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Nr. 23.269/27.11.2015 

Dosar: VI D/1 

 

PROCES-VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 19 

noiembrie 2015 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de 

domnul președinte Ciprian Dobre. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 

358 din 17 noiembrie 2015 și a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” și 

„Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean au lipsit domnii consilieri: Marius 

Tiberiu Baciu, Eugen Bândea, Doru Aurelian Borşan şi Anghel Chiorean 

Au fost invitați să participe:  

 Domnul Lucian Goga– prefectul județului Mureș; 

 directori, șefi servicii și specialiști din aparatul de specialitate; 

 reprezentanții mass-media din județ. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Sărut mâna şi bună ziua. Suntem prezenţi 31 și 

avem 4 absenţi. Vă mulțumesc, în primul rând, că aţi venit la şedinţa 

extraordinară şi ne-am grăbit un pic, pentru că am zis că o săptămână pentru 

primari, mai ales, pentru consiliile locale, face mult. Alin, mâine putem să le 

virăm banii în cont? 

Domnul Alin Mărginean, director executiv, Consiliul Judeţean Mureş: Da. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Am luat măsura aceasta pentru ca atunci când 

dăm votul, deja pornim procedurile de virare a banilor, dacă trece proiectul de 

hotărâre. Domnule secretar, avem şi proces-verbal pentru ca să nu se adune două. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi 

domnilor consilieri, dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei 

ordinare din luna octombrie sunt observaţii? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi 

acest document. Vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 

octombrie 2015 se aprobă cu 30 de voturi „pentru” 1 consilier nu a votat (Szabo 

Albert), 4 consilieri au fost absenţi (Marius Tiberiu Baciu, Eugen Bândea, Doru 

Aurelian Borşan şi Anghel Chiorean). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumim şi noi domnului secretar. Împreună cu 

cei doi vicepreşedinţi, cu domnul secretar, v-am înaintat un proiect de ordine de 
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zi, avem două puncte pe fond şi un punct de întrebări, interpelări, răspunsuri şi 

opinii. Dacă nu sunt observaţii, vă invit să votăm. 

Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 31  voturi „pentru”, 4 consilieri au fost 

absenţi (Marius Tiberiu Baciu, Eugen Bândea, Doru Aurelian Borşan şi Anghel 

Chiorean). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. La primul punct… îmi cer scuze, 

vă rog, domnule profesor. 

Domnul consilier Vasile Boloş: Deoarece, de la ultima noastră şedinţă de consiliu, 

în ţară şi în străinătate au avut loc evenimente care au dus la pierderea unui mare 

număr de vieţi omeneşti, din cauze diferite dar care implică responsabilităţi 

umane, este vorba de incendiul de la Clubul Colectiv din Bucureşti, precum şi de 

atentatele teroriste din Paris, cred că se cuvine ca în calitate de reprezentanţi ai 

cetăţenilor judeţului Mureş, în cadrul acestui for, în semn de omagiu pentru 

victimele nevinovate ale acestor evenimente şi ca un gest de solidaritate umană 

cu familiile acestora, să păstrăm un moment de reculegere. Gestul nostru este 

unul simbolic, dar necesar, pentru a arăta că cetăţenii judeţului Mureş sunt 

oameni care consideră că bunul sacru al oricărei fiinţe umane la care, cu toţii 

avem dreptul, este viaţa şi el trebuie protejat prin toate mijloacele. Toţi cei care 

nu respectă acest lucru merită oprobriul semenilor lor şi trebuie să suporte rigorile 

legilor naţionale şi internaţionale. Pentru aceste considerente vă adresez, 

domnule preşedinte, rugămintea să fiţi de acord cu această propunere şi să 

procedaţi la oficierea acestui moment. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Chiar am ţinut multe momente 

de reculegere în multe alte situaţii mai puţin formale şi acum, luaţi cu aceste 

lucruri…  Vă mulţumesc. Vă rog distinşi colegi şi colege. 

Se păstrează un moment de reculegere. 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 

din judeţul Mureş a sumelor stabilite prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.47 din 2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 şi unele 

măsuri bugetare; 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Bun. Am înţeles că avem toate avizele de la 

comisiile avizatoare. Am înţeles că toată lumea a văzut proiectul executivului. Cei 

doi vicepreşedinţi au stat de vorbă cu principalele fracțiuni, vă invit să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru, 4 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu, Eugen Bândea, Doru Aurelian Borşan şi Anghel Chiorean). 

