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Nr.24.915/18.XII.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 26 noiembrie 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. 360 din 19 noiembrie 2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber şi 

Népujság. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit trei consilieri: Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin şi Socotar Gheorghe Dinu. 

 

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; 
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• 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;  

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

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

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

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

• dl. Dr. Ioan Sîmpălean, 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 Kálmán Éva, 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;  

• d-na Toth Andrea, director, ECOLECT MUREŞ 

• d-na Gabriela Koos, şef departament, ECOLECT MUREŞ;  
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• 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. Balázs István, 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. Kovács Zoltán Robert, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean Salvamont- Salvaspeo; 

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

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

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

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Am înţeles că avem oaspeţi  la 

şedinţa noastră. Ei au venit după un an şi am înţeles că deja s-au şi organizat. Au un 

purtător de cuvânt. Am înţeles că purtătorul de cuvânt al copiilor este Adrian. Îl 

chemăm pe Adrian să stea lângă secretarul judeţului, îi dăm un microfon. Haide Adrian. 

Adrian: Bună ziua. Noi am venit astăzi aici pentru a împărţi năsturei care reprezintă 

„Lupta împotriva violenţei asupra copiilor -  Petrece mai mult timp cu copilul tău”! 

Domnul preşedinte Dobre: Adrian, dar cu cine vă luptaţi voi de fapt? 

Adrian: Ne luptăm cu violenţa asupra copiilor. Da! Părinţii se comportă urât cu copiii, 

câteodată nu le dau de mâncare, asta-i  pedeapsa. Le pun să stea în genunchi pe boabe 

de grâu. 

Domnul preşedinte Dobre: Nu pe coji de nucă? Am înţeles. Deci voi vă luptaţi împotriva 

pedepselor, de fapt. Să ştii că consilierii nu dau pedepse la copii şi, uite, toţi ne luăm 

angajamentul să luptăm şi noi. Vrei să luptăm şi noi? 

Adrian: Da! Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Ieri am fost la Biblioteca Copiilor la un program al bibliotecii, 

unde m-am întâlnit cu copilaşi, chiar şi cu cele două surori gemene ale lui Adriana care 

au zis că ştiu de la maică-sa că sunt şef rău. Deci având în vedere că sunt rău, o să-i 

punem absenţi pe domnii Boroş, Borşan şi Socotar. Este foarte interesant sloganul 

„Petreceţi mai mult timp cu copilul tău”, cel puţin mie îmi sună sigur. Ovidiu tu ce să-ţi 

mai petreci, că ai tăi sunt mari, sunt plecaţi, petreceţi mai mult timp cu nepotul tău. 

De ce râzi Adriana? Uitaţi vă şi la mine pe facebook, au pus poze cu una dintre copilele 

tale, sunt foarte drăguţe. Una-i mai activă, cealaltă nu e aşa de activă sau de 
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vorbăreaţă, cel puţin. Le mulţumim copiilor? Bun. Hai să aplaudăm. Vă mulţumim şi vă 

urmăm sfatul, să stăm mai mult cu copiii noştri! Avem proces-verbal al şedinţei 

anterioare. Domnul secretar, vă rog. 

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

consilieri, dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare din 

data 19 noiembrie sunt observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă rog să votaţi acest 

act. Vă mulţumesc! 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 19 noiembrie 2015 se aprobă cu 

31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Erős Csaba), 3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Boroş 

Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult pentru votul dumneavoastră. Ordine de 

zi! Avem 12 puncte. 11 sunt pe fond dintre aceste 12. Avem un proiect în regim de 

urgenţă, aş putea zice, ca de obicei. Care-i subiectul? Subiectul este să mai 

suplimentăm cu 2021 de steaguri pentru că s-au epuizat şi oamenii au venit deja astăzi 

cu zecile, cu sutele, că vor steaguri. Am zis că vă propun să mai suplimentăm pentru 

următoarele zile, până 1 decembrie, să ne modificăm hotărârea cu încă 2021 de 

steaguri. Ancuţa ai modificat tot, cu 2021, cu tot ce trebuie?! Bun. Dacă dintre 

dumneavoastră sunt observaţii la acest proiect al nostru în regim de urgenţă? Dacă nu 

sunt, vă propun să adoptăm ordinea de zi mai întâi aşa cum am spus adineauri, cu 11 pe 

fond, 12  - Întrebări, interpelări şi un regim de urgenţă. Vă invit la vot.   

Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Szász Izolda), 3 absenţi 

(Borşan Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

În regim de urgenţă 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  anexelor 1 şi 2 a HCJM 

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! Începem cu regimul de urgenţă dacă 

acceptaţi, este vorba de suplimentarea despre care am vorbit. Hotărârea are două 

articole, art.1 cu două sub puncte. Doamna consilier Szász Izolda, aţi apăsat, dacă din 

greşeală, nu-i niciun fel de problemă. Vă mulţumesc şi vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu) 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor 

spaţii din imobilele proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult, o hotărâre trecută cu unanimitate. La 

punctul 1 regim ordinar, comisiile ne-au dat aviz favorabil. Vorbim despre proiectul de 

hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii din 

imobilele proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic 

Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş. Repet! Toate comisiile ne-au dat aviz favorabil. Dacă 

nu sunt sugestii, observaţii, vă invit la vot. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

2. 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: Vă mulţumesc! La punctul 2 toate comisiile ne-au dat din nou 

aviz favorabil. Proiectul vizează modificarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare. Dacă nu sunt discuţii vă invit să votăm.  

