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Nr.6.792/04.IV.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 17 martie 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. 70 din 15 martie 2016 şi a fost publicată în cotidienele locale: 

Cuvântul Liber şi Népujság. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit 9 consilieri: Baciu Marius 

Tiberiu, Boroș Raul Alin, Csép Éva Andrea, Erős Csaba, Gliga Ioan Florin, Iacob 

Letiţia, Rus Dan Dorul, Someşan Ştefan, Szász Izolda,  

Au fost invitaţi să participe:  

•  dl. Lucian Goga, prefectul Judeţului Mureş;  

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

•  reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Astăzi văd o formulă restrânsă a 

distinsului nostru organism deliberativ, dar facem faţă. Nu avem ce să facem. 

Domnule secretar, începem cu procesul-verbal al şedinţei precedente.  

Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnilor consilieri,  

v-a fost comunicat conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din luna 

februarie. Dacă referitor la acest conţinut aveţi observaţii, propuneri sau 

obiecţiuni? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest act. Vă mulţumesc frumos. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 25 februarie 2016 se aprobă cu 26 

voturi „pentru”, 9 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Boroș Raul Alin, Csép Éva Andrea, 

Erős Csaba, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia, Rus Dan Dorul, Someşan Ştefan, Szász 

Izolda). 
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Domnul preşedinte Dobre: Îi mulţumesc domnului secretar şi organismului de 

specialitate, care a redactat în termen scurt procesul-verbal al şedinţei noastre 

ordinare şi vă supun aprobării ordinea noastră de zi de astăzi.   

Ordinea de zi se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 9 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, 

Boroș Raul Alin, Csép Éva Andrea, Erős Csaba, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia, Rus 

Dan Dorul, Someşan Ştefan, Szász Izolda). 

 

1.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Condiţiile sunt îndeplinite. Comisia 

tehnico economică, relaţii … ne-au dat aviz favorabil, dacă nu sunt obiecţiuni, vă 

invit la vot.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Szabó 

Albert), 9 absenţi (Baciu Marius Tiberiu, Boroș Raul Alin, Csép Éva Andrea, Erős 

Csaba, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia, Rus Dan Dorul, Someşan Ştefan, Szász 

Izolda). 

 

2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Trecem la al doilea punct de pe ordinea 

de zi. I-am spus domnului secretar că putea să nu treacă la şedinţa extraordinară 

punctul domnului profesor Boloş din acest mandat dar, dacă domnul secretar a 

făcut această formalitate, eu nu l-am cenzurat pe domnul secretar. Putem să 

discutăm.  

Mâine domnul vicepreşedinte Szabó Árpád va avea o discuţie cu fermierii. Am 

înţeles că a discutat şi cu domnul Radu în legătură cu Hotărârea nr. 116 prin care s-

a fixat preţul la grâu, porumb, lactate ş.a.m.d.  Dar o să dicutăm dacă va fi cazul în 

şedinţa ordinară din această lună, la acelaşi punct. Îl rog pe domnul Szabó să aibă 

în vedere această discuţie. Trebuia să vă mai spun că şi acea hotărâre a fost cu 

respectarea tuturor termenelor, pentru că Hotărârea nr. 116 a fost 30 de zile în 

dezbatere publică pe site şi nimeni n-a zis nimic. S-a observat doar acum că există 

nişte interese în sensul bun al cuvântului.  

Vreau să vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră de astăzi, domnii consilieri, 

şi dau cuvântul domnului vicepreşedinte Dancu ... cu Aquaservul, bănuiesc. 

Domnul vicepreşedine Dancu: Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Cu această 

ocazie vreau să anunţ pe domnii consilieri doritori să participe la întâlnirea pe care 

o s-o avem cu reprezentanţii Aquaserv-ului marţi, săptămâna viitoare, la ora 10.00, 

la sediul Aquaserv. Iniţial ar fi bine să mă sunaţi, să pot să informez Aquaservul cam 

câţi ne vom prezenta acolo. Am avut o întâlnire ieri cu Aquaservul. Am solicitat 

lămuriri suplimentare. Deci următoarea întâlnire va avea loc marţi la ora 10.00. Cei 
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care doresc să participe să mă anunţe, să-l informez pe domnul director. 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Văd că domnul 

Tuşnea deja îşi notează locaţia, ora şi ziua. Îl rog să fie prezent la dezbateri  

neformale, să nu le zic informale, pe marginea tarifelor auxiliare ale operatorului 

de apă.  

Domnule secretar alte chestiuni? Nu mai sunt. Ne întâlnim în sfânta zi de 31 martie 

la şedinţa ordinară de la 13.00 , dacă o să fim sănătoşi până atunci.   

Vă mulţumesc tare mult pentru prezenţă. 

Lucrările şedinţei au început la ora 1306 şi s-au încheiat la ora 1311 . 

 
 
 
 
PREŞEDINTE            SECRETAR 

Ciprian Dobre          Paul Cosma 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier – Matild Ercsei   

Verificat: şef serviciu - Delia Belean 

              director – Genica Nemeş 