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

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.45 din 2015 pentru aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: La punctul doi deja avem un amendament al 

executivului şi cred că dumneavoastră l-aţi primit cu toţii. Pe lângă acesta, 

doamna Ancuţa Mătieş mi-a spus că în urma discuţiilor purtate, cred că în Comisia 
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de cultură, reunită oarecum ad-hoc, aici, cu  domnul Boloş şi cu domnul Someşan, 

privind proiectul de hotărâre, practic, pentru ziua de 1 Decembrie, privind 

distribuirea de steaguri, noi am zis că în mod simbolic să distribuim 2021 de 

steaguri, adică exact anul pentru care noi candidăm ca şi Capitală Europeană a 

Culturii, însă domnul profesor Someşan ne spunea să introducem şi cumpărarea 

pentru toate şcolile a câte unui steag cu drapelul României, deşi cred că ele cam 

au, dar putem. Ancuţa însă mi-a făcut aici o chestiune: numărul unităţilor şcolare 

din judeţul Mureş este de 671, noi am prevăzut pe tot proiectul 45.000 lei şi am 

introdus cheltuieli neprevăzute şi economie la steaguri, că toţi au făcut oferte, 

deci avem o economie de 6212 şi ne-ar trebui 11.071. Atunci amendamentul să 

sune în felul următor: 2021 de steaguri plus 671 numărul unităţilor şcolare din 

judeţul Mureş şi cu cuvenitele modificări în ceea ce priveşte suma 

corespunzătoare pentru acoperirea cheltuielilor. Avem nevoie de 56.000 total 

proiect. Toate comisiile au avizat favorabil. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să 

votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Eugen Bândea, Doru Aurelian Borşan şi Anghel Chiorean). 

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc. Pentru ambele proiecte de 

hotărâre am obținut unanimitatea dumneavoastră şi vă mulţumesc special pentru 

acest lucru.  

3. Întrebări, interpelări, răspunsuri şi opinii; 

Domnul președinte Ciprian Dobre:  Dacă nu sunt, o să încep eu prin a vă spune că 

una din cele mai mari dificultăți din această perioadă este încheierea contractului 

de deszăpezire pe zona Târnăveni și pe zona Reghin.  Noi am avertizat Instituția 

Prefectului, Poliția, primăriile, ISU, pe absolut toată lumea și am înștiințat despre 

dificultatea pe care o avem. Am ținut două licitații, am ținut una sau două 

negocieri directe și pentru data de 22 noiembrie, corect? mai avem o rundă de 

negocieri directe, dacă se prezintă cineva. Ieri am semnat din nou invitațiile 

pentru un număr dublu de firme din Bistrița, Harghita, Brașov, evident Mureș, pe 

care îi așteptăm cu ofertele. Am modificat și caietul de sarcini, doamna Nemeș, 

nu?  Am modificat caietul de sarcini în sensul de a înlesni la capitolul dotări, deși 

s-ar putea să fim, pe urmă, acuzați că atunci când am făcut licitație publică, 

altora le-am impus niște condiții iar la negociere directă impunem alte condiții, 

nu am dreptate Adriana? Am ? Da, bine. Mă consult cu juridicul că acolo sunt 

problemele mari. Deci, aceasta este singura dificultate. 

În rest, cu procesele, Parcul Auto pentru Sporturi cu Motor este blocat în instanță; 

desemnarea operatorului pentru deșeuri a recuzat judecătorul de la Curtea de 

Apel, a făcut cerere de strămutare de la Curtea de Apel și s-a strămutat la Alba 

Iulia. La Tîrgu Mureș a ridicat excepția de neconstituționalitate a unor prevederi 

din Ordonanța Guvernului nr.34, nu, 51/2006 și să vedem dacă completul de 

judecată de la Alba va admite, de principiu, excepția și o va trimite la Curtea 

Constituțională. Să vedem. Gina, tu ai fost? Da. Vom vedea ce a hotărât Curtea de 

Apel Alba Iulia în 9 decembrie. Până acum toată lumea ne-a dat dreptate, că am 
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procedat bine, respectiv comisia, dar a trecut un an și jumătate. Domnul Tatár 

Bela, vă rog. 