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu) 

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

situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2, Muzeului Judeţean Mureş. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 3 proiectul vizează darea în 

folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. 

Primăriei, nr.2, aşa zisul fost Hotel Parc pentru Muzeul Judeţean Mureş, unde o să 

amenajăm nişte spaţii de depozitare, iar acolo o să încercăm chiar şi Instituţiei 

Prefectului  să amenajăm un spaţiu pentru a depozita şi ei pentru că au lipsă de spaţiu 

de depozitare, dar asta va forma obiectul unei alte hotărâri. Doamnelor şi domnilor 

consilieri, dacă nu aveţi observaţii vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

4. Proiect de hotărâre pentru iniţierea unor demersuri în scopul implementării 

Proiectului Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul Mureş. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 proiectul vizează iniţierea unor 

demersuri în scopul implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al 

Deşeurilor Solide în judeţul Mureş. Ne bucurăm că nu-i domnul primar Vasu prezent, 

pentru că ne-ar spune că nu ne dă staţia, poate îl mai convingem între timp. Comisiile 

ne-au avizat favorabil iniţiativei noastră. Vă invităm să votăm.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe 

anul 2015. 

 Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 5 avem proiectul de rectificare a 

bugetului. Aţi observat că sunt nişte modificări, fără însemnătate sau cădere prea mare 

în economia  bugetului, pe care dacă doriţi domnul director Alin Mărginean ne va 

explica, dacă nu, îi dăm domnului Pokorny cuvântul. 

 Domnul consilier Pokorny: Vă mulţumesc domnule preşedinte! Onorat consiliu, la acest 

proiect de pe ordinea de zi nu voi participa nici la deliberări, nici la vot. Vă mulţumesc! 

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: Atunci noi, în calitate colegi ai dumneavoastră, vă mulţumim 

că ne-aţi adus la cunoştinţă acest lucru, iar noi ceilalţi nu ne rămâne decât să votăm 

proiectul pe articole. Vă mulţumesc! Articolul 1. 

Art.1 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny Vasile), 3 absenţi 

(Borşan Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 2. 

Art.2 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „nu au votat” (Ciprian Dobre, Pokorny Vasile), 

3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Articolul 3. 

Art.3 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny Vasile), o „abţinere” 

(Tuşnea Ion),  3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe 

Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi încă un vot la acest proiect, hotărârea în 

integralitate vă rog. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny 

Vasile), o „abţinere” (Tuşnea Ion),  3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, 

Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, cu o abţinere proiectul de hotărâre a trecut. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, pe anul 2015. 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 6 avem proiect de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, pe anul 

2015. domnul consilier Radu Mircea. 

Domnul consilier Radu Mircea: Mulţumesc, domnule preşedinte. La comisie n-a fost 

directorul de la aeroport. Nu ştiu dacă a venit acum şi vroiam să-l întreb care sunt 

cauzele că în anul 2016 s-au renunţat la două curse la firma Wizz Air, Tîrgu Mureş – 

Milano. Cine a renunţat? Aeroportul? Operatorul? Şi care sunt cauzele, deoarece ştim că  

anul acesta nu s-a realizat numărul de pasageri de 340 de mii cât a fost anul trecut. 

Suntem sub numărul de pasageri şi, din câte constat eu, acest aeroport începe să 

meargă pe scara de sus şi puţin mai jos. N-am realizat investiţii de la pistă, nu sunt 

bani, deci  ar trebui probabil să vedem în anul 2016 ce vom face cu acest aeroport, 

fiindcă dacă nu vom face investiţii majore în acest aeroport ... mă cam doare că nu ştiu 

soarta lui şi ar fi păcat ca un asemenea aeroport de care tîrgumureşenii s-au folosit de 

zeci de ani ... de acest obiectiv foarte important. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Da. Vă mulţumesc. Este doamna director economic. Vă rog! 

Doamna director economic Gherendi: Referitor la cursa de la Milano la care a renunţat 

Wizz Air-ul este decizia lor şi se înlocuieşte cu o nouă linie, în Germania, la Baden- 

Baden, deci au schimbat destinaţia. 

Domnul preşedinte Dobre: Am pierdut doar o destinaţie nu o cursă. 
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Doamna director economic Gherendi: Nu o cursă, a fost schimbată doar o destinaţie! 

