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Nr.3717/1.03.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 28 ianuarie 2016 

 

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. 15 din 21 ianuarie 2016 şi a fost publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber şi 

Népujság. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit doi consilier: Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu.  

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. Soos 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 MUREȘUL; 

• 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; 
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• dl. Ioan Sîmpălean manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• 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 Lorand, 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 Școlar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 

Tîrgu Mureş; 

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

Mureş; 

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

Mureş; 

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

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

Reghin; 

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

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

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

Mureş; 

• d-na Luminiţa Gherendi – vicepreşedinte, CA al Aeroportului Transilvania Tîrgu Mureş; 

• d-na Violeta Pop, contabil-şef, R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş;  

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

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

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

Judeţean; 

• dl. Balasz Istvan, contabil-şef, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean;  

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

Mureş; 

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

Educaţională Tîrgu Mureş; 

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

Salvaspeo; 

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

• d-na Maria-Magdalena Bercea, director, Societatea de Cruce Roşie din România – 

Filiala Mureş;  

• dl. Sergiu Horobeţ – director, S.C. Compania Aquaserv S.A.; 

• d-na Toma Lenuţa – director adj. Economic, Direcţia de Sănătate Publică; 

• d-na Rodica Cordoş – şef serviciu RUNOS, DSP;  

• d-na Anca Halaţiu – consilier, DSP; 

• d-na Emilia Marcoci – consilier, DSP; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 
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Domnul preşedinte Ciprian Dobre: În primul rând sărut mâna şi bună ziua! Cred că toată 

lumea e cu forţe proaspete. Va fi o şedinţă lungă în care vom aproba bugetul. Îi rugăm 

pe toţi să-şi pornească aparatele de vot. Bun. Avem proces-verbal. Domnule secretar, 

vă rog! 

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

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

data 29 decembrie sunt observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi 

acest act. Vă mulţumesc frumos! 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 29 decembrie 2015 se aprobă cu 

32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Ordinea de zi o 

cunoaşteţi, a fost publicată în termenul legal, avem cincisprezece puncte pe ordinea de 

zi, nu avem nimic în regim de urgenţă … în mod surprinzător, vă invit să votăm. 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi ( Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

1.Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Borşan Doru Aurelian. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 1, proiectul privind 

constatarea încetării de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Borşan 

Doru Aurelian. Aţi văzut expunerea de motive, mandatul încetează prin puterea legii, 

adică de drept. Vă invităm să votaţi. 

Vot secret. Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 3 absenţi. 

2.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! Proiectul cu numărul 2 … şi mulţumesc 

comisiilor avizatoare care ne-au dat avize favorabile, vizează completarea anexei la 

hotărârea consiliului nostru nr. 42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public 

al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. Este vorba despre faptul 

că luăm ceva în patrimoniu, deci luăm nu dăm, este vorba despre complexul de la Oarba 

de Mureş. Vă invit să votăm.  
 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu). 

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce aparţine domeniului 

public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, Piaţa Mărăşeşti, nr.13. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! Proiectul de la punctul 3 priveşte 

prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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unor spaţii pe care dumnealor le-au mai avut în folosinţă, din Piaţa Mărăşeşti, nr.13. Vă 

invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu) 

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

dat lui Dan Cristian, în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat în municipiul 

Tîrgu Mureş, str. Molter Karoly, nr.5. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 4 mulţumesc, de 

asemenea, comisiilor avizatoare. Proiectul priveşte acordul de vecinătate al autorităţii 

publice judeţene dat lui Dan Cristian, în vederea realizării împrejmuirii imobilului situat 

în municipiul Tîrgu Mureş, str. Molter Károly, nr.5. Vă invit la vot, dragi colegi şi distinse 

colege.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu). 

5. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului 

secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc! La punctul 5 avem un proiect care 

vizează acoperirea definitivă la 31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din 

excedentul bugetului local pe anul 2014. Mulţumesc comisiilor avizatoare că ne-au dat 

aviz favorabil. Vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 2 

absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu) 

6.Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, 

pentru anul 2016. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 6 proiectul priveşte 

stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar din cadrul Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, pentru anul 2016. Mulţumesc comisiilor care ne-au dat 

aviz favorabil şi vă invit să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu) 

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

anul 2016. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 7, avem deja o luare de 

cuvânt. Mă şi opresc! Domnul Pokorny poftiţi … am înţeles! Proiectul priveşte aprobarea 

bugetului Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2016. Urmează să le luăm la rând 

articolele. Domnule Szabó Albert. La dumneavoastră chiar mă opresc. Vă rog! Cred că 

vreţi să vă abţineţi. 

Domnul consilier Szabó Albert: Nu mă abţin! Nu pot să votez, domnule preşedinte, 

datorită faptului că sunt membru al unei asociaţii. 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
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


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    5/15  
 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Deci nu vă abţineţi, vă derogaţi dreptul dat de 

cetăţeni. Domnule consilier Dénes. Dar la microfon trebuie să faceţi treaba aceasta ca 

să rămână pe  suport magnetic.  

Domnul consilier Dénes Iosif: Nici eu nu pot participa la vot întrucât fac parte din 

consiliul de conducere al Asociaţiei Biborka şi nici la punctul 10 nu pot participa la vot. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Am înţeles. Intervenim la punctul 10. Domnule 

Pokorny nu cred că şi dumneavoastră veţi să vă abţineţi. 

Domnul consilier Pokorny Vasile: Nu se aude înregistrarea. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Nu se aude domnule consilier. 

Domnul consilier Pokorny Vasile:  Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Deci nici la acest 

proiect şi nici la cel de la punctul 10 cu subvenţiile pentru sport, mai concret, nu voi 

participa la dezbateri şi vot pentru că fac parte dintr-o echipă mare de hochei. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Am înţeles domnule consilier. Acum am înţeles şi de 

ce aţi vrut să luaţi cuvântul repede, să nu vă luaţi după colegii dumneavoastră, ca să se 

ia ei după dumneavoastră. Doamna Csép, vă rog! Aştept ceva mult mai consistent. 

Doamna consilier Csép Eva-Andrea: Sperăm! Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, 

stimaţi invitaţi! Legat de bugetul Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2016 doresc să 

vorbesc despre două lucruri şi am să încep cu cel pozitiv: astăzi, împreună scriem istorie 

şi ştiţi de ce? Pentru că de astăzi vom avea pentru prima dată în viaţa Consiliului 

Judeţean Mureş un fond de tineret pe care o regăsim la anexa 2, la poziţia 114. Fondul 

acesta în valoare de 100 de mii lei constituit special pentru sprijinirea în parteneriat a 

activităţii de/şi pentru tineret. Avem tineri valoroşi care, pe lângă preocupările de zi ci 

zi, îşi asumă şi un rol important în dezvoltarea comunităţilor locale, asigurând mai 

multe activităţi specifice tineretului. Ei sunt cei care ştiu cel mai bine de ce au nevoie 

tinerii. Datoria noastră, a tuturora este de a sprijini aceste activităţi care scot din casă, 

chiar din faţa calculatorului, copiii sau din locurile care nu sunt agreate de părinţi, 

oferind petrecerea  timpului liber mai sănătos, creativ, împreună cu toţi cei de vârsta 

lor. Doresc să mulţumesc domnului preşedinte şi fracţiunii UDMR  că mi-au sprijinit 

iniţiativa  din 17 decembrie privind constituirea fondului de tineret şi a tuturor colegilor 

care cred în tineret.  

A doua observaţie legată de buget o fac după studierea Programului de investiţii şi a 

Programului de reparaţii pe anul 2016, anexele 7 şi 8 la acest proiect de hotărâre. 