Domnul consilier Tatár Bela: Domnule președinte, stimați colegi. În ședința 

trecută am cerut o informare privind situația lucrărilor de exploatare și agregate 

minerale, amenajări piscicole din județul Mureș. Am primit această lucrare și 

mulțumesc foarte frumos, și aș vrea să vă informez și pe dumneavoastră, dacă 

vreți să știți, că în județul Mureș există o singură exploatație minieră, conform 

acestor acte și patru amenajări piscicole, din care trei sunt în comuna Sîntioana și 

una este în comuna Pănet. Eu am văzut altceva. Și ieri, de exemplu, este și la 

Ogra, este și la Hădăreni, este și la Gornești, este peste tot. Și aceste amenajări 

piscicole... 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Numai că ieri, la Ogra și la Sîntana a început și 

urmărirea penală, spuneți până la capăt. 

Domnul consilier Tatár Bela: Eu nu știu dacă și la Hădăreni ați început… 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dar v-am scris acolo că am sesizat organele de 

urmărire penală, nu? 

Domnul consilier Tatár Bela: Nu scrie nimic. E doar o informare. Autorizația de 

construcție 51/2014 - exploatări balastiere pentru agregate minerale în perimetru 

temporar comuna Daneș, sat Seleuș, Seleuș Construct; autorizația de construire 

nr.30/2015 - amenajări piscicole și agrement; autorizația nr. 39/2015; amenajări 

piscicole-agrement, autorizația nr.46/2015 -amenajări piscicole – agrement. Imi 

vine să râd, adică în vârful dealului faci amenajări piscicole? Trei în aceeași 

comună? Eu aș vrea să văd aceste amenajări piscicole, fiindcă nu există. Dacă ați 

făcut controale poate vă veți da și dumneavoastră seama. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Nu numai că am făcut controale, am sesizat și 

organele de urmărire penală. Oricare dintre noi poate să survoleze teritoriul 

județului Mureș și asta nu știu cei care sapă pe dealuri. Intri pe Google Map și vezi 

tot. Și primarii sunt foarte surprinși: „Dar de unde știți?” Păi, deschideți Google 

Map. Și acolo poți să îți și iei coordonatele GPS, de pe GPS și vezi, că nici ei nu 

știu unde au săpat groapa sau așa zic, că nu știu. Da? Avem peste o sută de astfel 

de reclamații depuse la Poliție, la Parchet. Primii doi ani toate s-au finalizat cu 

neînceperea urmăririi penale, de vreo două luni încep să pornească urmărirea 

penală. Primul control al Consiliului Județean Mureș, Serviciul Urbanism a fost în 

2013, primul din istoria Consiliului Județean. Prima autospecială cu care a fost 

dotat Serviciul Urbanism  din cadrul Consiliului Județean Mureș a fost în 2013. 

Primul proces-verbal de contravenție încheiat în județul Mureș de către Serviciul 

Urbanism a fost în 2012 și le-a luat cât? 58 de zile de la data când le-am spus că 

trebuie aplicată contravenția. Ne-a luat 58 de zile să întocmim formularul de 

proces-verbal. Nu, Genica? Eu le-am numărat la vremea aceea. 58 de zile. Da. În 

viitor eu sunt ferm convins că vor fi mult mai puține balastiere săpate ilegal, dar 

oamenii, acum, în trei ani de zile au început să vadă că cineva iese pe teren, că 

cineva chiar dă amendă, că cineva sistează lucrări. Avem nenumărate sistări, 

săptămânal, dar asta ce ar însemna? Ar însemna să putem să angajăm, să vină 

cineva la concursuri, că nu vine nimeni la concursuri. Să oferim un salariu mediu, 
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public să devină competitivi față de mediul privat. Așa… îmi pare rău. Toți cei 

care termină o facultate, care au un an, doi, trei de experiență și știu meserie, 

preferă să meargă în mediul privat pentru că nu o să vină pe 1.100 lei, că atâta e 

debutantul, nu? A, salariul minim, deci 600 de lei. Nu ne putem aștepta să vină 

oameni care au terminat facultatea cu 8, cu 9, cu 10 la 600 de lei. Nu vin. Nu au 

de ce. Merg în privat unde li se dă un venit cel puțin dublu sau triplu. Da. Domnul 

Kedei Pál. 