Referitor la investiţiile care trebuiesc făcute pentru a fi recertificaţi în 2016, vor trebui 

să facem investiţii în refacerea pistei. Studiul de fezabilitate pe care-l avem la 

momentul de faţă a dat nişte costuri în jurul valorii de 30 de milioane de euro. Referitor 

la master plan, pentru că noi încercăm să accesăm fondurile europene având în vedere 

suma aceasta, masterplanul nu este definitivat. În proiectul care este în lucru acum, 

Aeroportul Tîrgu Mureş este prevăzut cu o sumă de 46 milioane de euro, în creştere de 

la faza iniţială de 11.400.000 de euro. Aşteptăm să vedem varianta finală şi cu anexa  

aferentă a master planulului. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc doamna director! Deci cu alte cuvinte, master 

planul pe transport trebuia să fie gata în 2012, am zis că-l terminăm în 2013. Nu l-am 

terminat nici în 2013, ca să intrăm în 2014. În 2014 nu reuşim, nici în 2015. Pe acele 

multe drafturi care au existat la Ministerul Transporturilor, prima dată am fost cuprinşi 

cu gardul perimetral pe master plan dacă vă vine să credeţi! Pe când aeroportul Craiova 

era cuprins cu 68 de milioane de euro şi avea pasageri deserviţi de 24 de ori mai puţin 

decât Tîrgu Mureşul. Al patrulea aeroport ca pondere de pasageri din România era pe 

locul 11 ca investiţii pe draftul master planului de transport. Să vedem ce dă Dumnezeu, 

acum, pe guvernul democraţiei. 30 de milioane de euro chiar nu poate aeroportul! 

Consiliul nu mai poate că avem procese. Ne-a atacat şi parcarea pe care am vrut să o 

facem acolo. Aşa că să sperăm că tehnocraţia salvează aeroportul şi că vom avea însuşit 

un document final al master planului pe transport aerian. Nu s-a reuşit din 2012 încoace 

terminarea acestui document care n-ar trebui să fie politic, ar trebui să fie clar pe 

criteriu..., finanţarea  trebuie să vină direct pe pasagerii deserviți de aeroporturi. 

Otopeni, câţi pasageri are? 1 milion. Perfect . 160 de milioane e valoarea de investiţie 

pe master plan. Se face un raport, o proporţie, Otopeni-ul ia, că-i cel mai mare, o felie 

mare, care-i următorul? Clujul ia următoarea felie, al treilea şi al patrulea. N-ai cum să 

împarţi banii după altceva! Dar, încă o dată! Noi suntem pe locul 11, al patrulea 

aeroport, la investiţii pe master planul de transport suntem pe locul 11, adică am fost. 

Pe actualul draft suntem numărul 3 sau 4, nu? Locul 4, exact raportul pasager deservit. 

Ca în învăţământ la domnul Someşan. Finanţarea urmează elevul, nu urmează 

localitatea. Că suntem prieten cu Bahnea şi dăm la Bahnea mai mulţi ca la Sînpetru sau 

la Band. Nu-i normal! Vă mulţumesc doamna director. Vă mulţumesc pentru intervenţie 

domnule consilier. Vă invit la vot pe articole. Articolul 1 vă rog. 

Art.1 se aprobă 30 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Szabó Albert), o „abţinere” (Tuşnea 

Ion),  3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Mulţumesc. Articolul 2. 

Art.2 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion),  3 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 3 

Art.3 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion),  3 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 4 
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Art.4 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion),  3 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 5.  

Art.5 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion),  3 absenţi (Borşan 

Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Şi ultimul pe acest proiect, hotărârea în integralitatea sa.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Szabó Albert), 

o „abţinere” (Tuşnea Ion),  3 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar 

Gheorghe Dinu). 

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

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Modificarea instalaţiilor 

exterioare de alimentare cu apă şi canalizare menajeră aferente CRRN Reghin”.  

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 7 avem proiectul de hotărâre 

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

ai obiectivului de investiţie ”Modificarea instalaţiilor exterioare de alimentare cu apă şi 

canalizare menajeră aferente CRRN Reghin”. În sfârşit am terminat şi cu aceasta. Dacă 

nu sunt intervenţii vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

8 Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 8 priveşte modificarea Planului de 

ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 

pentru anul 2015. Comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil. Dacă nu sunt observaţii,  

vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu). 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate 

pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care participă la activităţile de 

patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă  mulţumesc. Proiectul de hotărâre numărul 9 priveşte 

stabilirea cuantumului indemnizaţiei de periculozitate pentru membrii formaţiunilor de 

salvare montană care participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de 

Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO. Comisiile au avizat favorabil. Vă invit 

să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Boroş Raul Alin, Socotar Gheorghe Dinu) 
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10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 10 avem proiectul privind  

atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale. Nu sunt discuţii. Domnule Tatár 

Béla? Vă invit să votăm.   

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o ”abţinere” (Bândea Eugen), 3 absenţi 

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

11. Informare privind activitatea Echipei intersectoriale locale de prevenire, 

combatere a violenţei şi exploatării copilului din judeţul Mureş, înfiinţată prin HCJM 

nr.92/16 iulie 2015. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 11, Informare privind activitatea 

Echipei intersectoriale locale de prevenire, combatere a violenţei şi exploatării copilului 

din judeţul Mureş, înfiinţată prin HCJM nr.92/16 iulie 2015. Aţi primit materialele, dacă 

doriţi să puneţi întrebări este prezentă doamna director Deak. Dacă nu doriţi, după ce 

luăm act de punctul 11, trecem la punctul 12  la întrebările, interpelările şi răspunsurile 

dumneavoastră. 

