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Nr. 38/4.I.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 17 decembrie 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. 379 din 10 decembrie 2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber şi 

Népujság. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean a lipsit un consilier: Borşan Doru Aurelian.  

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;  

• dl. Adrian Dragomir, 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;  

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

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

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

• dl. Dr. 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 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;  

• dl. Ervin Molnar, director ADI AQUA INVEST 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. 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 Mărioara Bârsan, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos; 

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

• dl. Ioan Rus, director, Direcţia pentru Agricultură Mureş; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Da! Domnul Antonie, domnul Boroş 

şi domnul Popa să-şi pornească aparatul de votat. Avem un singur absent, domnul 

Borşan Doru Aurelian, probabil că are chestiuni mai importante decât astea lumeşti, a 

noastre. Vă propun să dau cuvântul domnului secretar pentru procesul-verbal al şedinţei 

precedente. Domnule secretar, vă rog! 
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Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

consilieri dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 26 

noiembrie sunt observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest 

document. Vă mulţumesc! 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 noiembrie 2015 se aprobă cu 33 

voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Radu Mircea), 1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar, vă mulţumesc pentru 

vot. Ordinea de zi are două proiecte în regim de urgenţă, probabil că până acum colegii 

noştri v-au informat şi v-au pus la dispoziţie întregul material, deci în această idee 

avem 10 proiecte în regim regulat şi 2 proiecte  în regim de urgenţă. Vă invit să ne 

exprimăm voinţa faţă de ordinea de zi.  

Ordinea de zi se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 absent (Borşan Doru Aurelian) 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pentru anul 2015 

Domnul preşedinte Dobre: Vă propun să începem cu primul proiect în regim de urgenţă 

şi anume rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015. Comisia 

tehnico-economică a dat aviz favorabil proiectului nostru. Domnul Pokorny vrea să ia 

cuvântul şi îl invităm.  

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

proiect nu pot vota, nici la dezbateri nu voi lua parte. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Îi mulţumim domnului Pokorny pentru anunţul domniei sale, 

iar dacă nu sunt alte dezbateri, chestiuni, vă invit să votăm pe articole. Articolul 1, vă 

rog. 

Art.1 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny Vasile), 1 absent 

(Borşan Doru Aurelian). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 2. 

Art.2 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny Vasile), 1 absent 

(Borşan Doru Aurelian). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi hotărârea în integralitate. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Pokorny 

Vasile), 1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor de cheltuieli lunare cu 

carburanţii auto pentru autoturismele aflate în dotarea Consiliului Judeţean Mureş şi 

a instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Proiectul numărul 2 de la regim de urgenţă 

are, de asemenea, avizul comisiei economice iar hotărârea priveşte stabilirea 

normativelor de cheltuieli lunare cu carburanţii auto pentru autoturismele aflate în 

dotarea Consiliului Judeţean Mureş şi a instituţiilor subordonate acestuia. Vă invit să 

votăm. 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, o „abţinere” (Popa Dragoş 

Codrin), 1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

3.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce 

aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Trebely, nr.7 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Intrăm în ordinea de zi regulată. Primul 

proiect priveşte darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce aparţine 

domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Trebely, nr.7, către direcţia 

noastră de asistenţă socială şi protecţia copilului. Vă invităm la vot. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

4.Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Parc 

auto pentru sporturi cu motor 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 2 avem toate avizele comisiilor de 

specialitate. Proiectul vizează luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului Parc 

auto pentru sporturi cu motor. Dacă nu sunt discuţii …,  dar sunt discuţii, îl invităm pe 

domnul Radu Mircea.   
 

Domnul consilier Radu Mircea: Mulţumesc, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, citind 

expunerea de motive am ajuns la concluzia că această cooperativă, că nu-i firmă, a 

avut o atitudine total neserioasă faţă de acest proiect. Nu vreau să folosesc alte cuvinte 

dar sper să fiţi de acord cu această exprimare, neseriozitate faţă de acest proiect al 

consiliului judeţean. Uitându-mă mai bine, din valoarea proiectului de 58.136.000 lei, 

din care de la Uniunea Europeană 19.044.575 lei şi contribuţia proprie a consiliului 

judeţean de 28, aproape 50% într-o parte şi cealaltă. A  mai rămas de realizat încă, şi 

aici este punctul valoric de 35.792.905, aproape 8 milioane de euro. Vă daţi seama că 

aceşti bani trebuie să prevedem în bugetul consiliului judeţean pe 2016 şi să fie fonduri 

proprii. Deoarece banii de la Uniunea Europeană s-au încheiat la 31. Dacă nu vom 

încheia acest proiect în 2016, vom da înapoi şi banii pe care i-am primit de la Uniunea 

