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Nr. 8.416/25.04.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean din data de 31 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. 80 din 24 martie 2016 şi a fost publicată în cotidienele locale: 

Cuvântul Liber şi Népujság. 

Din cei 32 de membri ai consiliului judeţean a lipsit doi consilier: Radu Mircea, 

Tatár Béla. 

     Au fost invitaţi să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl. Nagy István – director, S.C. Parc Industrial Mureş; 

• d-na Bârsan Mărioara – director, Căminul pentru persoane Vârstnice Ideciu de 

Jos; 

• dl. Praja Iulian - director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică; 

• dl. Barabasi Zoltan – director, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureşul”; 

• dl. Soós Zoltan – director, Muzeul Judeţean Mureş; 

• dl. Sîmpălean Dan Ştefan – manager, Spitalul Judeţean Mureş;   

• d-na Kovács Angela, arhitect (S.C. Herlitz S.R.L.);  

• dl. Molnár Ervin – director executiv, A.D.I. AQUAINVEST; 

• dl. Horobeţ Sergiu – director general, S.C. COMPANIA AQUASERV S.A.; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Pornim aparatele de vot. 

Încercăm să facem şi şedinţă solemnă astăzi. Vom investi o nouă colegă, drept 

pentru care vom începe cu intonarea Imnului de Stat al României. 

Se intonează Imnul de Stat al României. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Cum stăm cu prezenţa, domnule 

secretar?  Avem trei absenţi: domnul Radu Mircea, domnul Tatár Béla şi domnul 

Todoran Liviu Radu. Avem şi proces-verbal am înţeles de la domnul secretar. 
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Serviciul Cancelarie cu celeritate l-a întocmit, drept pentru care dăm cuvântul 

domnului secretar să rezolve problema procesului-verbal.  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

consilieri, dacă aveţi observaţii sau propuneri cu privire la conţinutul procesului-

verbal al şedinţei extraordinare din data 17 martie 2016 ? Întrucât nu sunt, vă rog 

să votaţi acest act. Vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 martie 2016 se aprobă cu 

30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Începem cu 

ordinea de zi. Cred că între timp colegii noştri au distribuit la fiecare cele două 

materiale în regim de urgenţă. Punctul 13 la care am înţeles că au fost discuţii în 

comisii, îl retrag, iar cele două materiale în regim de urgenţă, vă consult să le 

discutăm după ce epuizăm cele 20 de puncte de pe ordinea de zi, înainte de 

Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. Atunci, cu această menţiune  retragerea 

punctului 13 - şi vă rog domnule secretar ca data viitoare să-l aşezaţi într-un loc 

mai onest acest punct - şi cu discutarea celor două materiale în regim de urgenţă 

înainte de Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii vă solicit să votaţi ordinea de 

zi.  

Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, Tatár 

Béla, Todoran Liviu Radu). 

1.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Boroş Raul Alin 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Regim ordinar punctul 1, încetarea de 

drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Boroş Raul Alin. Deci, cum 

facem domnule secretar, votăm din nou? Deci luăm act prin vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

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

domnului Rus Dan Dorul 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectul regim ordinar punctul 2, 

constatarea încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului 

Rus Dan Dorul. De asemenea, vă solicit să luăm act prin vot.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în 

Cartea Funciară a Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. 

Maria” şi „Primula”, situate în Brâncoveneşti, str. Castelului, nr.215              

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc.  La punctul 3 comisiile avizatoare ne-au 

dat aviz favorabil. Proiectul priveşte aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în 

Cartea Funciară a Centrelor de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihiatrică „Sf. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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Maria” şi „Primula”, situate în Brâncoveneşti, str. Castelului, nr.215. Dacă nu sunt 

observaţii, vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „nu a votat” (Coman 

Meluş Florian), 3 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu) 

4. Proiect de hotărâre stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor 

spaţii ce fac parte din domeniul public al judeţului Mureş, aflate în 

administrarea Spitalului Clinic Judeţean Mureş                                                                    

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 proiectul nostru prevede 

stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii ce fac parte din 

domeniul public al judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului Clinic 

Judeţean Mureş. Proiectul nostru are 5 articole, dacă nu sunt observaţii vă invit să 

votăm.   

Hotărârea în întregime se aprobă 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu) 

5. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea executării de către S.C Herlitz 

România S.R.L, a lucrărilor de subtraversare a imobilului situat în str. Rozelor 

nr. 11, Tîrgu Mureş, pentru realizarea branşamentelor la reţelele de utilităţi 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 5 toate comisiile avizatoare 

ne-au dat aviz favorabil. Proiectul prevede încuviinţarea executării de către S.C 

Herlitz România S.R.L, a lucrărilor de subtraversare a imobilului situat în str. 