12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Dobre: Vreau să vă informez că am încheiat ieri contractul şi am dat 

ordin de începere pentru zona Reghin, la una dintre zonele unde nu se prezentase 

nimeni nici la licitaţii, nici la negociere directă pentru deszăpezire, respectiv contractul 

nostru pentru întreţinere pe timp de iarnă. Eram descoperiţi cu zona Reghin şi zona 

Târnăveni. Pe zona Reghin am dat ieri ordin de începere. Oferta a fost conformă. 

Pentru zona Târnăveni suntem în stadiul de clarificări pe care le-am cerut de la 

operatorul care a depus ofertă. Sperăm să obţinem, urmare a clarificărilor, elementele 

de care avem nevoie pentru a da ordin de începere şi pe zona Târnăveniului. Doamna 

Oargă aveți să completaţi ceva pentru domnii consilieri? 

Doamna Oarga: Suntem în evaluare. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă rugăm să evaluaţi doamna preşedinte de comisie şi să se 

finalizeze cu bine în interesul public … şi repede, adaugă domnul vicepreşedinte Dancu, 

şi cred că şi domnul vicepreşedinte Szabó. În ordine. Domnule Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc mult domnule preşedinte! Doamnelor şi domnilor în 

şedinţa de săptămâna trecută am cerut două informări. Una dintre ele am primit-o 

astăzi, cea legată de autorizaţiile eliberate de ISU Mureş, pentru instituţiile şi 

obiectivele care sunt obligate să aibă astfel de autorizaţii. Am primit astăzi această 

informare şi mulţumesc mult celor care s-au implicat. Acolo sunt şi date cu caracter 

clasificat, deci nu am de gând să mă refer la acelea, dar ceea ce m-a surprins, pot să 

spun chiar m-a şocat este că aproximativ o sută de astfel de instituţii, obiective care ar 

trebui să aibă această autorizaţie n-au, printre care câteva şi din subordinea directă a 

consiliului judeţean. 

Domnul preşedinte Dobre: S-au anulat şi recepţii prezidenţiale domnule Tuşnea.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct9.pdf
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Domnul consilier Tuşnea: Ce doresc să spun eu acum?! Nu mai vreau să revin la 

nenorocirea care a declanşat oarecare animaţie în rândul inspectorilor ISU, dar doresc 

să spun că trebuie aplicate două urgenţe: legea şi prevederile sale în ceea ce priveşte 

cerinţele pentru a obţine o astfel de autorizaţie şi în ceea ce priveşte sancţiunile dacă 

această autorizaţie nu se poate obţine şi totuşi aceste obiective funcţionează în 

continuare.  Cred că-i de datoria noastră, în cunoştinţă de cauză fiind şi pe conştiinţa 

noastră, să nu lăsăm lucrurile să intre iarăşi într-o perioadă de viteză mică şi de 

delăsare, pentru că nu putem şti niciodată care pot fi consecinţele … consecinţe  foarte 

grave. În primul rând, cer pentru obiectivele care sunt în subordinea consiliului 

judeţean să se …, nu pot să dau numele, dacă vreţi să solicitaţi lista, dar vă spun că 

sunt multe, dar sigur că şi pentru celelalte care sunt în perimetrul judeţului nostru. 

Mulţumesc mult. 

Domnul preşedinte Dobre: Eu vă mulţumesc! Dacă aţi vorbit despre consiliul judeţean, 

trebuie să vă spun că proiectul este finalizat în 2011 sau 2010. Mai de mult, s-a finalizat 

în 2010 şi acel proiect este rodul lipsei de descentralizare din România. Este o secţie a 

unui spital care … proiectul s-a făcut la Bucureşti, autorizarea a fost făcută de către 

Ministerul Sănătăţii iar în Tîrgu Mureş, respectiv la Spitalul Clinic Judeţean s-a 

implementat. Deci, cu alte cuvinte, chiar dacă este în subordinea consiliului judeţean, 

proiectul a fost finanţat de către minister, proiectul a fost făcut de către minister, 

proiectarea a fost făcută de către o firmă de la Bucureşti şi de către minister iar 

consiliul judeţean nu putea să intervină deloc. Noi acum încercăm să reparăm aceste 

lucruri, din păcate. Domnul Szabó Albert. 

Domnul consilier Szabó Albert: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, eu aş fi avut două 

probleme, la prima în zona Târnăveni-ului v-aţi pronunţat, sincer să vă spun nu ştiu cum 

o să ajung acasă şi încoace venind … 

Domnul preşedinte Dobre: Staţi liniştit, foarte bine. 

Domnul consilier Szabó Albert: Mulţumesc frumos. La a doua problemă, sperăm că … pe 

undeva mă simt dator să dau explicaţii în legătură cu avizul negativ dat de către comisia 

economică, luna trecută, proiectului de hotărâre privind împrumutul BERD accesat de 

către Compania Aquaserv. Nu voi vorbi însă în numele comisiei, neavând mandat din 

partea acesteia, ci doar în numele meu, personal, și am  obţinut mandat  de la aproape 

toate asociaţiile de locatari din municipiul Târnăveni, am aici 23 de semnături cu 

ştampilă cu tot din parte dânşilor.  