Europeană. Plus ce am pierdut! Să spunem că avem banii şi finalizăm acest proiect din 

35 milioane lei, dacă nu vom restitui şi banii înapoi. Vă daţi seama, această cooperativă 

italiană în ce situaţie ne-a adus. Eu am mai sesizat de-a lungul perioadei că acolo sunt 

nereguli. Stadiul fizic al acestei lucrări exprimată de comisia care a fost acolo, nu spune 

în ce procent, dar din cât sunt informat acolo e destul de dezastru. Adică, pista s-a 

degradat, drumurile s-au degradat. Flora, dar nu putem să-i spunem floră, mai bine 

bălăriile, aşa cum spunem noi în agricultură, au crescut mai mare decât se văd din 

drum, deci întreaga fundaţie de acolo trebuie refăcută. Nu ştiu ce se va întâmpla în 

anul 2016 dar bugetul pe care probabil în ianuarie îl vom aproba … nu ştiu de unde va 

scoate consiliul judeţean această sumă. Ar trebui să încheiem acest proiect, să-l 

terminăm. Deci stadiul fizic îi spus numai că e realizat dar nu spune procentul. Eu cred 

că îi sub 50%. Va trebui bine judecat ce facem în continuare, de unde avem resursele 

financiare să încheiem acest proiect şi, vă daţi seama, această firmă, cooperativa 

italiană a intrat în casa noastră şi nu mai vrea să iasă, domnule! Cât e de neserioasă, 

deci nu mai vrea să plece de la noi, cu toate că nu a făcut treabă. Ne-a lăsat acolo, să 
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nu folosesc un cuvânt mare, aproape un dezastru ce a făcut această firmă. Eu rămân 

totuşi surprins cum de nu ne-am tras învăţăminte, fiindcă noi care suntem mai în vârstă 

şi avem câteva mandate în consiliul judeţean, am mai păţit cu o firmă italiană prin 92-

93. Atunci aveam un proiect de amenajare să nu-i spun managementul deşeurilor 

integrate dar se ocupa cu … a venit să ocupe un proiect cu consiliul judeţean că va 

realiza colectarea deşeurilor şi a plecat cu 2 milioane de euro din visteria noastră. Nici 

astăzi banii ăştia publici nu i-am mai văzut! Eu aş recomanda pe viitor, care vor fi în 

consiliul judeţean şi cei care vor conduce consiliul judeţean, să fie foarte atenţi când 

semnăm asemenea proiecte. Acest proiect a fost în 2008 … vă daţi seama, şi va trebui 

mai bine dezbătut proiectele când se atribuie unor investitori. Foarte bine să fim atenţi 

pe viitor, eu asta aș dori şi cred că domnul preşedinte va găsi şi cu noi o soluţie în care 

să putem realiza acest proiect, să nu pierdem în totalitate banii europeni. Vă 

mulţumesc! 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule Mircea! Dacă nu mai sunt alte 

discuţii, vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, 6 „abţineri” (Gliga  Ioan 

Florin, Iacob Letiţia, Pop Teodor Mircea, Radu Mircea, Someşan Ştefan, Tuşnea Ion), 1 

„nu a votat” (Antonie Ştefan Mihail),  1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV.2015 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La proiectul numărul 3 comisiile ne-au dat 

aviz favorabil. Proiectul priveşte aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2015. Vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 1 

absent (Borşan Doru Aurelian). 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 

2016 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 4 avem un proiect care prevede 

aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului 

Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş. Vă invităm la vot! 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Todoran Liviu 

Radu), o „abţinere” (Tuşnea Ion),  1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

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

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 5 toate comisiile ne dau aviz 

favorabil. Proiectul priveşte stabilirea preţurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2016. Vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion),  1 

absent (Borşan Doru Aurelian). 