Domnul consilier Kedei Pál Előd: Mulțumesc, domnule președinte, aș vrea să 

semnalez o problemă privind decontarea transportului navetei cadrelor didactice 

și poate și domnul inspector general știe de problemă, întâmpinăm dificultăți după 

noua metodologie a decontării. De la transportatorii, operatorii pe rutele 

regulate, nu speciale, nu emit adeverințe despre valoarea abonamentelor la rute 

care sunt necesare cadrelor să depună ca document justificativ. De exemplu, 

Tîrgu Mureș-Sînpaul, nu știu care firmă e pe această rută dar nu vrea să ne dea 

adeverința respectivă și noi nu putem conform metodologiei să decontăm. Și m-

am gândit eventual putem să ajutăm noi, ca și Consiliu Județean, având 

compartimentul de transport să îi mai presăm un pic pe operatori. Cine sunt în 

cauză? Cei care fac naveta cu autoturismul proprietate personală, deci optează 

pentru acest tip de transport și ei trebuie să ne aducă o adeverință care este 

valoarea abonamentului pe ruta respectivă, fiindcă, după metodologie, suntem 

plafonați la decontare la această sumă. Deci, chiar dacă naveta costă mai mult, 

decontăm până la valoarea abonamentului și operatorii, efectiv, nu vor să dea 

această adeverință. Dau numai acelora care circulă cu mijloacele lor de transport, 

dacă merg cu mașinile lor e treaba lor. Am putea să îi ajutăm, eventual să luăm 

legătura cu ei, să trimitem o adresă, vă rog frumos, fiți amabil pentru că e vorba 

de cadrele didactice și nu vă costă mult, măcar o adeverință pentru o școală 

pentru o rută, două, trei, de câte are nevoie. Mulțumesc frumos.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Acum mă consultam cu domnul secretar despre 

ce putem noi să le facem operatorilor, apropo de chestiune, poate e atent și 

domnul Tatár Bela că poate în noul guvern o să fie șeful autorității rutiere sau 

secretar de stat la transporturi. Problema e că noi nu avem contract direct cu 

acești oameni pentru că noi nu am semnat nimic. De aceea vă cer, că dacă 

dumneavoastră ajungeți acolo să cârmuiți, să schimbați această situație. Noi 

notificăm, asta am discutat cu domnul secretar, le facem o notificare pentru că 

este un serviciu public chiar dacă sunt operatori privați și, eventual, poate o să îl 

sunați dumneavoastră pe domnul Pal și poate vă și întâlniți un pic la birou la noi 

ca să vedem exact care sunt problemele și chestiunile punctuale să le rezolvăm. 

Dacă e vorba de Sînpaul, punem mâna pe telefon și îl sunăm pe operator. Nu e nici 

un fel de problemă. Cerem la ARR retragerea licenței. Sunt, să zic așa, măsuri 

dar, din păcate, nu avem o relație contractuală. ARR-ul național are, nu? 

Domnul consilier Meluș Florin Coman: Programul de transport este la dispoziția 

Ministerului Afacerilor Interne. În 2007, prin Legea nr.92 transportul național s-a 

despărțit de transportul județean, astfel încât, ele nu mai sunt coordonate, nu 

mai sunt în interdependență și mai mult decât atât, ca și când nu ar fi suficient, 

entitatea numită Inspectoratul de Stat pentru Controlul Transporturilor Rutiere nu 
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poate face control complet asupra transporturilor coordonate de consiliile 

județene prin Ministerul Afacerilor Interne și nu poate face control decât la 

solicitarea consiliilor județene. Am și soluția legislativă pentru acest lucru.  

Domnul președinte Ciprian Dobre: Vai ce bine ar fi să fiu acum prim-ministru ca să 

te pun acum la ARR, dar știți bine că eu sunt om politic de mai bine de 16 ani, 

deci nu am nici un fel de șansă.  Șansele noastre scad vertiginos pe zi ce trece. 

Domnule profesor Tușnea, vă rog. 

