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Nr. 20.985/30.X.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 24 septembrie 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. 291 din 17 septembrie 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: Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin. 

 

Au fost invitaţi să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul Judeţului Mureş;  

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

• d-na Daniela Pop, contabil-şef, Biblioteca Judeţeană Mureş; 

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

• d-na Casiana Vişovan, contabil-şef, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş; 

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

Artistică Mureş; 

• d-na Maria Iosib, contabil-şef, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş; 

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

• d-na Marcela Mihalte, contabil-şef, 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. Adrian Silvăşan, contabil-şef, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL; 

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

• dl. Onofir Nistor, contabil-şef, Revista VATRA; 

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

• d-na Orza Ilona, contabil-şef, Revista LÁTÓ; 

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

• d-na Carmen Belean, contabil-şef, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

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

• d-na Valeria Vincze, contabil-şef, Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 

• dl. Dan Ştefan Sîmpălean, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dl. Sorin Pop, contabil-şef, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dl. Ovidiu Butuc,manager, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

• d-na Anca Ifrim, contabil-şef, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

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

Copilului Mureş;  

• D-na Carmen Hărşan, contabil-şef, 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 Luminiţa Andone, contabil-şef, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu 

Mureş; 

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

Mureş; 

• d-na Kalman Eva, contabil-şef, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.2 Tîrgu 

Mureş; 

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

• d-na Marcela Pop, contabil-şef, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 – SAM 

Reghin; 

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

Mureş; 

• d-na Violeta Pop, contabil-şef, 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. Balasz Istvan, contabil-şef, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean;  

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

Mureş; 

• d-na Camelia Legian, contabil-şef, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş; 

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

• dl. Hincs Zoltan, contabil-şef,  Serviciul Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo; 

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

• d-na Elena Henteş, contabil-şef, Căminul pentru Persoane Vîrstnice Ideciu de Jos; 

• Molnar Ervin – director, ADI Aqua Invest 

• 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 patru absenţi, domnul Tatár Béla, domnul Borşan, 

domnul Dászkel László şi domnul Gliga Ioan Florin. Domnul Dászkel László este operat, 

Dumnezeul să-l ajute să se recupereze rapid. Domnul Mózes, l-aş ruga să-şi pornească 
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aparatul de vot. Domnul Mózes a dispărut! Este dincolo. Domnul Szabó Árpád vreţi să 

luaţi cuvântul? Nu! Mă gândeam. Începem cu procesul-verbal, dragii mei. Domnul 

secretar, vă rog. 

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

consilieri, v-a fost comunicat materialul de la şedinţa anterioară din 11 septembrie. 

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

solicit să votaţi acest document, vă mulţumesc frumos. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 11 septembrie 2015 se aprobă cu 30 

voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, 

Mózes Levente, Tatár Béla ) 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim! Avem un proces-verbal al şedinţei precedente 

aprobat de dumneavoastră, o ordine de zi din care nu prea am înţeles ce mi-a şoptit 

domnul secretar. Am înţeles că punctul 4 a fost retras. Deci cu punctul 4 de pe ordinea 

de zi retras de către executiv, pe care-l reprezint împreună cu cei doi vicepreşedinţi, 

retras de fapt de către domnul secretar, vă invit să votăm ordinea de zi de astăzi … şi 

cu 2 în regim de urgenţă, materialul comunicat de către executiv.   

Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla ) 

 

În regim de urgenţă 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce 

aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Mărăşeşti, nr.13/A; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 1 - proiect de hotărâre privind darea 

în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce aparţin domeniului public judeţean, 

situat în Tîrgu Mureş, str. Mărăşeşti, nr.13/A, unde funcţionează Camera Agricolă şi 

sediul la Aqua Invest. Acest imobil îl dăm către Aqua Invest, că era prin Camera Agricolă 

şi Camera Agricolă le-a dat lor spaţiile pe care le folosesc şi vor să-şi aranjeze ei un pic 

pe acolo, să-şi pună la punct. Să zugrăvească şi să aranjeze. Dacă nu sunt observaţii, 

sugestii vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

2. Proiect de hotărâre pentru acordarea, cu caracter temporar, de sume din bugetul 

propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea fondurilor necesare implementării unor 

proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Al doilea este un proiect pentru acordarea, cu 

caracter temporar, de sume din bugetul propriu al judeţului Mureş pentru asigurarea 

fondurilor necesare implementării unor proiecte finanţate din fonduri externe 

nerambursabile către trei comune. Acestea sunt: Chibed, Şincai şi Pogăceaua. Patru! 