Rozelor nr. 11, Tîrgu Mureş, pentru realizarea branşamentelor la reţelele de 

utilităţi. Cine este aici de la achiziţii? Este aici directorul Direcţiei tehnice? Noi cu 

SC Herlitz SRL nu avem niciun contract (de papetărie) pe care să-l fi semnat eu? 

Nu! Vă invit la vot. (M-oi trezi că aţi cumpărat hârtie şi mă puneţi să votez). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

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

judeţului Mureş, pe anul 2016 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6,  proiectul privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş, pe anul acesta 

există o decorelare de care vă rog să ţinem seamă. Este legat de punctul 13 pe 

care l-am retras şi atunci îl rog pe domnul secretar să facă cuvenitele menţiuni. 

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc. Este vorba despre eliminarea din tot 

cuprinsul hotărârii a anexei 6a şi eliminarea, din conţinutul anexelor, aceeași 

anexă. Anexa vizează stabilirea numărului maxim de posturi bugetate care, având 

în vedere introducerea  pe ordinea de zi iniţiale a punctului 13, a fost completată 

cu Centrul Cultural Transilvania cu 9 posturi. Întrucât proiectul a fost retras, 

urmează ca implicit să excludem din cuprinsul hotărârii de rectificare a bugetului 

trimiterile la anexa 6a şi conţinutul acesteia. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Ciprian Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Domnul 

consilier Szabó Albert.  

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 consilier Szabó Albert: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, dat fiind faptul 

că aceasta cuprinde şi modificările finanţărilor nerambursabile, nu votez şi nu 

particip la dezbateri. Vă mulţumesc frumos. 

Domnul preşedinte Dobre:  Eu vă mulţumesc pentru că este foarte important ce ne 

comunicaţi dumneavoastră. Îi rog pe restul colegilor să-l ajutăm pe domnul Szabó 

... să-și facă proiectele. Se votează pe articole. Art.1. 

Art.1 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Dénes Iosif), 1 „nu a votat” 

(Szabó Albert),  3 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 2. 

Art.2 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Dénes Iosif), 1 „nu a votat” 

(Szabó Albert),  3 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 3. 

Art.3 se aprobă cu 27 voturi „pentru”, o „abţinere” (Dénes Iosif), 2 „nu au votat” 

(Ciprian Dobre, Szabó Albert), 3 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla, Todoran Liviu 

Radu). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea vă rog un vot pentru 

hotărârea în integralitatea sa.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, o „abţinere” (Dénes 

Iosif), 1 „nu a votat” (Szabó Albert),  3 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla, Todoran 

Liviu Radu). 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.5/28.01.2016 privind acoperirea definitivă la 31.12.2015  a deficitului 

secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2014 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 7 în regim ordinar, comisiile 

avizatoare ne-au dat aviz favorabil. Proiectul nostru priveşte modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.5/28.01.2016 privind acoperirea definitivă la 

31.12.2015 a deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe 

anul 2014. Vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu) 

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 8, de asemenea în regim ordinar 

pe ordinea de zi, prevede modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare. Proiectul 

are două articole. Vă invit la vot.  

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


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    5/14  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de administraţie la unele 

unităţi sanitare publice, cu modificările şi completările ulterioare 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La proiectul de la punctul 9 comisiile 

avizatoare ne-au dat aviz favorabilă. De asemenea şi aici vor fi ceva modificări. 

Domnule secretar, vă rog. 

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. În legătură cu consiliul 

de administraţie al Spitalului Municipal Dr.Gheorghe Marinescu din Târnăveni, în 

conţinutul anexei la proiectul de hotărâre, la punctul 6, poziţia 6 apare ca 

reprezentant al Colegiului Judeţean al Medicilor Mureş, cu statut de membru 

invitat  în componenţa consiliului, domnul dr.Popescu Steleanu Ovidiu. Având în 

vedere faptul că prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş cu nr. 