Domnul consilier Ioan Tușnea: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și 

domnilor, aș avea și eu trei probleme foarte scurte, punctuale. Văzând cum 

evoluează achizițiile acestea de lucrări specifice pentru iarnă și constatarea că în 

două zone nu s-a reușit un contract, vă întreb dacă în viitorul parc al Consiliului 

Județean de utilaje pentru drumurile județene aveți în vedere achiziția de utilaje 

specifice pentru astfel de lucrări. A doua chestiune, pentru ședința următoare, 

care înțeleg că va fi săptămâna viitoare, aș dori o informare despre stadiul 

lucrărilor pe drumurile județene și a cheltuirii banilor care au fost alocați pentru 

aceste lucrări și a treia chestiune, văzând nenorocirea de la Clubul Colectiv din 

București aș dori o informare de la ISU despre situația autorizărilor ISU pentru 

spații de genul acesta din județul Mureș și dacă se poate să avem și o întâlnire cu 

conducerea ISU pentru o discuție mai detaliată. Mulțumesc mult.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulțumesc. La prima întrebare, domnule 

vicepreședinte Dancu, vă rog, că tot e ziua dumneavoastră. 

Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: Mulțumesc, domnule președinte, dar 

propunerea e foarte bună, numai să nu ajungem în situația în care suntem acum la 

serviciul public legat de drumurile județene. Că luăm utilajele și nu o să avem 

operatori. Personal. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Am făcut de trei ori concurs pentru 10 posturi 

de muncitor și un șef serviciu. Acela de șef serviciu s-a ocupat dar ne-a făcut 

cerere, prevalându-se de lege, că poate să își înceapă activitatea după ce ai 

promovat un concurs după 45 de zile și am aprobat-o, ce să îi fi spus? Întrebarea 

este oare de ce a mai vrut 45 de zile? Păi,vă zic de ce. Pentru că a venit, a văzut, 

a promovat concursul și după aceea a întrebat cât e salariul? Și i-am zis: 9 

milioane. Nu pot să vin numai peste 45 de zile? Păi, ba da. La celelalte 10 locuri 

de muncă, de muncitori, nu s-a prezentat nimeni. De trei ori. Noi cumpărăm 

utilaje și avem. Am cumpărat un UNIMOG de Doamne ferește! ce utilaj deștept 

este. Da? Facem sediu pentru serviciul de intervenție pe drumuri dar noi nu avem 

cu cine lucra. Deci până nu se rezolva problema salarizării, România se blochează. 

Administrația publică din România se blochează și dacă se blochează administrația 

publică, se blochează și companiile pentru că companiile au nevoie ca mecanismul 

administrativ să funcționeze. Asta era la primul punct. La al doilea punct, situația 

de lucrări o facem și nu am făcut-o acum pentru că încă este vreme bună și se 

lucrează și să nu tot venim cu chestiuni provizorii. A treia, cu ISU, nu am înțeles 

ce vă interesează, domnule consilier. Cele care au autorizații sau cele care nu au 

autorizații?  
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Domnul consilier Ioan Tușnea: Și, și. Este o problemă extrem de serioasă și am 

vrea să știm amănunte. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Am înțeles. Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Ioan Tușnea: Mă iertați. Legat de parcul acesta, eu am înțeles că 

vreo 26 de județe au o problemă asemănătoare cu județul Mureș legat de lucrările 

de deszăpeziri, de polei și așa mai departe, cele legate de iarnă, deci este 

momentul unei intervenții politice pentru o lege care schimbe lucrurile legat de 

aceste salarizări pentru că, altfel, vom ajunge în blocaje și nu vom putea decât da 

explicații nu și soluții. Sunteți și oameni politici și aveți pârghiile la momentul 

acesta și cred că sunt suficiente situații în țară pentru a atenționa asupra 

aspectului și soluționa. Da, eu sunt convins că nu o să vină niște oameni cu o 

pregătire atât de specială la 900 de lei pe lună, dar haideți să găsim soluții. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Nu vin nici acei care să tragă de sârmă ca să 

pună semnele de circulație, nu vorbim aici de specialiști. Îi școlarizăm noi pe toți, 

pe cheltuiala noastră numai să vină unul care să vrea să lucreze. Despre asta 

discutăm. Bine. Îi spunem domnului vicepreședinte Dancu: “La mulți ani!” și să îl 

țină Dumnezeu sănătos! O să vă invite dumnealui în partea a doua și, încă o dată, 

mulțumiri pentru efortul făcut astăzi și ne vedem joia viitoare, în 26 noiembrie, la 

ședință ordinară. Vă mulțumesc mult. 

Lucrările ședinței încep la ora 13.09 și se încheie la ora 13.40. 
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