Dar care-i a patra? Găneşti! Prima! Uite nici n-am subliniat-o! Deci Găneşti, Chibed, 

Şincai, Pogăceaua. La Găneşti 169 mii lei pentru cofinanţarea proiectului „Modernizare 

străzi din comună”, la Chibed 300 mii lei pentru proiectul „Modernizarea străzilor X, Y, 

Z din comuna Chibed”. Comuna Şincai solicită 990 mii lei şi noi să sperăm că o să-i şi 
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dăm pentru proiectul „Modernizare infrastructură de bază din comuna Şincai”. Ce 

înseamnă infrastructură de bază, domnule primar? Numai ziceţi rapid, a,b,c! 

Domnul primar al comunei Şincai: Drum, apă, canal, grădiniţă, un proiect pentru 

îngrijirea persoanelor bătrâne. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, domnule primar! Acelaşi lucru solicită şi comuna 

Pogăceaua „Modernizare infrastructură de bază” solicită 600 mii lei. Infrastuctură de 

bază la Pogăceaua înseamnă acelaşi lucru ce înseamnă şi la Şincai? Da? Vă mulţumesc! 

Dacă nu sunt observaţii vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, unu „împotrivă” (Popa Dragoş 

Codrin), 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin) 

Domnul preşedinte Dobre: Să ştiţi că aţi luat un vot împotrivă, domnilor primari. Nu 

ştim cine, dar ne bucurăm de celelalte 29 care au fost „pentru”. Vă mulţumesc 

domnilor primari, puteţi să vă retrageţi. Să mulţumiţi consiliului, hotărârea a trecut, 

asta-i important întotdeauna. Vă mulţumesc eu şi în numele consilierilor, evident.  

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJM nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

Domnul preşedinte Dobre: Intrăm pe ordinea de zi regulată. Comisiile avizatoare ne-au 

dat avize favorabile la proiectul pentru modificarea Anexei la HCJM nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare. Este vorba despre însuşirea drumului judeţean 142 Târnăveni-

Bălăuşeri, de la km 0 la  34+848, deci 34 de km şi 848 de metri, pe urmă avem în sus, la 

Neuropsihiatrie şi Endocrinologie, la Policlinca Stomatologică nr. 2 şi la Clădirea 

Pediatrie II de însuşit  bunuri imobile de acolo. Vă invit la vot dacă nu sunt sugestii. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla ) 

2. Proiect de hotărâre stabilirea unor măsuri privind funcţionarea Serviciului Public 

Judeţean Salvamont-Salvaspeo Mureş; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 2 de pe ordinea noastră regulată de zi  

este un proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru funcţionarea 

Serviciului Public Judeţean Salvamont-Salvaspeo Mureş. Aici tot am făcut noi schimb de 

adrese de corespondenţă cu Direcţia, dar cred că ar trebui să facem o întâlnire cu 

conducerea, cu domnul Szabó. Am vorbit ieri cu domnuii vicepreşedinţi că spaţiul de 

acolo este foarte bun  pentru  Salvamont, că am vrut să aducem aici la Hotelul Parc, dar 

am zis că nu-i prea bun pentru ei că au foarte multe materiale pentru depozitat. Aşa-i? 

Dar aici o să trebuiască să plătim chirie către, vorba aia, altă instituţie de stat şi dacă 

nu, să identificăm un spaţiu. Proprietatea terenului e a noastră acolo, terenul este 

destul de mare, 28 de arii şi dacă nu,, mai stăm un an la Apele Române în chirie şi 

construim. Deci cam despre asta-i vorba în proiectul nostru, vă mulţumesc comisiilor 

care au vizat favorabil. Da, la art.3 alin.2, preşedintele consiliului va numi trei 

reprezentanţi din aparatul de specialitate, eu aş zice şi un vicepreşedinte. Exclude  

aparatul de specialitate vicepreşedintele? Cam da? Nu! Atunci cu următorul 

amendament „Preşedintele va numi trei reprezentanţi din aparatul de specialitate şi 
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un vicepreşedinte” să negocieze preţul pe care ni le-a comunicat de la Ape. Cu acest 

amendament supun la vot proiectul de hotărâre şi unul dintre vicepreşedinţi este 

domnul Szabó.    