Domnul preşedinte Dobre: Deci dumneavoastră ziceţi să nu le dăm acord de împrumut 

că cei din Târnăveni sunt nemulţumiţi de un proiectant care a făcut de la Bucureşti 

proiectul pentru Târnăveni. Ştiu, am primit și eu vreo 7 sesizări. Am trimis pe Molnar 

Ervin la faţa locului, dar nu înseamnă că nu trebuie să-i finanţăm.    

Domnul consilier Szabó Albert: Voi da explicaţiile în continuare. 

Domnul preşedinte Dobre: Modificarea proiectului, trebuie să înţelegem … eu, cum să 

zic, am rude şi prieteni acolo care au probleme în Târnăveni. Dar trebuie să înţelegem 

că ne place sau nu ne place, nu putem să blocăm finanţarea. Pentru o chestiune 

particulară să blocăm întregul… . Sunt prietenii mei acolo, chiar foarte buni, şi le-am zis 

că modificarea nu-i proiect european,  cum este contractul Aquaservului, durează între 
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6 luni şi 1 an. Termen mediu, 8 luni, 9. Ne permitem? Îmi cer scuze,  n-am vrut să vă 

întrerup.  

Domnul consilier Szabó Albert: Problema este că nu pot fi de acord ca beneficiar al 

serviciilor cu faptul că ni s-a solicitat acordul pentru finanţarea prin împrumut a 

montării contoarelor inteligente. În primul rând, nu ne-a întrebat nimeni de la 

companie, nici ca consiliu judeţean, nici ca beneficiari ai serviciului, dacă din banii 

economisiţi din proiectele accesate să cumpere aceste contoare sau horribile dictu, 

utilităţi necesare  îmbunătăţirii serviciilor. Consider că la nivelul de calitate a serviciilor 

prestate ar fi trebuit investit în acestea. Distinsul coleg Tuşnea ne-a arătat într-o 

şedinţă anterioară impurităţile din filtrul de apă montate pe instalaţia din Reghin. Eu 

puteam aduce o sticlă de apă colectată din reţeaua din Târnăveni, cu depuneri 

importante, dar nu am cum să duc mostră din inundaţiile cauzate de canalizarea 

pluvială de calitate îndoielnică din zona Penny din Târnăveni. Care se întâmplă la orice 

ploaie torenţială, care nu prea se pot califica ca calamitate naturală. Să revin la 

contoarele inteligente. După ce s-a montat la mine acasă, noaptea la ora 3 s-a spart 

racordul, curgea. 

Domnul preşedinte Dobre: Exigenţa! 

Domnul consilier Szabó Albert: Curgea apa în curte ca un pârâu. Să nu vă spun că 

sucursala locală nu are serviciul de urgenţă pe timp de noapte şi la 69 de angajaţi cât 

are…, şi să nu vă spun că ofiţerul  de serviciu din Tîrgu Mureş mi-a putut da doar 

numărul de telefon, acela care sună degeaba în Târnăveni. De parcă nu ar fi aceeaşi 

companie! Pe de altă parte, asociaţiile de proprietari se confruntă cu o problemă de 

nerezolvat din punctul lor de vedere. Clasa de precizie a acestora nu este aceeaşi cu a 

celor montate în interiorul apartamentelor, diferenţa dintre consumul măsurat acasă şi 

cel facturat duce la nemulţumiri mari din partea proprietarilor de apartamente. Pe 

lângă cele mai sus amintite, solicitările asociaţiilor de proprietari sunt: curăţarea 

periodică a canalelor menajere şi pluviale, asigurarea apei potabile fără impurităţi, 

monitorizarea calităţii apei la branşament, nu la staţia de epurare, facturarea în timp 

util, nu înainte cu 7-8 zile înainte de data scadentă, concordanţă între preţul şi 

calitatea serviciilor de apă şi canalizare. La plata facturii nu se acceptă card bancar. Nu 

există nicio altă modalitate de plată decât cash la filială. Oare de ce? La şedinţa de 

comisie ni s-a răspuns la întrebarea colegului din zona Iernut că nu au bani pentru 

cititoare de cartele, nici pentru schimbarea reţelei de apă şi canalizare din zona 

centrală a Târnăveniului. Dar ne cer nouă, celor care reprezentăm aici câte un segment 

din populaţia judeţului, votul ca să finanţăm contoare inteligente. Pe acelea care deja 

au fost montate şi primim explicaţii după explicaţii ca de la o societate comercială din 

economia de piaţă aflată în situaţie de monopol, nu ca de la un operator unic de 

prestări de servicii publice. Alt distins coleg din comisia economică a afirmat, în cadrul 

discuţiilor de luna trecută, că dacă ar avea concurenţă toţi ar trece la aceasta şi sunt 

foarte de acord şi cred că este problema nu numai a Târnăveniului, ci a celorlalte 

localităţi din judeţ. Beneficiarii nu cer explicaţii domnilor decidenţi de la Compania 

Aquaserv, ci asigurarea unor servicii de calitate şi nu în ultimul rând investiţii pentru 

asigurarea acestora. Vă mulţumesc pentru atenţie.  
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Domnul preşedinte Dobre: Şi eu vă mulţumesc, domnule consilier! Mi-ar plăcea să pot să 

vă răspund că putem lua măsuri, dar nu-i la noi în subordine această companie, ceea ce 

vă rog e să depuneţi acel memoriu pe care dumneavoastră i-aţi dat citire astăzi, să ni-l 

depuneţi şi să trimitem la companie ca să ne ofere şi nişte răspunsuri compania. Cred că 

atâta vor face, măcar nişte răspunsuri să ne dea, dacă alte instrumente nu prea avem. 