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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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ  

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 6 avem un proiect care vizează 

aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ. Toate comisiile ne-au dat aviz favorabil. Vă 

mulţumesc şi vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Radu Mircea), 

o „abţinere” (Tuşnea Ion),  1 absent (Borşan Doru Aurelian) 

9. Proiect de hotărâre privind numirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor la 

concursul de ocupare a funcţiei de manager-persoană fizică pentru Spitalul Clinic 

Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

Domnul preşedinte Dobre: Proiectul la punctul 7 avem o observaţie. Vă rog!  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte! După cum aţi putut constata 

din materialele comunicate dumneavoastră, intenţia noastră a fost să reglementăm o 

singură comisie de soluţionare a contestaţiilor în cele două unităţi sanitare. Din 

comunicarea făcută de Direcţia Judeţeană pentru Sănătatea Publică, această instituţie 

şi-a desemnat câte un reprezentant pentru fiecare spital, respectiv doamna dr. Uifălean 

pentru Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi doamna dr. Marcoci pentru Spitalul din 

Târnăveni. Şi, în consecinţă, luând în considerare propunerile făcută de domnul 

preşedinte şi desemnările făcute de Direcţia Judeţeană pentru Sănătatea Publică, din 

punct de vedere al tehnicii legislative am considerat că se impune reglementarea la 

art.1 în mod diferit faţă de propunerea iniţială. Astfel, art.1 urma să aibă următorul 

conţinut: „Se numeşte comisia de soluţionare a contestaţiilor pentru concursurile 

pentru funcţia de manager la Spitalul I şi Spitalul II după cum urmează: 1. Pentru 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş: Adriana Farkas, Kakasi András şi Gabriela Uifălean. 2. 

Pentru Spitalul Municipal Târnăveni Dr. Gheorghe Marinescu: Adriana Farkas, Kakasi 

András şi Emilia Marcoci.” Aceasta ar fi fost precizarea pe care am dorit s-o fac. 

Mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! A înţeles cineva, ceva? Bine. Vă invit să 

votăm! 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 absent (Borşan Doru 

Aurelian) 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.II la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană 

Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Punctul 8 are toate avizele pozitive de la comisiile de 

specialitate. Mulţumim domnilor consilieri pentru munca de la comisii. Proiectul 

priveşte modificarea Anexei nr.II la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.111/2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Bibliotecii Judeţene Mureş. Dacă nu sunt discuţii, vă invit să votăm. 

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_/pct6.pdf
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
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct8.pdf
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 absent (Borşan Doru 

Aurelian). 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferente unui traseu 

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

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

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 9, de asemenea, comisiile 

avizatoare ne-au dat aviz favorabil, proiectul de hotărâre priveşte atribuirea licenţei de 

traseu aferente unui traseu cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de 

persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de 

transport a renunţat. Domnule Tatár, ştiţi cum e! Mai dăm câte o licenţă pe câte un 

traseu. Vă invit să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi „pentru”, 1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei 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 un proiect avizat  de 

toate comisiile de specialitate privind atribuirea unei licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale. Dacă nu sunt discuţii, vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”,  2 „abţineri” (Bândea Eugen, 

Popa Dragoş Codrin),  1 absent (Borşan Doru Aurelian). 

13. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, iar acum cel mai important punct de pe 

ordinea noastră de zi, graţie domnului profesor Boloş - Întrebări, interpelări, 

răspunsuri, opinii. Dacă nu sunt vă mulţumim, … sau sunt! Doamna Csép, căreia îi şi 

spunem bine aţi venit!, că nu eraţi când am intrat. Am remarcat că nu am putut să vă 

salut. Vă salut doamna Csép. 

Doamna consilier Csép: Am fost la colegele de la juridic, domnule preşedinte. Stimate 

domnule preşedinte, stimaţi colegi, stimaţi invitaţi. Urmează o perioadă în care ne vom 

ocupa foarte mult de construcţia bugetului anului 2016. Acum este momentul când 

trebuie să fac o propunere legată de introducerea în cadrul proiectelor de finanţare a 

unui nou capitol. Cred că pe lângă finanţările nerambursabile acordate asociaţiilor şi 

fundaţiilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul social, cultural, sport şi culte, 

trebuie să ne gândim şi la tineret. Avem multe asociaţii care îşi desfăşoară activitatea 