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla ) 

3. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Municipiului 

Tîrgu Mureş pentru transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al 

Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al Judeţului Mureş; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 3 comisiile avizatoare ne-au dat 

avize favorabile şi le mulţumim, în proiect este vorba despre solicitarea adresată 

Consiliului Local al Municipiului Tîrgu Mureş pentru transmiterea unei părţi dintr-un 

imobil din domeniul public al Municipiului Tîrgu Mureş în domeniul public al Judeţului 

Mureş. Este vorba despre subsolul de la clădirea Apollo. Şi noi am fost generoşi luna 

trecută şi le-am dat grădiniţa 16.  Vă invităm la vot!  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 5 

absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár 

Béla ) 

4 Proiect de hotărâre privind acordul de vecinătate al autorităţii publice judeţene, 

dat S.C. Cris Real Estate SRL, în vederea  realizării  împrejmuirii  imobilului situat  în 

municipiul  Tîrgu mureş, str. Poligrafiei nr. 2;   

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

avize favorabile şi le mulţumim încă o dată. Proiectul vizează acordul de vecinătate al 

autorităţii publice judeţene, dat S.C. Cris Real Estate SRL, în vederea obţinerii 

acordului de vecinătate pentru executarea lucrărilor de schimbare destinaţie parţială a 

casei de locuit în spaţiu comercial şi birouri, cu amenajări interioare şi etajarea  clădirii 

şi construire  împrejmuire la stradă cu porţi de acces auto – pietonal,  în condiţiile 

respectării POT şi CUT maxim admis, imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. 

Poligrafiei nr. 2. Acolo, în vecinătatea actualului Teatru Ariel îşi face cineva spaţiu 

comercial, să le dăm acordul de vecinătate. Vă invităm să votaţi.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla ) 

5 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 

datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş;   

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 5, de asemenea, avizat de către 

comisiile noastre de specialitate. Proiectul priveşte modificarea şi completarea anexei 

nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.184/2014 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2015 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 

subordonate. Dacă nu sunt  discuţii, vă invit să votaţi. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla ) 

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
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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6 Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 la HCJ 

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: Vă mulţumesc! La punctul 7 comisiile avizatoare au dat aviz 

favorabil. Proiectul priveşte modificarea şi completarea Anexelor nr.1 şi 2 la HCJ nr. 

45/2015 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean. 

Este vorba de finala Campionatului de atelaje şi Seminarul Naţional ”Protejarea 

patrimoniului mondial: managementul situaţiilor de urgenţă şi planificarea turismului 

durabil”. Primul eveniment are loc în perioada 1-4 octombrie, costul este de 30.000 lei, 

iar al doilea eveniment este în parteneriat cu Ministerul Culturii, cu Biroul Regional 

UNESCO Veneţia, Consiliul Judeţean Mureş şi Primăria Sighişoara, o acţiune comună în 

valoare de 20.000 lei şi va avea loc între 30 septembrie -3 octombrie. 

Domnul consilier Vasile Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Luarea mea de 

cuvânt o fac în calitate de preşedinte al Comisiei social-culturale, punctual, cele două 

acţiuni au fost avizate în cadrul comisiei, dar, în cadrul discuţiilor s-a generat o idee 

asupra căreia va trebui să medităm mai ales pentru anul următor, în sensul dacă nu s-ar 

cuveni, totuşi, să se stabilească un procent, o cotă-parte din bugetul unei manifestări 

pe care Consiliul Judeţean să-l poată susţină pentru că cota de participare este inegală. 

Sigur, organizatorii pot să îşi propună o serie întreagă de activităţi în măsura unui buget 

accesibil, dar Consiliul Judeţean nu se poate angaja de fiecare dată în organizarea unei 

manifestări, în totalitate, în viziunea celor care o propun. Şi atunci se pune problema 

dacă la o manifestare participăm cu 65 % din buget, iar la alta cu 20%, totuşi trebuie să 

existe nişte elemente asupra cărora trebuie să ne stabilim, în prealabil, în ceea ce 

priveşte finanţarea de către Consiliul Judeţean.  Sigur, este o practică care se acceptă 

pe plan naţional şi internaţional şi considerăm că ar fi un element de responsabilitate 

din partea noastră. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule profesor. Doamna Iacob, vă rog. 

Doamna consilier Letiţia Iacob: Domnule preşedinte, am o nedumerire tot la acest 

punct. Nu m-am înţeles cu domnul Boloş! 

Domnul preşedinte Dobre: Eu am înţeles că aţi votat, oricum, împotrivă, în comisie.  