Vă mulţumesc încă o dată! Doamna consilier Csép Andrea.   

Doamna consilier Csép: Stimate domnule preşedinte, stimaţi invitaţi, stimaţi colegi. Aş 

dori să ridic trei probleme importante care, din păcate, aşa observ că nu primesc 

destulă atenţie. În cadrul şedinţei ordinare din data de 13 august am aprobat tarifele 

aplicate la instituţiile de cultură. Atunci am propus analiza introducerii biletelor de 

familie. Accesul la cultură la un preţ accesibil tuturor categoriilor sociale cred că ar 

ajuta foarte mult ca să creştem numărul mureşenilor prezenţi la evenimente şi nu în 

ultimul rând o promovare de a petrece mai mult timp împreună cu familia. Toţi avem 

năsturei acum pe hainele noastre. Au trecut mai mult de trei luni, dar până acum nu s-a 

făcut nici un demers în vederea rezolvării acestuia. Cred în continuare că este un 

necesar pentru cetăţenii judeţului Mureş şi vă rog să ne informaţi despre stadiul la care 

se află această propunere. A doua problemă este legată de o instituţie care 

funcţionează sub Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, CJRAE. În  

multe instituţii de învăţământ din judeţ, din păcate, nu sunt asigurate serviciile de 

asistenţă psihologică, precum şi cele de logopedie în grădiniţe. Să nu vorbim de faptul 

că avem şi instituţii de învăţământ în care, chiar dacă există de aceste servicii, nu pot 

beneficia elevii şi preşcolarii maghiari. Aş dori ca conducerea Consiliului Judeţean Mureş 

să facă o adresă către CJRAE prin care să solicite o informare despre repartizarea 

cadrelor de specialitate în toate instituţiile de învăţământ din judeţul Mureş şi să ne 

prezinte separat care sunt instituţiile în care sunt întâmpinate probleme privind accesul 

la aceste servicii de psihologie şi logopedie a copiilor care aparţin minorităţilor 

naţionale şi profit de prezenţa domnului inspector şcolar judeţean şi sunt convinsă de 

faptul că şi pentru dânsul este la fel de important  să avansăm cu aceste demersuri cât 

mai repede. A treia problemă aduce din nou un semn de întrebare legată de 

multiculturalitatea reală în Tîrgu Mureş şi de respectul tuturor cetăţenilor din acest 

judeţ. Astăzi s-a inaugurat  Clinica de Medicina Muncii în fosta Policlinică nr.2. Ştiţi 

foarte bine că am reuşit să punem la punct această clădire dar, totuşi, în secţia nou 

inaugurată, din păcate, nu se găseşte nicio inscripţie bilingvă care să ajute la orientarea 

cetăţenilor de etnie maghiară în cadrul clinicii. Sunt convinsă că şi dumneavoastră 

sunteţi adeptul  multiculturalităţii şi vă rog frumos să luaţi măsuri pentru rezolvarea 

acestuia. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Pot însă să vă asigur că o dată cu deschiderea sau nu ştiu cum 

să-i spun acestei secţii renovate din cadrul Spitalului Clinic Judeţean Mureş, domnul 

profesor Szász Loránd are o placă memorială, tocmai în centrul acestei secţii şi cred că 

asta vorbeşte mai mult decât o plăcuţă bilingvă a cărei exerciţiu încă nu prea îl avem. 

Chiar dacă e corectă afirmaţia, consider că este doar o eroare şi ea poate fi îndreptată. 

Deci pe mine m-a mişcat gestul lui Horaţiu Moldovan că s-a gândit, atunci când s-a 

renovat, să vorbească despre maestrul lui, domnul conferenţiar Szász Loránd.  

În legătură cu familia, cu biletele. Eu v-am spus şi data trecută, şi eu şi vicepreşedinţii, 

noi suntem de acord, dar încă juriştii nu s-au pus de acord. Este discriminare sau nu 
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este discriminare? Da, doamna consilier! În acel stadiu suntem. Deci credeţi-mă că dacă  

nu s-ar pune astfel de probleme, mâine dăm pentru familie, dar mâine vine unul care 

nu-i căsătorit şi zice: „domnule,  dar stai puţin, dacă eu nu sunt căsătorit şi n-am copii 

trebuie să plătesc mai scump biletul? La impozit sau la taxe nu este nicio ….” Pe grupuri  

o avem reducerea, pe familie nu putem să o facem, aşa am înţeles de la jurişti pe punct 

de vedere exprimat în scris. Încă o dată credeţi-mă că sunt absolut de acord.  Dar, încă 

o dată, întrebarea vine, cel care nu are familie de ce plăteşte taxe şi impozite la fel cu 

cel care are familie, care are reducere la muzeu ş.a.m.d., cred că putem avea o 

discuţie oricând, facem o mică şedinţă la nivel de secretar al judeţului care trebuie să 

avizeze o astfel de hotărâre, eu încă nu am introdus pe şedinţa de plen nici un proiect 

fără avizul secretarului. 