Stimaţi colegi, stimaţi directori de instituţii! În ciuda faptului că în şedinţa ordinară din 

29 octombrie, precum şi în cea din 17 decembrie, am semnalat în repetate rânduri 

necesitatea rezolvării cât mai urgente a accesului persoanelor cu dezabilităţi în clădiri, 

nu am găsit capitole legate de amplasare, construcţie, reabilitare de rampă. Singurul 

care apare este amenajarea unui grup sanitar pentru persoane cu dezabilităţi 

locomotorii în clădirea administrativă. Stimaţi colegi, după cele văzute îmi permit să 

afirm că ori toate instituţiile au rezolvat deja această problemă şi noi nu ştim de ea, ori 

nu constituie o prioritate pentru directori, până când nu vor simţi pe piele lor ce 

înseamnă inaccesibilitatea, lucru ce nu doresc nimănui. Vă mulţumesc frumos. 
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Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Foarte dură, doamna Csép, foarte dură. Doamne 

fereşte! Eu am simţit pe pielea mea patru luni lucrul acesta! Şi într-adevăr îţi schimbă 

modul de a vedea lucrurile. Vă rog, domnule vicepreşedinte! 

Domnul vicepreşedinte Ovidiu Dancu: Aş vrea să-i spun doamnei consilier, la capitolul 

mulţumiri cred că lista ar trebui să fie un pic mai lungă, pentru constituirea fondului 

pentru asociaţiile de tineret. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Deci, doamna Csép, vă rog să deschideţi o listă, dar 

oricum nu putem trece la acea listă fără să-l ascultăm pe domnul Radu Mircea.  

Domnul consilier Radu Mircea: Vă mulţumesc, domnule preşedinte, stimaţi colegi! 

Domnule preşedinte eu am o nelămurire: în bugetul pentru anul acesta este prevăzut o 

sumă de 113 mii de lei, care trece în anul 2016. Aceşti bani există în trezorerie din anul 

precedent? La privaţi da, dar nu ştiu la sistem bugetar. Există sumele? Da? E perfect, 

excelent. Bun! Atât am vrut să ştiu. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc mult!  Altcineva dacă mai este? Bun. 

Începem procedura de vot. Articolul 1. 

Art.1 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 2. 

Art.2 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 3. 

Art.3 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 4. 

Art.4 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 5. 

Art.5 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 6. 

Art.6 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 7. 
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Art.7 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 8. 

Art.8 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Articolul 9. 

Art.9 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Articolul 10. 

Art.10 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Articolul 11. 

Art.11 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Articolul 12. 

Art.12 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Articolul 13. 

Art.13 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 14. 

Art.14 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Articolul 15. 

Art.15 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Articolul 16 şi ultimul. 
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Art.16 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 „nu au votat” 

(Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran 

Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Este o abţinere de la articolul 1 şi tot îi dau îi dau şi 

nu a obosit. Na să vedem la hotărârea în ansamblu, poate oboseşte abţinerea. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 3 

„nu au votat” (Dénes Iosif, Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş 

Codrin, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Dobre: Cu o abţinere a trecut bugetul pe 2016. Vă mulţumim. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş, pentru anul 2016. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  La punctul 8 comisiile ne-au dat avize favorabile,  

pentru   bugetul de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania”. Dacă nu sunt 

observaţii vă invit la vot, tot pe articole. Articolul 1.  

Art.1 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 2 absenţi (Popa 

Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: A apărut abţinerea. Articolul 2. 

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

Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 3. 

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

Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 4. 

Art.4 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 2 absenţi (Popa 

Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. În fine articolul 5. 

Art.5 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 2 absenţi (Popa 

Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Şi încă un vot vă mai rog, hotărârea în ansamblu. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tuşnea Ion), 2 

absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile publice 

de alimentare cu apă şi canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania 

Aquaserv S.A., începând cu data de 1 ianuarie 2016. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! Uite! Acum regret că nu avem un 

ecran mare să vedem cine votează aşa de …, dar am pornit discuţiile, unde-i doamna 

Pătran? Vorbeam despre noua maşină de vot. Punctul 9. Mulţumesc comisiilor 

avizatoare. Proiectul de hotărâre vizează aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 
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publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. 