Doamna consilier Letiţia Iacob: Am dat o jumătate de vot şi tocmai că, astăzi, vreau să 

văd ce fac. Aceste două lucruri, după mintea mea, sunt două lucruri distincte. Trebuiau 

două proiecte. Una sunt atelajele, pentru mine, ca filolog,  şi alta este UNESCO. Cu tot 

elanul meu, pentru UNESCO dau votul dar la atelaje, nu că aş avea ceva împotrivă, dar 

a fost sesiunea de proiecte pe care am avut-o în perioada martie-aprilie şi se ştia că 

este o acţiune anuală care trebuie desfăşurată. Nu am nimic împotrivă, dar această 

asociere mi s-a părut nelalocul ei. Dacă greşesc, vă rog să mă corectaţi. Eu, astăzi, nu 

ştiu cum să dau votul. E o problemă. Aştept de la dumneavoastră răspuns. Vă 

mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, doamna consilier. Ambele intervenţii 

sunt pertinente. Punctual, la prima intervenţie sau la prima propunere. Aşa e. Am pus şi 
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noi problema, pentru că, de fiecare dată discutăm transparent, ca să zic aşa, şi cu 

domnul secretar şi cu cei doi vicepreşedinţi, care e cota maximă cu care să intre într-un 

eveniment sau într-un proiect, consiliul judeţean: 30%, 50%, 96% ca la apă şi canal? Care 

e? Dai loc arbitrariului şi într-un fel şi în celălalt. Propunându-ţi să supra reglementezi, 

şi acum avem reglementată o chestiune, aşa cum am încercat şi aţi muncit şi 

dumneavoastră, domnule profesor, cu Andreea şi cu mai multă lume, este o 

reglementare absolut, zic eu, relevantă  şi venim cu o supra reglementare de acest gen. 

Nu ştiu. Să intrăm cu 60%, şi mai mult de 60% din bugetul unui proiect să nu mergem. Şi 

apare asta cu UNESCO, de exemplu, cine poate organizează, cine nu poate, nu 

organizează, pentru că Ministerul Culturii nu vine cu bani. Este exemplificativ ce spun 

acum de Ministerul Culturii, dar avem sau ne-am bătut de situaţia asta. Oricum, este 

prima conferinţă UNESCO care se organizează la noi în judeţ de când există judeţul, din 

’68. Oarecum ne-am străduit să o aducem aici folosindu-ne de patrimoniul Sighişoarei. 

Bun, dacă scoatem o hotărâre că nu ne plac atelajele, ca filolog, şi zicem, domnule nu 

mai vrem atelaje, şi zicem 60% pentru că mai mult de 60% nu mai contribuim într-un 

buget, dar atunci, peste două luni, trebuie iarăşi să supra reglementăm. Nu contribuim 

decât cu 60% sau cu maxim 60% la proiectele care au ca obiect sportul, să zicem, 

ecvestru în cazul nostru, ca să dăm mână liberă culturii. Pe urmă, la social să le zicem 

că noi nu putem, noi venim cu 5%, maxim 10% . În domeniul social avem multe situaţii în 

care chiar ajutăm oameni şi mergem spre 90%, 95% contribuţia consiliului judeţean. Ce 

facem? Eu sunt absolut de acord, deschis, transparent. Nu am nimic nici cu atelajele, nu 

am nimic nici cu UNESCO, nu am nimic nici cu BOOKFEST-ul, nu am nimic nici cu TIFF-

ul. Putem încerca dar nu ştiu dacă nu ne facem un pic căruţa mai grea. Haideţi, luaţi 

cuvântul liniştiţi pentru că este o chestiune interactivă, să zic aşa. 

Domnul consilier Boloş: În completarea celor spuse anterior, pentru că tocmai aţi rostit 

un cuvânt foarte important, transparenţă, toată lumea remarcă că în jurul nostru, mai 

ales în spaţiul virtual, apar păreri care converg spre ideea că transparenţa nu este 

suficient de mare şi mai ales legat de bugetul acestor manifestări şi modul în care aceşti 

bani sunt cheltuiţi. De aceea, tot în cadrul comisiei am avut o discuţie dar nu am 

relatat-o în integralitatea ei, aici, ca ulterior, într-o formă accesibilă general, aceste 

manifestări să aibă un buget explicat, public, în aşa fel încât cetăţenii şi cei interesaţi 

să vadă pe ce s-au cheltuit fondurile care au fost alocate de către consiliul judeţean. 