Doamna consilier Csép: Direcția economică a spus …. 

Domnul preşedinte Dobre: … păi, Direcţia economică poate să vă zică, toţi pot să zică 

până ajunge la secretar şi secretarul dă înapoi. Nu avizează de legalitate.  

Domnul secretar Cosma: Adevărul este că am discutat cu colegii şi părerile sunt 

împărţite.  Noi nu ignorăm un astfel de demers pe care dumneavoastră  l-aţi făcut şi am 

pus în discuţie următoarea chestiune: ce se întâmplă cu un cuplu care nu este unit în 

căsătorie, ci trăieşte în uniune consensuală, au trei copii cu paternitate stabilită. Deci 

când vorbim despre familie ne referim şi la acele cupluri care au copii sau nu? Sigur că 

familia are o reglementare specială în Codul civil şi se bucură de ocrotirea statului, 

statul asumându-şi obligaţia de a sprijini, ocroti şi promova valorile familiei. Dar, încă o 

dată, chestiunea este în discuţie. Pe lângă problema de legalitate este şi una de 

oportunitate. Adică, atunci când oferi nişte reduceri, trebuie să ai o fundamentare din 

partea instituţiilor care promovează serviciul public de cultură pentru care se acordă 

aceea reducere. Încă niciuna dintre instituţii nu a făcut vreo referire la această 

chestiune. Dar haideţi să spunem că n-am insistat noi suficient de mult ca această 

justificare să fie luată în analiză, dar pe lângă problema de legalitate pe care noi încă 

nu am lămurit-o este şi această chestiune. Vă mulţumesc.   

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule secretar! Domnul Kedei. 

Domnul consilier Kedei: Vă mulţumesc domnule preşedinte! Legat de problema amintită 

de doamna Csép, cred că o soluţie se poate, un mini-grup atunci, nu familie, mă rog, 

dar nu vreau să intru pe domeniul dânsei, îmi iau un pic notiţe, nu suntem la bac 

domnul inspector general să … Deci, mai întâi vreau să vă mulţumesc pentru 

promptitudinea cu care am încercat să rezolvăm situaţia sau problema de data trecută 

împreună cu domnul secretar. În primul rând la o întâlnire informală, neoficială cu nişte 

colegi director, domnul director de la Liceul sportiv „Szász Adalbert” m-a întrebat de ce 

nu pot ei să aibă acces la proiectele pe domeniul de sport la consiliul judeţean. Am dat 

cu presupusul, m-am gândit că nu e ONG sau nu ştiu ce, poate de aceea, fiindcă au şi ei 

activităţi de nivel naţional ş.a.m.d. M-am gândit eventual la anul. Avem un singur liceu 

sportiv în judeţ. Dacă există o posibilitate legală să-i sprijinim când ai activităţi de 

anvergură, poate găsim, poate găsesc ei şi o să ne vină cu o propunere: în anul 2016 

avem nu ştiu câte acţiuni la nivelul naţional. Asta ştie şi inspectoratul, are programul şi 

poate atunci reuşim să includem aceste activităţi în programul activităţilor economico-

sociale anuale. Deci, nu la proiecte ci la acţiunile astea mai mari. Poate, nu ştiu, 
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trebuie să luăm legătura cu ei, nu ştiu, asta ar fi o primă problemă şi atunci am putea 

spune că şi noi sprijinim Liceul Sportiv din Tîrgu Mureş la acţiuni de anvergură. Dacă se 

poate, dacă nu-i legal, nu-i ok, bun. Dar dacă Inspectoratul la olimpiade naţionale l-am 

putut sprijini, cred că nu este nici un impediment să sprijinim şi o şcoală. Să vedem 

legalitatea. Am mai avut un punct dar nu vreau să vă răpesc mult timpul, asta eventual 

data viitoare, văd că grupul nostru a făcut acum o ofensivă generală la punctul 12 şi 

atunci încă o problemă, acum nu cu CJRAE, ci cu şcolile acestea speciale, centrele de 

educaţie incluzivă, care iar sunt sub autoritatea noastră, are şi inspectoratul un rol, şi 

ministerul, deci nu ştiu cine … nimeni, ca la noi, nu vreau să dezvolt mai mult ideea. 