87/30.03.2016, domnul dr.Popescu a fost desemnat manager interimar al 

Spitalului Municipal dr.Gheorghe Marinescu din Târnăveni, domnia sa, printr-un 

act înregistrat la Colegiul medicilor a renunţat la calitatea de membru în consiliul 

de administraţie, fiind oarecum incompatibilă cu calitatea de manager. Prin 

urmare, în dezbaterea şi votul pe care-l veţi acorda vă rog să aveţi în vedere 

modificarea punctului 6 din anexa referitoare la Spitalul din Târnăveni, în sensul 

eliminării din componenţa consiliului cu statut de membru invitat al doctorului 

Popescu Steleanu Ovidiu. Colegiul medicilor urmează ca în cel mai scurt timp să 

desemneze un alt reprezentant. Încă nu au făcut-o, nu am primit nicio comunicare 

scrisă. Probabil că pentru şedinţa următoare vor fi în măsură să ne comunice acest 

fapt. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Cu alte cuvinte, cel pe care plăteşte colegiul l-au numit 

director interimar. Să ţineţi cont, retragem acest lucru iar, domnule secretar, vă 

mulţumesc pentru explicaţie. Vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Parc Industrial 

Mureş S.A. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 10 avem o propunere. 

Mulţumesc comisiilor avizatoare. Trebuie să ne desemnăm, instituţia, respectiv  

consiliul judeţean, în Adunarea Generală a Acţionarilor de la Parcul Industrial un 

reprezentant. Noi ne-am gândit la Monica Mihaela Dohotariu, funcţionar public al 

instituţiei noastre. Dacă nu are nimeni nimic de obiectat, vă supun votului 

dumneavoastră.  

Vot secret. Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 „nu a 

votat”, 3 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla, Todoran Liviu Radu). 

 

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


 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````    6/14  
 

11. Proiect de hotărâre privind instituirea distincţiei ”ALAE” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La proiectul de la numărul 11 comisiile 

avizatoare, respectiv comisiile publice şi social culturale ne-au dat avize 

favorabile. Ar fi fost culmea să nu ne-o dea, doar a fost emanaţia domniilor lor. 

Domnul Boloş, vă rog. 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinți, doamnelor 

şi domnilor consilieri. Deoarece pe ”Expunerea de motive” ce însoțeşte proiectul 

de hotărâre apare numele meu alături de cel al doamnei consilier Csép Andrea, 

pentru a fi foarte riguroşi se impune să fac precizarea că aportul colegei și al meu, 

la acest proiect de hotărâre, se concretizează numai la redactarea proiectului de 

”Regulament privind acordarea distincției ALAE” conținut în anexa la Hotarâre.  

Dar cu permisiunea dumneavoastră aş dori să vă prezint o reflecție care ar putea 

completa expunerea de motive. Acest text l-am publicat în anul 2010 dar cred că 

îşi păstrează valabilitatea şi astăzi.”Cultura recunoştinţei reprezintă un ansamblu 

de atitudini, de gesturi şi acţiuni care vin să recunoască şi să recompenseze de 

către membrii unei comunităţi contribuţiile pentru dezvoltarea şi progresul 

acesteia în diferite sfere de activitate. În acest context recunoştinţa se defineşte, 

şi fac un citat „este o reacţie constructivă şi autentică, bazată pe acceptarea 

ideii că orice persoană este un dat unic, necesitând respectul pentru contribuţiile 

aduse şi pentru aportul său la viaţa comunităţii.” Aşa apare într-un document al 

Universităţii din Montreal.                                                                                                   

 Exprimarea recunoştinţei se poate realiza atât prin multiple modalităţi formale: 

mulţumiri publice, premii, acordarea de distincţii şi titluri onorifice, cât şi prin 

mijloace informale: mulţumiri spontane în cadru privat, atitudini de apreciere şi 

respect a membrilor comunităţii în cadrul relaţiilor cotidiene. La aceste situaţii se 

adăuga şi aspectul simetric când o persoană sau o echipă, respectiv un grup, obţin 

performanţe în diferite domenii cu sprijinul unor persoane individuale sau entităţi, 

la rândul său atitudinea de recunoştinţă trebuie să se manifeste de către cei din 

cauză vis-à-vis de aceste persoane sau entităţi.  

Trecând dincolo de aceste considerente cu caracter general cred că se poate 

afirma, fără echivoc, că în evoluţia fiecăruia dintre noi reuşitele în diverse 

planuri: profesional, social, cultural, sportiv, politic, presupun un efort personal 

continuu pe parcursul a mulţi ani, sau poate chiar decenii. Aceste reuşite sau 

împliniri au în spatele lor, mai mult sau mai puţin vizibil, şi efortul unor semeni 

de-ai noştri sau al unor entităţi, în cadrul cărora am fost integraţi, pe care numai 

cei în cauză îl pot cuantifica şi trebuie să-l evidenţeze. Din altă perspectivă putem 

aprecia că şi diferitele entităţi: firme, instituţii administrative, instituţii de 