Aceasta a fost ideea pe care am subliniat-o în cadrul comisiei şi care, vă spun sincer, 

toată lumea a achiesat la această idee pentru că transparenţa face parte din  obligaţiile 

activităţii în administraţie. Deci, dacă se va ajunge la cote diferite, vom vedea unde au 

fost folosiţi aceşti bani şi ulterior unei manifestări, acest lucru este, ştiu eu, acceptabil 

sau inacceptabil din anumite puncte de vedere. Sigur, nu vom avea totdeauna un punct 

de vedere comun, aici lucrurile … este clar, sunt văzute din perspective diferite dar 

trebuie să acceptăm şi acest lucru. Ideea pe care am enunţat-o cred că vine să 

completeze acea diferenţă de buget care apare în devizele unor manifestări pentru că 

ideea care a fost este următoarea şi nu aş vrea să mă repet: organizatorii pot să 

genereze o manifestare de mare amplitudine sau pot să o facă de o amplitudine mai 

modestă. Şi atunci, aşa cum spunea un coleg aici, într-o formulă, în limitele bugetului.  

Domnul preşedinte Dobre: Haideţi să reglementăm. 
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Domnul consilier Boloş: Sigur, am spus să ne gândim la acest lucru şi este o chestiune pe 

care o punem în perspectivă mai ales că mai avem o jumătate de an de mandat în care 

acest lucru trebuie să opereze. O să încercăm. 

Domnul preşedinte Dobre: Haideţi să redactaţi o formă, haideţi să încercăm să găsim 

soluţii. Dar, atenţie! să nu ne îngreunăm căruţa că pe urmă, prin hăţişurile legislative 

mergem acum aşa…, să nu facem pe urmă nişte sinusuri mai ascuţite. Domnule Tuşnea 

vă rog! 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Mulţumesc domnule preşedinte! Domnule preşedinte, 

doamnelor şi domnilor. În comisie, da, s-au discutat toate aceste aspecte dar eu am 

avut, totuşi, o propunere pentru că şi consiliile locale se implică în astfel de proiecte, 

inclusiv cu finanţări. Acum, propunerea mea sigur că nu se potriveşte cu cea pentru 

UNESCO şi probabil pentru unele pe care să le zicem, mai speciale, dar în general, cele 

sportive, cele culturale şi poate în mare măsură şi cele sociale sau de altă natură eu zic 

că s-ar putea încadra în următoarea propunere. Cu câţiva ani în urmă, în Reghin am 

avut un astfel de proiect de hotărâre şi ştiu că funcţionează şi la ora aceasta, am propus 

ca din partea consiliului să existe o contribuţie maximă de 1/3, deci, undeva de 33%. 

Încă o treime să fie din partea veniturilor proprii a celor care iniţiază proiectele şi 

ultima treime să fie din partea sponsorilor pentru că, în general, sunt sponsori interesaţi 

să se implice în astfel de proiecte pentru publicitatea care şi-o fac sau pentru alte 

motive. Eu cred că ar fi o formulă echilibrată şi s-ar potrivi pentru multe dintre ele, nu 

pentru toate. Mulţumesc mult.  

Domnul preşedinte Dobre: Ştiu, aşa e. Nu s-ar potrivi pentru toate şi atunci iarăşi cine 

face clasificarea proiectelor pentru care aplicăm regula şi cine face, pe urmă, 

proiectele pentru care nu aplicăm regula. Asta este foarte bună, ca la termoizolarea 

construcţiilor: 1/3 din bugetul de stat, 1/3 fonduri europene şi 1/3 bugetul primăriei. 

Vă zic eu, la BOOKFEST, cine vine să sponsorizeze BOOKFEST-ul?  Nu o să vină nimeni. 

Dacă eu zic că dau 1/3 nu se mai organizează. La TIFF, cine vină să susţină TIFF-ul?  

Vedeţi? Încă o dată. Haideţi să faceţi propuneri, deschişi şi să le discutăm şi pe urmă le 

supunem ratificării dumneavoastră. Până atunci, vă invit să votăm. Mulţumesc. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 abţineri (Raul Alin Boroş, 

Ştefan Someşan), 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, 

Mózes Levente, Tatár Béla ) 

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pe 

anul 2015; 

Domnul Preşedinte Dobre: Punctul 8, rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş, 

pe anul 2015.  Mulţumesc comisiilor avizatoare care ne-au dat avize favorabile şi o să 

votăm pe articole. Art. I vă rog. 

Articolul I se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

Domnul Preşedinte Dobre: Art. II. 

Articolul II se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
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Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Art. III. 

Articolul III se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Ultimul articol, art. IV. 