Compania Aquaserv S.A., începând cu data de 1 ianuarie 2016. Vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, 

Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Unanimitate! Ce s-a întâmplat? Nu eram convins a cui 

era abţinerea, acum sunt. Aţi jucat ca la cacialma la poker.  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii 

de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul public al judeţului Mureş, 

pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Proiectul de la punctul 10 priveşte stabilirea unor 

măsuri pentru derularea procedurii de acordare de finanţări nerambursabile din bugetul 

public al judeţului Mureş, pentru anul 2016, în domeniile: cultură, culte, sport şi 

asistenţă socială. Domnul profesor Boloş vă rog! 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi! Reiterez şi în 

cadrul şedinţei de plen o idee pe care am expus-o în cadrul comisiei, trebuie să fac o 

mică paranteză, ședinţa comisiei noastre de marţi a avut un caracter puţin mai deosebit 

în sensul că am invitat şi presa şi cine a mai dorit să participe pentru a arăta, într-o 

formulă transparentă, felul în care se elaborează pregătirea unei şedinţe de plen care o 

dată bine pregătită se poate derula într-un ritm mai vioi puţin. Să revin atunci la ideea 

pe care vroiam s-o expun. Stimaţi colegi, această activitate de susţinere a proiectelor în 

acele patru domenii pe care le propun diferite entităţi care au dreptul prin lege să facă 

acest lucru, presupune un volum mare de muncă din partea aparatului consiliului, 

respectiv aparatului colaboratorilor, aţi remarcat că votăm şi comisiile care vor face 

judecata acestor proiecte, însă aş vrea să arăt, de fapt, să propun o chestiune care o 

consider că este necesară. Aş dori să arătăm comunităţii mureşene de fapt ce am 

aprobat în final. Ştiu că se afişează pe site-ul consiliului judeţean, dar se pleacă de la 

premiza că  gradul de accesabilitate a populaţiei la site nu este atât de mare pe diferite 

nivele de vârstă, nu comentez acest lucru, şi chiar dacă există un oarecare cost în 

publicare, să dăm această posibilitate. Anul trecut s-au aprobat 661 de proiecte în toate 

cele patru domenii. Cu un an înainte au fost 536, deci este un volum foarte mare, cine a 

parcurs această listă îşi dă seama de câte preocupări, de numărul mare de preocupări 

care există în acest judeţ pe cele patru domenii şi care, de fapt, implică participarea 

unui număr mare de cetăţeni cărora zic eu că trebuie să le dăm sprijinul necesar şi care 

demonstrează un psihic civic dezvoltat, pentru că aceste fundaţii, aceste entităţi 

lucrează în mod voluntar, lucrează pentru binele semenilor lor şi acest act din partea 

consiliului judeţean este pe deplin justificat. Deci concluzia mea este, dacă există 

posibilitatea, deşi s-ar putea că acest lucru să-l facă echipa noului consiliu pentru că 

dincolo de luna iunie s-ar putea să fie definitivată lista, să fie publică în totalitate.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Atunci mai luaţi cuvântul o dată.  

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Eu n-am să-l fac. Această chestiune să fie publică 

prin toate mijloacele posibile. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Ce a zis domnul profesor astăzi l-am zis şi eu 

domnului secretar. N-am publicat niciodată în ziare  beneficiarul şi titlul proiectului şi 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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zicea că ies foarte multe pagini, dar până la urmă putem să facem, nu-i mai scump 

decât altceva, ca să spun aşa, depinde la ce te raportezi. Sunt 2-3 pagini de ziar, până 

la urmă. Le publicăm. Facem un serial. Deci o veste bună pentru presă, nu? Bun. 

Domnul Szabó Albert. 

Domnul consilier Szabó Albert: Domnule preşedinte, stimaţi colegi! Datorită faptului că 

sunt membru al unei asociaţii, conform legii, nu voi vota. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Da. Vă mulţumesc. Să faceţi şi ceilalţi doi care vă 

abţineţi. Pe suport magnetic faceţi declaraţia de abţinere. Atunci n-o faceţi! 

Domnul consilier Pokorny Vasile: Pot să repet, desigur. Tocmai am vorbit despre sport şi 

din acest motiv nu voi participa la vot şi nici la dezbateri.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Pentru data viitoare, domnule secretar, să ţineţi 

minte. Faceţi patru proiecte de hotărâre. Să nu le mai amestecăm, că poate unul se 

abţine pe sport şi nu votează la cultură, iar celelalte la cultură şi poate vota la sport, şi 

e mai bine aşa decât să te abţii cu totul. Domnul consilier Dénes. 