învăţământ şi cultură, cluburi sportive, partide, pot realiza performanţe prin 

aportul celor care le compun şi care activează pe diferite paliere de 

responsabilitate. Aportul şi implicarea membrilor acestora nu poate fi egal ca 

volum sau ca valoare, acest aspect putând fi apreciat şi recompensat numai de cei 

care coordonează activitatea acestora  

Este o obligaţia morală a fiecăruia dintre noi de a evidenţia, recunoaşte şi 

recompensa aportul adus de semenii noştri pentru tot ceea ce am realizat cu 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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sprijinul lor. Aceste gesturi şi acţiuni sunt o dovadă a modului de asimilare a 

culturii recunoştinţei pe care o societate civilizată o promovează şi o apără ca o 

valoare morală esenţială. Aţi exprima, fără reţinere, gratitudinea, în multiple 

modalităţi, trebuie să constituie un gest reflex al fiecărui individ indiferent la ce 

nivel social se află. La cei care acced în spaţiul public, ca reprezentanţi ai unor 

grupuri sociale sau comunităţi sau din alte raţiuni, acest comportament trebuie să 

fie, din acest punct de vedere, ireproşabil având valoare de referinţă pentru cei 

din jurul lor. Instituţiile de toate naturile, firmele, partidele şi alte entităţi 

trebuie să promoveze, în mod deliberat şi constant, o politică de recunoaştere a 

celor meritoşi prin mijloacele adecvate lor.  

Mulţi dintre noi au asimilate, de mult timp, valorile fundamentale ale culturii 

recunoştinţei, dar privind în jurul meu constat, cu regret, că ponderea celor care 

trebuie să-şi includă în comportament aceste valori este încă mare. Cred că 

trebuie să medităm serios la acest lucru şi, dacă putem, să facem ceva, acolo 

unde ne aflăm fiecare, pentru a ridica nivelul de asimilare al acestei culturi”. 

În încheiere, adaug la cele scrise în 2010: proiectul de hotărâre pe care Consiliul 

Judeţean Mureş îl adoptă în şedința de azi se inscrie pe deplin în elementele ce 

compun ”Cultura recunoştinței” şi nu pot decât să mă bucur pentru acest lucru. 

Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumim şi noi domnule profesor. Iată că după 3 

ani de zile sau 2 ani jumătate să nu zic 3, dar avem deja aproape 3 de la 

iniţiativă, sper ca această distincţie să prindă viaţă. Să vă spun de fapt care a fost 

rădăcina acestei distincţii. Rădăcina acestei distincţii a fost în ceea ce spunea şi 

domnul profesor, în ceea ce numim şi din ce în ce mai greu întâlnim în viaţa 

cotidiană, şi anume recunoştinţa. Recunoştinţa devine o rara avis şi viaţa noastră 

se transformă mai mult într-o alergătură după altă virtuţi, poate înţelese greşit. Şi 

o să mai spun doar un lucru şi anume faptul că citatul care m-a întărit foarte mult 

în a persevera pentru această distincţie ALAE=aripi, este „Omnia mea mecum 

porto” adică „Tot ceea ce este al meu port cu mine” şi asta în special pentru cei 

mai tineri este relevant şi anume că nu-i chiar aşa de important ce ai şi nu poţi să 

porţi cu tine. Cel mai important lucru este ceea ce poţi purta în permanenţă cu 

tine, ceea ce avem în cap, altminteri. Ceea ce am învăţat, ceea ce am fost 

educaţi să fim, ceea ce ne-am auto-educat ca să depăşim şi ceea ce-i învăţăm 

poate pe alţii. Astea nimeni nu ni le poate lua. De aceea cred că acest citat al 

distincţiei noastre este piatra de temelie ca această distincţie să fie dată celor 

care sunt un model pentru societate. Chiar dacă face politică! Pentru că am 

observat că oricine face politică, de fapt, nu-şi găseşte locul niciodată, nicăieri. E 

bine că dacă eşti ziarist să-ţi asumi că eşti ziarist, dacă eşti ONG să fii ONG, dacă 

eşti politician să fii politician, să nu le faci pe toate.  Domnul Şopterean ar dori să 

ne spună ceva. Vă rog. 

