tîrgu Mureş la un eveniment asupra căruia am vrut să vă 

informez şi probabil că vom veni şi cu un proiect de hotărâre în legătură cu Spitalul 

Clinic de Urgenţă. Este vorba despre crearea unui Centru de excelenţă la Spitalul 

Regional, unde să includem UMF-ul, Petru Maior, Primăria Tîrgu Mureş, Spitalul 

Judeţean şi Consiliul Judeţean Mureş. Ce înseamnă asta? Proiectele care vor fi sau nu 

eligibile, dar pe care le vom propune începând de la parcare, sediu ş.a.m.d. în aceea 

groapă unde suntem acum, pentru că nouă nu ne-a vizat acolo unde-i SMURD-ul şi 

elicopterele, Autoritatea Aeronautică nu ne-a dat pentru parcare aviz şi pentru multe 

alte proiecte ce se vor derula împreună cu universităţile, primăria şi cu spitalul. În 

calitate de preşedinte mi-am declarat disponibilitatea pentru a face diligenţele 

necesare în vederea promovării acestor proiecte. Când se înaintează, primul lucru ar fi 

să facem planul urbanistic în acea zonă şi să vedem ce se poate face, şi când se vor 

cristaliza aceste lucruri voi veni în faţa dumneavoastră cu proiectul de hotărâre şi cred 

că primul va fi planul urbanistic zonal, dacă va fi cazul, şi vroiam să vă informez în 

acest sens. Nu a venit domnul rector Azamfirei pentru că a intervenit ceva pe ultimul 

moment şi lipseşte semnătura domniei sale. E semnat de primarul municipiului, 

directorul spitalului, reprezentantul Universităţii Petru Maior, lipseşte doar acea 

semnătură. Pentru şedinţa următoare o să vă transmit, fie pe e-mail fie în formă 

printată, acest Memorandum de înţelegere pe care încă o dată, repet, nu l-am lansat în 

numele consiliului ci în numele preşedintelui, să îl consultaţi. Al doilea lucru: am făcut 

o vizită luni şi marţi în localitatea Pécs din Ungaria, ea a fost capitală culturală 

europeană în anul 2010, a fost şi domnul vicepreşedinte Szabó, şi doamna consilier 

Csép, şi domnul director Soós de la Muzeul Judeţean, şi Sergiu Zereş  de la Cabinetul 

demnitarului. Sergiu Zereş şi Mara Togănel acum sunt în Belgia, într-un un oraş care nu-

mi amintesc acum cum se numeşte, îmi scapă … la Mons, ei sunt anul acesta capitală 

culturală europeană. S-ar putea să mergem la Florenţa în această toamnă. Am aflat 

într-adevăr câteva lucruri foarte importante, mai ales la Pécs. La Pécs a fost foarte 

interesant. Oamenii au fost foarte deschişi şi ne-au spus câteva lucruri, să zicem aşa, de 

culise în ceea ce priveşte candidatura la capitala culturală europeană. Luna trecută am 

fost la Chişinău. Trei ani de zile nu am ieşit din ţară şi acum am făcut două-trei vizite 

aşa, foarte rapid. Dorim să luăm Chişinăul ca oraş asociat, aşa cum am luat Sighişoara şi 

Sovata, la acest proiect de capitală culturală. Am lăsat propunerea noastră domnului 

primar Chirtoacă şi să sperăm că la începutul lunii septembrie, fie ne trimite exemplarul 

semnat, fie vine la Tîrgu Mureş să semnăm într-un cadru festiv aici, la noi. V-aş ruga şi 

pe dumneavoastră să faceţi tot ce ţine de dumneavoastră să promovăm acest proiect al 

judeţului Mureş şi al municipiului Tîrgu Mureş, pentru că cel puţin noi credem foarte 

mult în acest proiect şi cred că acest proiect pe care o să-l atingem va schimba faţa 

judeţului Mureş. Însăşi proiectul de a avea pe 5 ani de zile, pe 10 ani de zile o viziune 

clară în ceea ce priveşte un domeniu cum ar fi cultura, dar care subsecvent dezvoltă tot 
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ce înseamnă infrastructură, este o experienţă pe care judeţul Mureş nu a mai avut-o, 

nici noi personal n-am mai avut-o şi cred, văzând şi Pécs-ul alaltăieri, că lucrurile chiar 

se pot schimba. Mai mult decât atât, noi, ca şi comunităţi, români, maghiari, moştenire 

săsească, ţigani,  avem  nevoie de  coeziune într-un proiect mare şi într-un proiect 

cinstit, într-un proiect onest. Şi cred că-i suficient de generos proiectul pentru capitala 

europeană a culturii, un proiect în care să ne regăsim cu toţii. La începutul lunii 

septembrie vom demara parteneriatul cu societatea civilă, vom pune la punct pactul 

politic între toate forţele politice, un parteneriat cu mass-media ş.a.m.d. Încet, încet o 

să crească … Inspectoratul Şcolar care în opinia noastră va juca un rol deosebit de 

important, dar poate cel mai important lucru şi care este punctat de către comisie este 

ca mureşenii, tîrgumureşenii să-şi dorească să fie capitală europeană a culturii. Poate 

că acesta este cel mai important lucru la punctaj, la calificare şi probabil pentru noi e şi 

mai dificil să-l influenţăm. Dar eu mizez pe o echipă lărgită, să zic aşa, şi cred că putem 

face acest lucru. Cam asta am vrut să vă spun eu. Domnii vicepreşedinţi, vă rog, dacă 

….. Vă mulţumesc tare mult şi vă mulţumesc pentru şedinţa de astăzi. Ne vedem abia la 

sfârşitul lui septembrie. Vă mulţumesc!  

Lucrările şedinţei au început la ora 1312 şi s-au încheiat la ora 1402. 
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