în domeniul de tineret. Ne-au semnalat că au foarte puţine posibilităţi de a accesa 

fonduri pentru activităţile lor, proiectele naţionale sunt puţine şi greu accesibile. Dacă 

ne gândim la tineret vorbim despre generaţia următoare. Aceşti tineri îşi asumă pe 

lângă preocupările caracteristice vârstei şi organizarea unor activităţi, evenimente, 

special dedicate acestora. Avem datoria de a sprijini aceste iniţiative şi o putem face şi 

prin introducerea unui nou capitol la proiectele destinate activităţilor de tineret. Legea 

nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile, cele din fondurile publice 

alocate pentru activităţi non-profit pentru interes general, cu modificările şi 

completările ulterioare ne permite acest lucru. Stimaţi colegi! Vă rog să luaţi în calcul 

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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această posibilitate când construim bugetul anului viitor. Şi mai era încă o problemă de 

semnalat, domnule preşedinte, şi simt nevoia de a ridica din nou problema la care am 

reflectat în şedinta din data de 29 octombrie. Acum două luni am atras atenţia asupra 

problemelor pe care le întâmpină persoanele cu dizabilităţi, care vor să intre în 

instituţiile subordonate consiliului judeţean şi în această instituţie şi în clădirea 

frumoasă în care suntem. Atunci am cerut rezolvarea cât mai urgentă a accesabilităţii în 

aceste clădiri. Din păcate, până astăzi nu am observat nicio schimbare şi nici nu am 

primit vreo informare dacă s-au făcut evaluările situaţiilor existente şi care sunt 

propunerile de rezolvare a acestora. Vă rog din nou să începeţi acest demers cât mai 

repede. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Da, Doamna Csép ştiţi bine că nu puteţi să vedeţi prea 

repede ca să zic aşa că orice licitaţie, orice ...,  oricum, ştiţi că am demarat în luna 

iunie, dacă nu mă înşel, studiul şi execuţia pentru toate toaletele, pentru realizarea 

unui grup sanitar pentru persoane cu dizabilităţi. În rest lucrurile sunt pe traseu. Ştiţi 

care sunt termenele în administraţia publică. Dumneavoastră ştiţi ce înseamnă să obţii 

la un monument clasa A o aprobare. Aprobarea proiectului şi pe urmă intrăm pe 

achiziţie. Durează la monumentele de clasa A. În Anglia la clădirile care nu sunt 

monument primeşti prima hârtie după 2 ani de la depunere. În Germania la 1 an şi 2,3 

luni. Dacă este disciplină!  Asta zic că nu ne mişcăm noi încet dar nu putem să observăm 

că vorbim despre un monument de clasa A, clădire în care ne desfăşurăm noi 

activitatea. Altcineva? Domnule Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Vă mulţumesc domnule preşedinte! O să încep şi eu cu acelaşi 

cuvânt ca ale colegei, în perioada următoare ne vom ocupa şi de sărbători. Doresc să vă 

urez în numele tuturor colegilor consilieri Sărbători Fericite! La Mulţi Ani! 

dumneavoastră şi familiilor dumneavoastră şi dacă se poate în anul următor  vă urez, vă 

doresc şi să sperăm că vom avea sănătate, împliniri, bucurii, cel puţin ca anul acesta. 

Colegilor din executiv şi colegilor în mod deosebit doresc să le mulţumesc pentru toată 

colaborarea şi să le urez Sărbători Fericite! De asemenea şi dumneavoastră din 

conducere. Mulţumesc mult. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc domnule Tuşnea! Altă intervenţie, interpelare, 

întrebare, opinie, concluzie? Doamna Anca Mătieş are o intervenţie, te rog! Nu vă ajută 

nimeni? Numai dumneavoastră singură? ... câte o agendă, un calendar ... Bun! 