Articolul IV se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

Domnul Preşedinte Dobre: Şi ultimul vot pentru acest proiect, hotărârea în ansamblul 

său.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

8 Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RA 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, pe anul 2015; 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 9 ce priveşte rectificarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, pe anul 2015. Aici tot pe articole 

avem. Art.1. 

Articolul 1 se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 abţinere (Ion Tuşnea), 5 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Art.2. 

Articolul 2 se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 abţinere (Ion Tuşnea), 5 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Art.3. 

Articolul 3 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 abţineri (Teodor Mircea Pop, Ion Tuşnea), 

5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, 

Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc! Art.4. 

Articolul 4 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 2 abţineri (Teodor Mircea Pop, Ion Tuşnea), 

5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes Levente, 

Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Şi de asemenea un vot în integralitate. 

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

Ion Tuşnea), 5 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin, Mózes 

Levente, Tatár Béla). 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea angajamentului judeţului Mureş de 

susţinere financiară a participării municipiului Tîrgu Mureş la acţiunea Uniunii 

Europene CAPITALĂ EUROPEANĂ A CULTURII în România,  pentru anul 2021; 

Domnul preşedinte Dobre: Avem un amendament la articolul 2, ultima teză, zice aşa: 

“Sumele angajate în condiţiile articolului 1 au caracter maximal, disponibilizarea şi 

alocarea acestora urmând să fie realizate condiţionat cu obţinerea de către municipiul 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
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Tîrgu Mureş a titlului de Capitală Europeană a Culturii, cu respectarea dispoziţiilor 

legale prin Asociaţia Tîrgu Mureş, Capitală Europeană a Culturii 2021”. Denumirea 

asociaţiei nu este aceasta, Tîrgu Mureş, Capitală Europeană a Culturii, ci este doar 

”Tîrgu Mureş 2021”. Da ? Şi lucrul acesta îl întâlnim pe parcursul întregului material. 

Deci, peste tot unde avem ”Tîrgu Mureş, Capitală Europeană a Culturii” este vorba 

doar de ”Tîrgu Mureş 2021”. Aceasta este denumirea asociaţiei înfiinţate de noi şi la 

care astăzi am avut plăcerea să facem public, practic, proiectul şi candidatura noastră. 

Le mulţumesc domnului Someşan, domnului Boloş, celor doi vicepreşedinţi, doamnei 

Csép, domnului Moldovan Ovidiu. Cine a mai fost? Cam atât. A fost directorul Spitalului, 

directorul Muzeului, directorul de la Filarmonică, directorul de la Teatrul ARIEL, 

directorul de la Şcoala Populară de Arte. Sperăm că ceea ce am prezentat astăzi la 

cetate într-o sală frumos renovată din cetate şi unde am ţinut prima conferinţă de presă 

organizată în acel spaţiu. Este cel mai important, din punctul nostru de vedere, proiect 

al judeţului Mureş din ultimii 25 de ani şi le mulţumesc forţelor politice, preşedinţii 

tuturor forţelor politice care au fost invitaţi la acest program de astăzi, la lansarea 

proiectului. Mulţumesc celor care au fost prezenţi, partidelor mari care au fost 

prezente, partidele mici nu au putut să vină. I-am invitat, personal, pe toţi preşedinţii. 

Vă mulţumim. Şi cred că acest proiect într-adevăr va scoate tot ceea ce e mai bun în 

noi. Acesta este crezul meu. 

Doamna consilier Csép: Mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, stimaţi 

invitaţi. Acum un an am sărbătorit 100 de ani de la construirea Palatului Culturii din 

Tîrgu Mureş, cu sloganul “Cultura ne uneşte”. Nu o să uit niciodată sentimentul pe care 

l-am avut atunci când s-a aprins iluminatul arhitectural al Palatului Culturii şi nu o să uit 

nici şirul de evenimente culturale în care nu am ezitat să investim. Cred că în cultură 

trebuie investit întotdeauna. Cred că proiectul de hotărâre pe care îl vom vota astăzi 

chiar este un garant că ne gândim şi la viitor. Tot pentru acest viitor am decis să 

participăm la concursul pentru obţinerea titlului de capitală culturală europeană. Acest 

proiect este unul dintre cele mai curajoase ale judeţului Mureş. Astăzi, când am 

participat la prezentarea proiectului am remarcat faptul că toată lumea vorbea despre 

cheia succesului acestui proiect – multiculturalitatea. Totuşi, acesta, la sfârşitul 

prezentării conceptului a devenit, aparent, monoculturalitate deoarece colegii au omis 