Domnul consilier Şopterean: Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, după 

felul în care dumneavoastră v-aţi expus gândurile şi sentimentele, eu n-aş mai 

avea prea multă de spus decât atât: vreau să-i felicit pe cei care au avut această 

iniţiativă şi pe cei care au muncit până la acest moment, pentru ca astăzi să avem 
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aici pe ordinea de zi. Este specific poporului nostru să ne respectăm valorile, dar 

după ce nu le mai avem între noi, cel mai mult post mortem. Iată că instituirea 

acestei distincţii vine foarte bine şi zic eu că este păcat că n-am avut-o mai 

repede. Poate mai mulţi ar fi beneficiat de ea. Iar faptul că aţi făcut referire la 

punctul 13 de pe ordinea de zi care s-a retras, eu vreau să vă spun că susţin şi voi 

susţine în continuare acest proiect pentru că orice instituţie de cultură nu poate fi 

decât benefică societăţii noastre şi, aşa cum ştim cu toţii, identitatea poporului 

este cultura. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Cultura este unul dintre lucrurile 

pe care întotdeauna l-avem la noi. Nu? „Omnia mea mecum porto”. Vă invit să 

votați, dragi colegi.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla). 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 

instituţii publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 12 în regim ordinar comisiile 

avizatoare au dat aviz favorabil. Proiectul priveşte stabilirea unor măsuri de 

organizare a unor instituţii publice de cultură de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş. Sunt 4 articole. Nu s-a făcut nicio observaţie, vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla). 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111/12.08.2010 privind aprobare structurii organizatorice, 

a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 14 comisiile de specialitate  

ne-au dat aviz favorabil, iar proiectul priveşte modificarea anexei 2 a Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.111/12.08.2010 privind aprobare structurii 

organizatorice, a statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu 

modificările şi completările care au avut loc ulterior. Dacă nu sunt observaţii, 

dragi colegi, vă invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla). 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a trei localităţi la 

un nou serviciu public comunitar local de evidenţă a persoanelor 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 15 în regim ordinar. Proiectul 

prevede modificarea arondării actuale a trei localităţi la un nou serviciu public 

comunitar local de evidenţă a persoanelor. Comisiile avizatoare ne-au dat aviz 

favorabil. Dacă nu sunt observaţii, vă invit la vot.  

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
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla). 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitare prin pietruire a 

drumului judeţean DJ107D limită judeţ Alba – Herepea – Crăieşti – Adămuş, km 

31+320-36+438, judeţul Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! La punctul 16 de pe ordinea de zi, este 

un proiect care priveşte aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitare prin pietruire a drumului 

judeţean DJ107D limită judeţ Alba – Herepea – Crăieşti – Adămuş, km 31+320-

36+438, judeţul Mureş. Dacă nu sunt discuţii vă invit la vot. Ne ţinem de 

promisiuni să nu mai lăsăm drumuri de pământ în judeţul Mureş până în 2016. Să 

intrăm într-o nouă etapă. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla). 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitare drum judeţean 

DJ107G limită judeţ Alba – Aţintiş –Luduş, km 16+775-18+226, judeţul Mureş”  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Urmează proiectul cu numărul 17 în 

regim ordinar. Proiectul prevede aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitare drum judeţean DJ107G 

limită judeţ Alba – Aţintiş –Luduş, km 16+775-18+226, judeţul Mureş. Dacă nu sunt 

discuţii şi observaţii vă invit la vot. Este din acelaşi program. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla). 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Reabilitarea drumului judeţean 

DJ162A DN 16 – Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777-11+000, 

judeţul Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Următorul proiect priveşte aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei ”Reabilitarea drumului judeţean DJ162A DN 16 – Cozma – limită judeţ 

Bistriţa Năsăud, km 8+777-11+000, judeţul Mureş. Mulţumesc comisiilor avizatoare 

pentru aviz favorabil. Dacă nu sunt discuţii, vă invit la vot.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla). 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 – 2019 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 19 avem actualizarea 

Programului judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 
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pentru perioada 2013 – 2019. Deci este vorba despre o actualizare a acestui 

program.  Doamna Csép, vă rog.  

Doamna consilier Csép: Domnule preşedinte, stimaţi colegi şi stimaţi invitaţi. 

Doresc să ridic din nou o problemă foarte mare legată de atribuirea licenţelor de 

traseu pentru traseele cuprinse în programul de transport rutier judeţean. Din 

fericire avem un aeroport internaţional unde, din nefericire, nu reuşim să 

ajungem cu transportul în comun. După cum am înţeles ruta de transport este 

atribuită, dar operatorul de transport nu efectuează aceste trasee. Nu ştim până 

când trebuie să aşteptăm. Stăm în loc şi nu se întâmplă nimic. Luni sosesc două, 

pleacă trei curse; marţi sosesc două, pleacă trei curse; miercuri sosesc patru, 

pleacă patru curse; joi sosesc trei, pleacă trei curse; vineri sosesc două, pleacă 

trei curse; sâmbătă sosesc trei, pleacă trei curse iar duminică sosesc patru şi 

pleacă tot patru curse. Datoria noastră este să oferim servicii de calitate tuturor 

călătorilor care folosesc aeroportul. De ce nu putem să rezolvăm această situaţie? 