Domnul consilier Dénes Iosif: Domnule preşedinte nu pot participa nici la punctul 10. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Bun. Vă mulţumesc. Domnilor consilieri, noi, ceilalţi 

ne sacrificăm şi vom vota. Vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 3 „nu au votat” (Dénes Iosif, 

Pokorny Vasile, Szabó Albert), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Punctul 11. Comisiile avizatoare ne-au dat aviz 

favorabil, proiectul priveşte modificarea anexei nr.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.164/2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice 

de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. Mulţumesc 

comisiilor avizatoare, vă invităm la vot. 

Hotărârea în întregime se  aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Şopterean 

Ioan), 2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.95/24.06.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la 

unele unităţi sanitare publice. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 12 este un proiect care 

vizează modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.95/2010 

privind constituirea consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice. Aici 

avem o seamă de nume, sperăm să nu intrăm în analiza numelor pentru că dacă intrăm 

în analiză trebuie să facem şedinţă nepublică. Dacă sunt luări de poziţii la acest punct? 

Dacă nu sunt vă mulţumesc şi vă invit la vot. 

Vot secret: Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi.  
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13. Proiect de hotărâre aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Modernizare căi de comunicaţii ce 

deservesc aeroportul (etapa I). 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. La punctul 13 avem proiectul privind 

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

investiţiei ”Modernizare căi de comunicaţii ce deservesc aeroportul (etapa I). Am înţeles 

că la comisia de buget au fost nişte discuţii, ele, să zic aşa, s-au rezolvat. Este vorba de 

aprobarea indicatorilor. Observaţi că pe 2016 nici nu am prevăzut în buget acest lucru, 

vom încerca  în a doua parte a anului. Vorba domnului profesor, cei care vor mai fi în 

consiliu şi vă doresc tuturor succes. Dar să nu uităm, să votăm aceşti indicatori tehnico- 

economici.    

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o „abţinere” (Pop Teodor 

Mircea),  2 absenţi (Popa Dragoş Codrin, Todoran Liviu Radu). 

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

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

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 14, nelipsitul punct privind  

atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale. Domnul Tatár. Sper că nu vă 

abţineţi. 

Domnul consilier Tatár Bela: Nu pot să votez, domnule preşedinte, la acest punct pentru 

că … nu pot, am un motiv în plus pentru care nu-mi pot permite.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Da. Vă mulţumesc! Domnul Mózes. 

Domnul consilier Mózes Levente: Făcând parte din consiliul de administraţie a 

transportului local nu pot să votez. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Aste este, ce putem face? Mergem înainte. Vă 

mulţumim. Noi o să ne sacrificăm din nou şi vom vota.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” (Bândea Eugen),  

4 absenţi (Mózes Levente, Popa Dragoş Codrin, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc! Punctul 15 şi cel mai important în 

ceea ce priveşte dezbaterile. Am reţinut întrebarea domnului Radu Mircea şi-l invit pe 

domnul director să răspundă. 

Domnul director Alin Mărginean: Această sumă de 113 milioane de lei se află în conturile 

consiliului judeţean la Trezorerie, care este din excedentul anilor anteriori, deci până 

în 2015 inclusiv.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dacă procedăm la o traducere mot-à-mot, literală, 

atunci da, ar fi parcă lichizi dar totuşi nu sunt. Domnule Tuşnea, vă rog. 

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

doamnelor şi domnilor, am cinci puncte foarte scurte. Eu m-am abţinut la buget, nu 
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este secret, în două vorbe vreau să vă şi spun de ce. Eu visez uneori şi cred că dacă am 

reuşi să inversăm procentele de la funcţionare cu cele de la dezvoltare am avea un 

buget cu adevărat bun pentru judeţ.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: De acord! 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Doi. Noi aceste economii sau disponibilizări cum se 

numesc, care provin tot din realizările noastre, ceea ce este economie la investiţii într-

un an înseamnă în acelaşi timp şi nerealizare. Trei. Nu ştiu în a cui subordine este 

Crucea Roşie şi nici nu vreau să supăr pe cineva, dar în comisia noastră s-a pus 

următoarea problemă: acum după dezvoltarea SMURD-ului nu prea ştim cu ce se ocupă 

şi poate că ar fi bine dacă cineva ar putea face o informare pe subiectul acesta. Sunt 

nişte spaţii închiriate şi să nu vedem un efect bun.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Crucea Roşie? Este aici doamna preşedinte şi luna 

viitoare o să ne prezinte un raport. Dumneaei trimite în fiecare an la Bucureşti un 

raport.    