să prezinte conceptele creative la care am lucrat împreună şi sunt destinate cetăţenilor 

de etnie maghiară din judeţul Mureş. Doresc să vă spun că acestea există şi fac parte 

din acest proiect şi, cu bună-credinţă, consider că a fost doar o greşeală şi nu se va mai 

repeta în viitor. Haideţi să fim optimişti şi să avem curajul să spunem clar, noi credem 

că vom obţine acest titlu deoarece comunitatea în care trăim şi oraşul îl merită. Vă 

mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Eu, vă mulţumesc. Şi mulţumesc doamnei consilier şi pentru 

activitatea depusă în cadrul acestui proiect. Aveţi şi sumele exprimate în euro în tabelul 

anexat, este vorba de o contribuţie a consiliului judeţean de susţinere a acestui proiect 

cu 6 milioane de euro pe 7 ani de zile. Este cel mai mare şi cel mai lung proiect al 

consiliului judeţean. Nu am mai avut un proiect în domeniul culturii care să se întindă 

pe 7 ani de zile. Consiliul local vine cu o susţinere de 12 milioane de euro, Guvernul de 

10 milioane, Uniunea Europeană cu 2 milioane; vom avea sponsori undeva la 1,5 

milioane şi alte venituri, undeva la un milion de lei. În total este un buget de 32 de 
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milioane de euro pentru susţinerea acestui proiect – Tîrgu Mureş, Capitala Europeană a 

Culturii. Într-adevăr este un moment important aşa cum ne-a spus şi Andrea, cred în 

acest proiect şi mai mult decât atât cred că mureşenii, în general, tîrgumureşenii, în 

special, împreună cu Sighişoara şi cu Sovata merită pentru că vrem să schimbăm şi să ne 

transformăm într-un oraş în care oamenii pot veni să înveţe lucruri de la noi. Acesta 

este conceptul nostru. Vă invit să votăm.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Iată o unanimitate mult dorită, de voturi 

„pentru” ceea ce îmi dă foarte mare speranţă că lucrurile vor rămâne în această 

direcţie. Vom rămâne uniţi în jurul acestui proiect.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui protocol de colaborare încheiat între 

Consiliul Judeţean Mureş şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş cu privire la 

lucrări de construcţii ce implică săpături; 

Domnul preşedinte Dobre: Următorul punct de pe ordinea de zi este un proiect care 

priveşte aprobarea unui protocol de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Mureş 

şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş cu privire la lucrări de construcţii ce implică 

săpături. Comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil. Vă invit să votăm.   

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin) 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş ca partener la proiectul ”Program de intervenţii integrate pentru 

şomeri – Certitudinea unui viitor durabil”; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86/12.06.2013 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener la proiectul ”Program de intervenţii 

integrate pentru şomeri – Certitudinea unui viitor durabil”. Comisiile ne-au dat aviz 

favorabil. Vă invit la vot.   

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin). 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei II la HCJ nr.62/2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 13 avem proiectul privind 

modificarea anexei II la HCJ nr.62/2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. Este o hotărâre foarte 

importantă pe care o supun votului dumneavoastră. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ioan Şopterean), 3 absenţi 

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

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
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
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
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
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13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr 

de 2 trasee cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane 

prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorii de transport au 

renunţat; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul proiect priveşte atribuirea 

licenţelor de traseu aferente unui număr de 2 trasee cuprinse în Programul judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la 

care operatorii de transport au renunţat  Mulţumim domnului Tatár că s-a întors la acest 

punct de pe ordinea de zi pentru că, din nou, trebuie să aprobăm două trasee. Vă invit 

să votăm. Vă mulţumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel 

László, Gliga Ioan Florin) 

14. Proiect de hotărâre pentru atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale; 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Ultimul proiect este legat de atribuirea unor 

licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 

prin curse regulate speciale. Comisiile ne-au dat aviz favorabil şi trebuie să le 

mulţumim pentru aceasta şi pentru munca depusă în comisii şi dumneavoastră pentru 

ultimul vot din cadrul şedinţei de astăzi. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Popa Dragoş Codrin), 3 

absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dászkel László, Gliga Ioan Florin) 

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul Pokorny. 

Domnul  consilier Pokorny: Mulţumesc. Stimate domnule preşedinte, onorat consiliu. Aş 

dori ca să ridic problema salarizării medicilor din cadrul sistemului nostru de asistenţă 

socială. După cum se ştie, aceste instituţii sunt subordonate consiliului judeţean, prin 

direcţia de specialitate, iar, tot prin lege, secretarul general este preşedintele 

Colegiului Director. Deci, în acest sens, după cum se ştie, salariul medicilor se măreşte 

de la 1 octombrie, acelora care lucrează în instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii. 