În paranteză doresc să vă spun că, de exemplu, la Cluj Napoca nu se întâmplă aşa 

ceva. Este cursă regulată şi să ştiţi că costul din centrul Clujului spre aeroport 

este de 2 lei, pe o distanţă de 9 km.  Iar dacă tot vorbim despre aeroport profit de 

ocazie să atrag atenţia asupra faptului că instituţia are un site doar în limba 

română, în ciuda faptului că este un aeroport internaţional. Aradul are în limba: 

română, germană, engleză, spaniolă şi italiană; Clujul, Oradea şi Timişoara au în 

română şi engleză, Sibiul în română, engleză, portugheză, poloneză, spaniolă, 

turcă şi cehă.  Mie îmi este ruşine de aeroportul nostru. Chiar nu cred că este 

foarte complicat să fie construit un site de calitate în serviciul şi pentru a ajuta 

călătorii. Cer executivului să atragă atenţia managerului să facă demersurile 

necesare  în vederea rezolvării cât mai urgente a acestei situaţii. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Dragi colegi, vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla).                         

19. 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. Proiectul de la punctul 20 - mulţumesc 

comisiilor avizatoare – prevede atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului  de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale. Domnul Tatár Béla nu este aici … dacă nu sunt observaţii vă 

invit să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 2 „abţineri” (Bândea 

Eugen, Popa Dragoş Codrin), 2 absenţi (Radu Mircea, Tatár Béla). 

În regim de urgenţă 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea soluţiilor tehnice  cuprinse în 

Master Planul revizuit pentru sectorul de apă şi canal - judeţul Mureş 

referitoare la unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţ 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Revenim la materialele în regim de 

urgenţă.  La punctul 1 comisia de servicii publice ne-a dat aviz favorabil. Proiectul 

priveşte modificarea soluţiilor tehnice  cuprinse în Master Planul revizuit pentru 

sectorul de apă şi canal - judeţul Mureş referitoare la unele unităţi administrativ-

teritoriale din judeţ. Dacă nu sunt observaţii vă invit la vot. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, 

Tatár Béla) 

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier judeţean al 

doamnei Balaş Ionela Daniela 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 2 din regimul materialelor de 

urgenţă. Îi dau cuvântul domnului Dinu Socotar şi doamna Csép o să discutăm la 

punctul domnului Boloş şi chestiunea legată de aeroport. 

Domnul consilier Socotar: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor, 

stimaţi colegi. Dau citire procesului-verbal încheiat astăzi 31 martie 2016 în 

şedinţa comisiei de validare a mandatului de consilier judeţean a doamnei Balaş 

Ionela Daniela: „Astăzi, 31 martie 2016, Comisia de validare a Consiliului 

Judeţean Mureş, având în vedere adresa nr.75 din 15 martie 2016 a Partidului 

Naţional Liberal – filiala Mureş,   a Uniunii Naţionale Pentru Progresul României - 

Organizaţia Judeţeană Mureş,  prin care solicită validarea doamnei Balaş Ionela 

Daniela ca şi consilier judeţean pe locul rămas vacant, adresa nr.5306/23.03.2016 

prin care doamna Balaş Ionela Daniela ne comunică demisia sa din funcţia de 

consilier local din cadrul Consiliului Local al Municipiului Sighişoara, începând cu 

data de 23 martie 2016, precum şi dosarul Biroului Electoral Judeţean privind 

alegerile locale din 10 iunie 2012.  

În considerarea dispoziţiilor art.100, alin.33 din Legea nr.115/2015 pentru 

alegerea autorităţilor publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 precum şi modificarea şi completarea Legii 

nr.393/2004 privind statutul aleşilor locali, în conformitate cu regulamentul 

cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa 

Guvernului nr.35/2002 cu modificările şi completările ulterioare, comisia a 

procedat la examinarea legalităţii alegerii şi propune validarea mandatului de 

consilier judeţean al doamnei Balaş Ionela Daniela,  

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal, semnat de toţi membrii 

comisiei de validare” şi cu permisiunea dumneavoastră, domnule preşedinte, 

având în vedere că-i a nu ştiu  câta validare, aş vrea să citesc şi membrii comisiei, 

că poate nu-i cunoaşteţi. Sunt subsemnatul - preşedinte, secretar este doamna 

Szász Izolda, membrii sunt domnii: Ioan Şopterean, Pop Teodor Mircea şi Erös 

Csaba. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Domnule preşedinte staţi un pic, dumneavoastră 

credeţi că sunteţi la ultima chestiune de genul acesta? 