Domnul consilier Ion Tuşnea: O informare că nu ştim cu ce se ocupă la ora aceasta. Nu 

sunt în subordinea noastră dar … 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Dumneaei trimite un raport în fiecare an la Bucureşti. 

Acel raport o să ni-l trimită şi nouă în formă electronică şi să-l anexăm materialului 

pentru şedinţa următoare în care vă prezentăm şi raportul Crucii Roşii.  

Domnul consilier Ion Tuşnea: Am avut presa la şedinţa de comisie. Sigur că a fost 

binevenită pentru transparenţă, pentru o mai bună informare către cetăţeni, dar sigur 

că presa nu poate să dea suficient de multe amănunte într-o astfel de dezbatere, cel 

puţin prin faptul că ar ocupa mult spaţiu de emisie. Şi atunci mă gândesc că ar trebui să 

găsim o modalitate prin care procesele-verbale de la comisii să se scrie un pic mai 

amănunţit şi să se pună pe site-ul consiliului judeţean, aşa cum e pus şi procesul-verbal 

de la şedinţa de plen.   

Domnul preşedinte Ciprian Dobre:  Aşa a cerut presa? 

Domnul consilier Ion Tuşnea: Nu neapărat, dar pot să spun că şi da. Dar m-am gândit eu 

la momentul respectiv pentru că mi s-a luat un mic interviu.   

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Ne mai gândim şi noi.  

Domnul consilier Ion Tuşnea: Tot pentru transparenţă şi tot pentru completarea 

informaţiei faţă de cetăţean, din acelaşi motiv că în şedinţele de plen lucrurile sunt mai 

clare, votăm fiecare cum considerăm şi cetăţeanul nu vede mare lucru. A treia 

chestiune care mi s-a ridicat de data aceasta la audienţe. Sunt foarte multe aspecte 

care-i interesează pe oameni legate de cheltuirea banului public. Şi în buget şi la 

execuţiile bugetare se văd nişte cifre dar care sunt destul de vagi, cu nişte titluri pe 

care un om de rând nu prea are cum să le înţeleagă şi nici nu prea ştie ce-i, poate nu-i 

expresia potrivită, în spatele lor. Mă gândesc că ar fi iarăşi un element de bună 

transparenţă şi informare către cetăţean dacă în fiecare lună s-ar pune pe site-ul 

consiliului judeţean toate cheltuielile de pe luna anterioară, lucru care nu cred că ar fi 

complicat. Plăţi, achiziţii, cheltuieli de personal etc., pentru că eu cred că nimic din 

lucrurile acestea nu sunt secrete faţă de cetăţean, nici nu cred că sunt clasificate, dar 
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ar fi un semn bun din partea noastră. Şi, în sfârşit, ultima. Am mai ridicat problema 

drumului naţional Tîrgu Mureş – Bistriţa, cred că DN 15, sau cel puţin până la un loc. 

Dragii mei, pe acest drum s-au făcut nişte aşa-zise insule, din câte am înţeles cu scopul 

de a-i face pe conducătorii auto să micşoreze viteza la intrarea în localităţi. Din păcate, 

aceste insule au adus mai multe accidente şi unele foarte grave decât au fost într-o 

perioadă asemănătoare, înainte de a se pune aceste insule. Şi atunci rămâne o întrebare 

foarte mare. Acestea sunt cauze la nişte accidente la ora asta şi nicidecum o modalitate 

de a reglementa ceva. Duminică dimineaţa au fost spulberate toate semnele de pe 

insula respectivă de o dubă care venea dinspre Reghin la Tîrgu Mureş, la intrarea în 

Gorneşti. Eu aş dori să iniţiem ceva, pentru că se întâmplă în judeţul nostru şi am dori 

să pornim de la o informare pe care să o facă poliţia vizavi de accidentele care s-au 

întâmplat din cauza acestor insule şi să cerem desfiinţarea lor şi găsirea altor modalităţi 

prin care să se poată acţiona asupra celor care nu înţeleg să reducă viteza la intrarea în 

localităţi. Mulţumesc foarte frumos. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu! Domnul Mózes. 