Doamnelor, domnilor consilieri vreau să vă spun şi eu două chestiuni dacă îmi permite 

domnul Băţagă şi domnul Zereş. Fiind ultima întâlnire formală din acest an, vroiam să vă 

spun câteva cuvinte şi anume faptul că 2015 a fost un an surprinzător de versatil, de 

schimbător, cu evenimente dintre cele mai ciudate atât în România, cât şi pe plan 

internaţional. A fost un an în care am încercat să rămânem concentraţi pe obiectivele şi 

proiectele pe care le-am propus. A fost un an în care s-a muncit foarte mult şi trebuie 

să vă spun acest lucru, că este un an în care aproape am dublat sumele alocate 

investiţiilor şi cheltuielilor de intreţinere, şi când zic cheltuieli de întreţinere mă refer 

în special la drumuri. Şi lucrul acesta s-a întâmplat graţie efortului pe care l-au depus 

colegii noştri din aparatul propriu şi cu precădere vorbesc aici despre Direcţia Tehnică, 

respectiv Achiziţiile. Un an în care am terminat un proiect foarte important şi anume 

Policlinica de la Spitalul Nou, unde ne-am încadrat în termen şi s-a muncit foarte mult, 

pentru că am încredere şi avem o echipă foarte bună la consiliul judeţean, din păcate n-
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am avut şi la alte proiecte, n-am avut baftă să avem şi constructori foarte buni, pentru 

că terminarea la un procent de 100% a staţiei de tratare mecano-biologică şi a 

depozitului ecologic Sînpaul, unde am avut constructor român, terminarea policlinicii de 

la spitalul nou care a avut, dacă nu mă înşe,l 6 sau 7 luni de execuţie, nu?  ... 8 şi au  

terminat întocmai cum prevedeau clauzele contractuale. Şi acela era constructor 

român! Din păcate, nu am avut aceeaşi soartă la Transilvania Motor Ring şi cred că din 

păcate am luat hotărârea anul acesta să prelungim termenul până decembrie 2016, dar 

nu trebuie să avem nicio apăsare că am băgat în buget, că s-ar putea să vedem şi în 

2017 şi în 2018 la cât de blocat este acest proiect în justiţie. Pentru că nimeni nu poate 

să spună că nu lucrăm acolo, că nu putem.  Ar fi de mult gata dacă am fi avut un 

constructor care să fie serios. Bun! Cam asta vroiam să vă spun. Să sperăm că anul 

acesta am reuşit să terminăm Zau-Valea Largă, am reuşit să terminăm Vătava – limită cu 

Bistriţa, am reuşit să construim drumul până la Valea Fâncelului pe Reghin-Ibăneşti. 

Până de Crăciun să sperăm că se circulă în sens giratoriu la Sîncraiu pe la Barajului cu 

Tîrgu Mureş-Band. Am terminat Măgherani-Sărăţeni, o investiţie de peste 10 milioane de 

euro, un drum foarte bun, care scurtează drumul spre Sovata cu 10-15 minute, care 

trece prin nişte locuri foarte frumoase. Am terminat Breaza-Voivodeni ..., sunt multe 

lucruri pe care le-am făcut. Sperând în 2016 să trecem la o nouă filozofie în ceea ce 

priveşte drumurile judeţene şi anume ceea ce era mult de construit, am făcut foarte 

mult, am focut 2-3 drumuri de construit, mai avem la Archita, mai avem cred că o 

jumătate la Bahnea către Cund, avem încă de asfaltat la Ozd, pe urmă să întreţinem 

pietruirea la Veţca, la Herepea, carierele mai rămân de piatră, nu le asfaltăm, că 

traficul nu reclamă asfaltarea dar, în rest, nu mai avem niciun drum de pământ 

începând cu 1 ianuarie 2016, pentru că toate sunt deja pietruite, întreţinute cu şanţuri 

ş.a.m.d. Dacă nu mă înşel am terminat 3 poduri anul acesta şi anul viitor trecem pe altă 

filozofie şi ne ducem spre întreţinere, ceea ce înseamnă acostamente şi şanţuri pentru 

că în 2016 vom cam termina cu plombările cam peste tot, în proporţie de 90%, nu vom 

mai avea asfalt mai vechi de 5 ani de zile ci vom avea doar covoare. Mai avem, spre 

exemplu, ieşirea din Berghia până la intrare în Band, care se face anul viitor, n-am 

putut să-l facem anul acesta datorită vechilor contracte pe care le-am avut. Plombe, 

garanţie de 2 ani ... asta e, am terminat cum am putut! Mai avem puţin de asfaltat de 

la Sărmaşu la Miheş, la ieşirea din Miheş către Zau. La anul avem de asfaltat şi de lăţit 

un drum la Zau în intravilan. Avem de terminat lărgirea întregului sector Breaza-