Domnul consilier Socotar: Nu. Sper că nu. 
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Domnul preşedinte Dobre: Dumneavoastră aveţi de lucru în acest mandat, 

domnule preşedinte, pe garanţie. Bun. Dragi colegi, vă supun aprobării 

dumneavoastră articolul 1 al proiectului nostru de hotărâre, care priveşte 

validarea mandatului doamnei consilier aspirant Balaş Ionela Daniela.   

Art.1 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 absenţi (Radu Mircea, Tatár 

Béla). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. O invităm pe doamna consilier să 

depună şi jurământul în acest sens. Vă invit să ne ridicăm în picioare. Domnule 

secretar, vă rog.  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc. Doamnă o să dau citire jurământului. După ce 

voi finaliza vă rog să rostiţi cuvântul „JUR” şi să aşezaţi mâna stângă pe 

Constituţie şi pe Biblie. „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună 

credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru binele locuitorilor 

judeţului Mureş. Aşa să mă ajute Dumnezeu.” 

Doamna consilier Balaş: „JUR”. 

Domnul preşedinte Dobre:  Sunteţi consilier, vă rog să semnaţi. Şi după ce aţi 

semnat ştiţi ce se întâmplă. Felicitări şi spor la muncă. Dragi colegi, după această 

parte formală a punctului nostru de pe ordinea de zi, vă invit să votăm articolele 

2,3,4 şi 5.      

Art.2,3,4,5 al hotărârii se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 absenţi (Gliga Ioan 

Florin, Csép Andrea). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Iar acum, de asemenea, un vot pentru 

hotărârea noastră în integralitate.  

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

Liviu Radu), 2 absenţi (Gliga Ioan Florin, Csép Andrea). 

21. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Trecem la punctul cel mai interesant al 

şedinţei noastre şi anume cel aflat la numărul 21 pe ordinea noastră de zi 

ordinară. Domnul Boloş. 

Domnul consilier Boloş: O să am o foarte scurtă intervenţie, doresc să menţionez, 

subliniez şi să apreciez faptul ca propunerea ca Programul Cultural al Judeţului 

Mureş intitulat „Priorităţi ale Culturii Judeţului Mureş” a fost publicat în presă, 

ccea ce face ca marea masă a populaţiei să aibă acces la această informaţie 

importantă şi să constate interesul pe care Consiliul Judeţean Mureş îl are faţă de 

acest de acest domeniu. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre. Vă mulţumesc şi eu domnule profesor. Domnule 

vicepreşedinte vă rog. 

Domnul vicepreşedinte Dancu: Mulţumes, domnule preşedinte. Legat de ultimul 

punct pe care l-am aprobat în ordinea de zi, vreau să vă spun că faţă de eleganţa 

şi buna colaborare de care aţi dat dovadă până în acest moment, faptul că aţi 

intreprins demersurile de ocupare numai a unui post din cele două posturi 
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vacantate astăzi în consiliu, consider că este o lipsă de necolegialitate faţă de 

grupul Partidului Social Democrat, mai ales în condiţiile în care am discutat despre 

posibilitatea ocupării acestor posturi în aceeaşi şedinţă sau în două şedinţe 

diferite. Consider că faţă de aprecierile pe care le-aţi făcut mai devreme legat de 

faptul că domnul Dinu Socotar ne-a dat de muncă în acest mandat, sper ca la 

proxima şedinţă de consiliu judeţean să validăm şi următorul consilier pentru cel 

de al doilea loc rămas vacant. Şi cea de a doua intervenţie pe care vreau să o am 

este legată de faptul că în data de 22 martie am finalizat discuţiile cu Aqaserv-ul, 

legat de tarifele pentru alte servicii decât cele alimentare cu apă şi canal. Vreau 

să le mulţumesc colegilor, respectiv domnului Tuşnea, domnului Şopterean, 

domnului Pokorny care au participat la această discuţie, care s-a finalizat de 

maniera că acele tarife care prevăd lucrări de proiectare au fost majorate cu rata 

inflaţiei de la data când nu au mai fost majorate, iar cele care presupuneau 

lucrări de intervenţie au fost reduse cu până la 40% din tarifele propuse iniţial. Vă 

mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Domnul Tuşnea vă rog. 

Domnul consilier Tuşnea: Vă mulţumesc mult de tot domnule preşedinte. 