Aceste şcoli, mai ales cele două din Tîrgu Mureş, nu mă refer la cea din Reghin, au 

profesori itineranţi sau profesori de sprijin, repartizaţi la diferite unităţi şcolare, deci 

care ne ajută la faţa locului, că avem elevi cu probleme, diferite probleme de învăţat: 

dislalie, disgrafie dar şi cu grad de handicap accentuat, mediu, grav ş.a.m.d. Acum am 

văzut că este o tendinţă  a dânşilor de a retrage aceşti profesori de sprijin din teritoriu, 

noi avem, ca şi instituţii, cu ei colaborări. În Tîrgu Mureş sunt câteva şcoli, avem şi la 

Sînpaul, Valea Izvoarelor şi mai sunt. Întotdeauna există pericolul că la anul rămân fără 

profesor de sprijin, că vor să aducă aici în centru  la clasele speciale. Să găsim o soluţie, 

eu nu ştiu, afectează numărul lor de posturi, nu? Dacă acum sunt. Aici în centru sunt 

asiguraţi cu personal, de ce există pericolul de a fi retraşi? Noi avem copii integraţi. La 

noi în şcoală sunt 19 în acest grup care beneficiază de ajutorul unui profesor de sprijin. 

Eu, ca profesor normal, dacă există profesori normal,i să zic aşa, eu nu sunt calificat 

sau abilitat să învăţ copii care eventual au probleme mai grave de învăţare. Dar cu 

ajutorul unui profesor de sprijin putem să avem rezultate şi chiar avem. În şcoala 

noastră avem un copil cu Down, care s-a integrat într-o şcoala de masă şi care are 

rezultate şi merge treaba. Dacă  ni se ia profesorul de sprijin şi vine înapoi în centru, 

copilul respectiv ce va face? Părinţii îl transportă zilnic aici în centru? E cam greu. Deci 

să vedem, să găsim o soluţie, măcar acolo unde sunt să fie lăsaţi acolo şi în anul şcolar 

2016-2017 şi, eventual, m-ar interesa o informare din partea celor două instituţii la care 

unităţi au repartizaţi sau trimis profesori de sprijin în judeţ la unităţile de masă care 

aparţin de inspectorat, nu CJRAE. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: O s-o consideraţi interpelarea colegului Someşan. Evident că 

nu. Cred că dumnealui ne poate lămuri în ceea ce priveşte problema cu profesorii de 

sprijin în mod exclusiv. Noi acolo nu avem nici un fel de competenţă pe repartizarea 

profesorilor şi atunci o să-l rog pe domnul profesor. Vă rog. 

Domnul consilier Someşan: Da! Vă mulţumesc domnule preşedinte. Eu cred că faceţi 

parte dintre profesorii normali. 

Domnul preşedinte Dobre: Domnule consilier, aţi văzut că nici eu nu mai zic ordinea de 

zi normală sau urgentă, eu zic ordine de zi regulată. Aşa că s-ar putea să intre şi 

profesori…. 

Domnul consilier Someşan:  Eu cred că toţi care suntem în sală suntem normali şi acest 

lucru este bine pentru că putem avea doar o discuţie normală pe anumite probleme. 

Legat de profesorii de sprijin problema este următoarea: avem suficienţi. Problema cea 

mai mare este ca şi la cadrele didactice calificate şi necalificate, sunt anumite locuri de 

muncă, anumite zone neatractive şi atunci problema se pune în felul următor: toţi 
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aceşti profesori de sprijin domiciliază în buricul târgului, să zic aşa, într-un termen 

neacademic, în Tîrgu Mureş şi sigur că da, s-au obişnuit cu ideea că locul lor de muncă 

ar fi doar aici. Dar acest lucru trebuie să-l înţeleagă, că locul lor de muncă este întregul 

judeţ. Deci centrul de asistenţă psiho-pedagocică a judeţului Mureş este pentru întregul 

judeţ Mureş. Oriunde este nevoie de asistenţă de specialitate, psiholog, logoped, ce o 

fi, ei trebuie să se deplaseze acolo, asta este misiunea lor, există şi cheltuieli de 

deplasare pentru asta, se decontează naveta, drumul ş.a.m.d. Deci aici trebuie să 

umblăm şi împreună cu instituţia pe care aţi pomenit-o dumneavoastră şi doamna 

consilier Csép, vom găsi soluţia de a sensibiliza aceste cadre didactice, titulare de 

altfel, cu expertiză profesională corespunzătoare, să ştie şi să-şi ia meseria în serios şi 

să meargă acolo unde este nevoie de aceste cadre. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Aţi văzut? Domnule Şopterean, vă rog. 

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, voi fi foarte, 

foarte scurt, aşa mi-aţi sugerat dumneavoastră. Eu, în afara faptului că mă consider un 

ambasador al cântecului popular, mă consider şi ambasador al tricolorului.  

Domnul preşedinte Dobre: Nu, nu, nu, nu aţi spus care tricolor. 

Domnul consilier Şopterean: Roşu, galben şi albastru. Câţiva colegi consilieri mi-au 

sugerat să vă transmit rugămintea,  mulţumesc copiilor, mulţumim  pentru acest simbol 

al nasturelui, dar şi nouă consilierilor să ne repartizaţi câte un tricolor, să fim cu toţii 

ambasadori. Mulţumesc!  

Domnul preşedinte Dobre: Bine! Vă mulţumesc tare mult pentru prezenţă. Doamne 

ajută! Ne vede, luna viitoare. Vă mulţumesc mult! 

Lucrările şedinţei au început la ora 1320 şi s-au încheiat la ora 14.12 
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