Voivodeni. Asfaltare la Archita, la Bahnea-Cund de terminat de asfaltat. În mare, să 

începem asfaltarea la Bezid cu 3 km  limită cu Harghita-Jabeniţa-Adrianu. Cam asta o să 

fie. Din 2016 încolo vom avea mai mult lucrări de întreţinere şi grijă a drumurilor, decât 

lucrări mari. Sperăm ca guvernele care vin, care mai pleacă să reuşească să deschidă  

ghidul de eligibilitate pe programele noastre operaţionale. Deocamdată din nouă 

programe sunt deschise două! La doi ani când trebuiau deschise. Deci am avut 2 ani de 

întârziere dintr-un exerciţiu de 7 ani. Dintr-un exerciţiu de 7 ani avem doar 5 ani. Bun! 

Domnilor vicepreşedinţi, vă rog, dacă vreţi să vă adresaţi plenului?  

 

Domnul vicepreşedinte Dancu: Mulţumesc, domnule preşedinte! O urare de Sărbători 

Fericite! un An Nou cu Sănătate!  Să ne vedem sănătoşi  şi vă mulţumesc pentru întreaga 

colaborare în anul 2015, sper că aceeaşi sentimenta aveţi şi dumneavoastră faţă de noi, 

faţă de mine, şi vă doresc să ne întâlnim sănătoşi în 2016, plin de iniţiative şi cu un 
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buget care să ne permită să gândim şi să ne realizăm tot ceea ce ne propunem. 

Sărbători fericite tuturor! Vă mulţumesc. 

Domnul vicepreşedinte Szabo: Mulţumesc!  Şi eu vă doresc un Crăciun fericit! Şi un An 

Nou cu multe împliniri şi sănătate! Dar mai vreau să vă spun că acum se pregăteşte 

proiectul pentru repararea capitală a Palatului Culturii, partea exterioară, care va fi un 

proiect pe care o să încercăm să-l depunem pentru fonduri europene. Cred că in luna 

ianuarie vom putea veni cu indicatorii tehnico-economici. Încă o dată, vă mulţumesc 

pentru colaborare şi vă urez toate cele bune!  

Domnul preşedinte Dobre: Şi acum să zic eu două cuvinte în locul domnului 

vicepreşedinte Szabo în limba maghară. Traducere : ”Vă mulţumesc foarte frumos 

pentru colaborare şi Crăciun fericit şi La multi ani!” pentru toată lumea, dacă nu ne 

întâlnim până atunci. Vă rog să transmiteţi şi familiilor dumnavoastră gândurile noastre 

bune. Poate ar fi trebuit să vorbesc un pic şi despre proiectul Capitală Europeană a 

Culturii, suntem cu celelalte zece oraşe care nu se regăsesc pe lista scurtă. Din păcate, 

România va avea dreptul peste 14 ani să tindă ca un oraş din România să fie Capitală 

Europeană a Culturii. Este un proiect din care am învăţat foarte multe, este un proiect 

din care cel puţin judeţul Mureş şi-a asigurat strategia culturală până în 2026, un 

proiect de care ne vom ţine, urmând să facem un centru unic între consiliul judeţean şi 

consiliul local, care să gestioneze activitatea culturală la nivel de municipiu şi judeţ, 

ceea ce va da mai multă coerenţă strategiei noastre culturale şi o să vedem în anul 

viitor, când vom aproba sau nu printr-o hotărâre de consiliu judeţean strategia până în 

2026 pe cultură a Consiliului Judeţean Mureş împreună cu Pimăria Municipiului Tîrgu 

Mureş, juriştii caută formula pentru care să reuşim să avem o viziune de ansamblu, o 

viziune globală interculturală despre ceea ce înseamnă act cultural în judeţul Mureş. În 

rest şi din partea mea vă rog să primiţi cele mai calde urări de sănătate şi Sărbători 

fericite la sfârşitul anului!   

Domnul vicepreşedinte Szabo:  M-a luat proiectul cu Palatul Culturii şi cu această treabă 

am uitat să vă urez Crăciun fericit! şi un An Nou fericit! 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim foarte mult! 

Lucrările şedinţei au început la ora 1329 şi s-au încheiat la ora 14.04 
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