Doamnelor şi domnilor nu credeam că domnul vicepreşedinte se va referi la acest 

punct, veneam mai bine pregătit, de aceea pun o singură întrebare: de ce la 

şedinţa aceasta nu au venit cei de la Aquaserv cu solicitarea de data aceasta a 

aprobării acelor tarife după  discuţie.  

Domnul preşedinte Dobre: Să mai repetaţi, încă o dată, vă rog. 

Domnul consilier Tuşnea: Deci, când aprobăm aceste noi tarife, dacă în şedinţa 

aceasta nu au venit cu aceaste solicitare.   

Domnul preşedinte Dobre: O să-l rog pe domnul vicepreşedinte, că dumnealui s-a 

ocupat.  

Domnul vicepresedinte Dancu: Dacă reţineţi, i-am rugat pe colegii de la Aquaserv 

să facă toate diligenţele pentru a promova acest proiect de hotărâre de consiliu 

judeţean încă în acest mandat, pentru că dacă am negociat ştim despre ce este 

vorba. Dar se pare că aceste tarife vor trebui aprobate în Aqua Invest, după care 

aprobate de consiliile locale, după care aprobate de consiliul judeţean.  

Domnul preşedinte Dobre: Da. V-aţi lămurit sau nu v-aţi lămurit, că văd că  ... 

deci v-aţi lămurit. Deci chiar nu pot fi eu pus acum ... nu ne convine în România, 

am înţeles.  ... Eu da ... sper că nu. De ce să vină pe la consiliu? Cum? Am înţeles 

că acest consiliu n-a vrut să-l aprobe, au fost discuţii. Se orientează şi oamenii. 

Bun. În legătură cu cealaltă chestiune să ştiţi că eu nu am avut merit la toată  

chestiunea asta şi o să-l rog pe domnul secretar...,  cu  „necolegialitatea”, eu 

rămân coleg cu dumneavoastră domnule Dancu să ştiţi. Eu chiar mi-am ţinut 

promisiunea 4 ani de zile.  

Domnul secretar Cosma:  Pe domnul vicepreşedinte l-am informat în sensul că i-

am răspuns la întrebările referitoare la procedura de validare a mandatului 

doamnei Balaş Ionela Daniela. Într-adevăr, instituţional Consiliul Judeţean Mureş 

nu a făcut niciun demers înainte să existe hotărârea de constatare a încetării de 
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drept a comandatului Rus Dan Dorul. Nici faţă de PNL şi nici faţă de PSD. Trebuie 

să vă informez că, luând act de demisia domnului Rus Dan Dorul, atât de la partid 

cât şi de la consiliu, Partidul Naţional Liberal printr-un act înregistrat la Consiliul 

Judeţean Mureş în data de 15 martie 2016 sub nr.4606 ne-a comunicat faptul că 

doamna Balaş Ionela Daniela, următoarea supleantă înscrisă pe lista partidului la 

alegerile din 2012, deţine în continuare calitatea de membru al partidului. 

Doamna s-a prezentat la sediul nostru cu solicitarea de a fi validat mandatul cât 

mai rapid cu putinţă. Avea la acea dată şi calitatea de consilier local în cadrul 

Consiliului Local Municipal din Sighişoara. A renunţat la calitatea respectivă. S-a 

adresat Instituţiei Prefectului punând întrebarea dacă mandatul dumneaiei de 

consilier judeţean poate fi validat în aceeaşi şedinţă în care se constată încetarea 

de drept a mandatului consilierului, în locul căruia urmează să urce. Instituţia 

Prefectului, în data de 24 martie 2016, prin adresa  cu nr. 4560/4570/SVI a 

comunicat doamnei consilier că un astfel de demers administrativ este posibil. 

Astăzi s-a procedat la comunicarea hotărârii de încetare a mandatului de consilier 

judeţean, chiar în timpul şedinţei către domnul Rus Dan Dorul. Domnul Rus Dan 

Dorul a depus la secretariatul consiliului o declaraţie în sensul că renunţă la 

dreptul de a ataca în justiţie hotărârea prin care se constituie încetarea de drept 

a mandatului domniei sale. Ca să sintetizez, afirm încă o dată că, Consiliul 

Judeţean Mureş nu a făcut niciun demers instituţional faţă de nici una dintre 

formaţiunile politice ai căror consilieri au demisionat din consiliu. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule secretar, n-are rost să 

continuăm. Am dat cuvântul domnului secretar ca să nu se înţeleagă altceva ... şi 

accept scuzele. Dacă mai sunt alte chestiuni? Dacă nu mai sunt, vă mulţumesc. 

Lucrările şedinţei au început la ora 1306 şi s-au încheiat la ora 1352 
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