Domnul consilier Mózes Levente: Domnule preşedinte, domnii vicepreşedinţi, o să fiu 

foarte scurt. Am o întrebare şi o sesizare. Întrebarea mea este: drumul acesta reabilitat 

Sărăţeni - Măgerani este în garanţie? Şi dacă da, când se apucă de reparat pentru că s-a 

surpat a doua oară drumul între Măgherani şi zidul acela de beton. Înspre 50 de metri 

diferenţă în octombrie s-a surpat, acolo s-a făcut ce s-a făcut, eu zic că s-a cârpit 

acolo. Eu am fost săptămâna trecută. Acolo este o crăpătură mare de 5 metri lungime  

şi diferenţă de asfalt între normal şi surpare cel puţin 25-30 de cm. Vine imediat 

primăvara. Până când este în garanţie ar trebui făcut, dar aşa cum trebuie făcut. 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Mulţumesc. Domnule Ignat ştiţi de această problemă? 

Domnul director Ionel Ignat: Lucrarea respectivă pe DJ 135 este urmărită, a fost 

urmărită şi în timpul execuţiei şi aparţine de direcţia domnului director Băţaga. Domnul 

Suciu Călin este aici şi vă poate dea amănunte despre demersurile făcute. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: A, da! Deci ştiţi de ea? Mulţumesc domnule Mózes. 

Domnul profesor Boloş. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Aş avea o întrebare la adresa domnului secretar şi 

îmi cer scuze că fac acest lucru la acest punct, dar întrebarea mi-a fost sugerată de 

votul care s-a făcut la componenţa unor comisii. La proiectul de hotărâre numărul 10 

aveam un articol care presupunea  aprobarea unor comisii. Nu trebuia un vot secret? A 

fost unanimitate dar procedura.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: A fost secret. Am sesizat că nu mi s-a prins beculeţul. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş; Îmi cer scuze, n-am sesizat. Am un reflex de 

verificare pe care nu pot să  mi-l anulez. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Eu am observat. Domnule Pokorny. 

Domnul consilier Pokorny Vasile:  Vă mulţumesc. Eu aş dori să fac un anunţ pentru cei 

care eventual nu cunosc … de data asta pozitiv şi îmi place să fac anunţuri pozitive. 

Respectiv, în sistemul de asistenţă socială încă din 2010 a apărut un HG nr.23 care 
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reglementează raportul de posturi asistat-angajat, la 1,45 de asistaţi la un angajat. Încă 

de atunci, de la apariţia acestei hotărâri am intervenit unde am putut cu colegii sau 

singur, începând de la Regiunea 7 când venea la monitorizare, la Inspecţia Socială de 

Stat, de nenumărate ori la minister, la guvern, pentru a schimba acest raport măcar la 1 

la 1, pentru că locul de muncă este foarte greu, oamenii nu mai rezistă, sunt epuizaţi. 

În sfârşit, ca să nu se sperie nimeni, raportul acesta în ţările occidentale este la un 

asistat  doi angajaţi. Eu am cerut mai modest, 1 la 1. În sfârşit, în toamna anului trecut, 

prin HG nr.867 guvernul reglementează exact la 1 la 1 raportul. Am ajuns cu colegii ca 

să finalizăm Regulamentul de ordine interioară, statul de funcţii conform acestei legi, 

astfel am reuşit şi acest lucru consider deosebit de important, măcar teoretic să creăm 

câteva sute de locuri de muncă în judeţul Mureş în asistenţă socială. Rugămintea ar fi ca 

executivul să intervină la nivelul guvernului pentru a asigura fondul de salarii pentru 

aceste posturi deoarece în HG apare nu maximalizat raportul 1 la 1 ci minimum 1 la 1. 