Până acum, prin echivalare, între Ministerul Muncii şi Ministerul Sănătăţii s-a mărit în 

mod corespunzător şi salariul acelor medici, puţini. De exemplu, în judeţul Mureş sunt 

10 persoane doar, iar la nivelul ţării în jur de 100 – 120, dar dacă se pierde o oaie le laşi 

pe cele 99 şi o cauţi. Deci, în acest sens, eu aş dori să nu fie uitaţi aceşti colegi şi am 

rugămintea, nu ştiu şi nu sunt informat dacă s-au mai făcut demersuri la nivelul 

ministerului ca să fie o echitate, mai cu seamă, după cum se ştie în sistemul nostru 

salariile sunt foarte mici şi colegii mei nu au nici venituri colaterale, plicuri, şi aşa mai 

departe. Vă mulţumesc frumos.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Am înţeles că practic prin actul normativ adoptat cei 

din sistemul de asistenţă socială au rămas de căruţă, ca să zic aşa. Am văzut un articol 

în care domnul Buicu zicea că a mărit salariile la medici şi atunci, cu siguranţă, o să îl 

întrebăm şi de medicii din sistemul de asistenţă publică. Să îi scriem o scrisoare să 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
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vedem de ce numai cei subordonaţi ministerului şi poate ne lămureşte. Vreau să cred că  

e o scăpare care se remediază până la 1 octombrie.  Pot să vă asigur că dacă se rezolvă 

problema şi din punctul de vedere al consiliului judeţean o vom rezolva-o şi noi aşa cum 

am rezolvat şi la restul angajaţilor. Domnul Tuşnea, vă rog! 

Domnul consilier Tuşnea: Eu aş dori să vă întreb următorul lucru, pe cine ştie să 

răspundă la întrebarea asta, dacă întrebarea are răspuns. Există vreun act normativ, 

lege sau vreo altă formă care reglementează plafonul maxim sau procentul maxim prin 

care noi, consiliul judeţean,, din buget poate să contribuie sau să finanţeze astfel de 

proiecte gândind la un an de zile? Nu există. Atunci mai am de făcut următoare 

precizare, am făcut propunerea legată de o treime, o treime, o treime pentru ca toţi 

partenerii dintr-un astfel de proiect să fie activi, în sensul că dacă noi acordăm cu 

uşurinţă, pot să pun şi în ghilimele şi în general sumele solicitate, atunci s-ar putea ca 

unii parteneri  să devină mai puţin activi, ca să nu zic altfel, şi eu cred că normal ar fi 

ca în orice proiect toţi partenerii să fie activi şi să nu se bazeze pe faptul că unul dintre 

parteneri vine cu mână de ajutor oricât de mare. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc, domnule Tuşnea. Chestiune deloc uşoară. 

Să vedem cum o să facem. Juridicul, probleme? Interpelări, răspunsuri, opinii? Direcţia 

economică? Da, să îl prezint pe Dan Sîmpălean noul director al Spitalului Clinic Mureş. 

Mă gândeam la Târnăveni că nu e Ovidiu Butuc şi apropo de toate discuţiile care au fost, 

nu a fost nicio sancţiune pentru Ovidiu Butuc că s-a mutat de la Tîrgu Mureş la 

Târnăveni. El nu a îndeplinit nişte condiţii legate de dovada faptului că este cadru 

universitar. Aşa cum se ştie, la Spitalul Clinic Judeţean Mureş trebuie să fii cadru 

universitar pentru a ocupa funcţia de manager, iar la Târnăveni, domnul Mohamed s-a 

prezentat la concurs singur şi nu a luat 7. Să îi dorim succes lui Dan Sîmpălean şi lui 

Ovidiu Butuc la Târnăveni. A mai fost el prin 2005 pe acolo. Oricum, acum numai o dată 

se mai poate numi interimar şi are mandat de 6 luni şi la fel şi domnului Simpălean şi 

domnul Butuc, trebuie să organizăm concurs în 6 luni, doamna Popa şi să le dorim 

succes. Alte chestiuni ?  Domnule secretar? E târziu, am înţeles.  Bine. Vă mulţumesc!  

Lucrările şedinţei au început la ora 1414 şi s-au încheiat la ora 14.58. 
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