deci la începutul anului cred că este un anunţ bun şi dacă creăm locuri de muncă este 

bine. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Din păcate nu avem încă instrucţiuni dar să sperăm că 

vor apărea şi ele. Domnule Tuşnea, doresc să vă răspund la prima întrebare şi anume 

economie = nerealizări şi să încerc că din capul locului nu ştiu dacă voi reuşi dar să 

spunem că bugetul de dezvoltare este de 100 de lei. Atâta îţi permiţi, ai 100 de lei la 

dezvoltare pe anul 2016. Astăzi am aprobat indicatorii economici la amenajarea …, să 

zicem că indicatorii economici sunt de 70 de lei. Iei cei 70 de lei potrivit S.F.-ului când 

vrei să finanţezi această lucrare şi să bagi în buget. Şi să zicem că mai vrem să facem un 

drum, îi fac S.F.- ul, e 30 de lei. Aceștia sunt toţi banii! Ca să nu lungim povestea şi pe 

aceștia îi băgăm în buget şi astfel avem 100 de lei din care face parte aleea de la 

aeroport şi facem un drum, potrivit S.F-ului, indicatorilor tehnico-economici. Bun! Dăm 

drumul la licitaţie, proiectare cu executare. Îmi iese documentaţia, îmi iese tot şi scot 

la licitaţie. Atenţie! Nu mai pot să bag a treia lucrare şi a patra lucrare! Aceștia sunt 

banii, aşa mi-au ieşit banii din S.F. Deci nu bag cinci drumuri şi nu bag încă două parcări 

pentru că n-am buget mai mare de 100 de lei. Fac proiectarea, fac executarea, 

documentaţia şi scot la licitaţie. Mi se licitează parcarea de la aeroport, dar am 

bugetat-o cu 70 de lei, potrivit legii.  Mi se licitează cu 52 de lei, dar merge undeva la 

42 de lei, potrivit experienţei noastre. Iar drumul la care am pus 30 de lei mi se 

licitează undeva la 17 lei. Acestea adunate avem 59 de lei. În iulie, august constat că 

am o economie de 40 de lei. La aceştia 40 lei repede mai fac un studiu să mai fac un 

drum şi îmi iese drumul la 38 de lei. Problema este că pe când am făcut indicatorii 

tehnico-economici, i-am supus onoratului consiliu să-l aprobe, dau drumul la licitaţie, 

bag banii în buget, cei 38 de lei şi nu mai apuc că vine luna decembrie, vine Crăciunul şi 

nu mai apuc să-i cheltui în 2016. Şi atunci mie îmi apare că am o eficienţă de 59%  în 

dezvoltare şi restul de 41% sunt ineficient. Iar nelegal n-o să lucrăm! O să încercăm să 

nu lucrăm. Astea sunt problemele cu care noi astăzi încercăm şi de aceea venim cu 

multe studii care merg unul după altul, luăm banii, luăm din economiile de la licitaţii şi 

băgăm rapid în următoarele pentru că eu nu pot să ies într-o nouă licitaţie dacă nu 

asigur toţi banii pe care mi i-aţi pus în indicatorii tehnico-economici şi dumneavoastră 

aţi validat în consiliu. Atunci, încerc să-i călăresc de pe un an pe celălalt, cum s-a 

întâmplat … asta-i legea! Păi, dacă ar fi altfel legea şi eu astăzi aş putea să dau drumul 
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la licitaţii pentru proiectul care vizează dezvoltarea, fără să am acei bani, că noi ne 

facem deja ceva calcule şi zicem că am băgat 100 de lei, 40 ni se întorc, pentru că se 

licitează la valori mai mici, iar proiectanţii au tendinţa să facă valorile mari pentru că 

în funcţie de valori sunt şi ei plătiţi … sau spune toată lumea că nu-ţi trebuie multă 

şcoală ca să … Noi ştim, dar noi ce să le facem? Noi nu putem să facem legi! Legile se 

fac în altă parte. Asta-i problema noastră. Deci este singura observaţie pe care o am la 

ceea ce dumneavoastră aţi spus, economie = nerealizări. Daţi-ne voie să avem o altă 

părere. Vă mulţumesc, dacă mai sunt alte discuţii? Dacă nu mai sunt vă mulţumesc tare 

mult.  

Lucrările şedinţei au început la ora 1310 şi s-au încheiat la ora 1353 
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