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Nr.14.158/26.07.2016 

Dosar VI D/1 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureș din data de 26 mai 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. 140 din 19 mai 2016 şi a fost publicată în cotidienele locale: Cuvântul 

Liber şi Népujság. 

Din cei 33 de membri ai consiliului judeţean a lipsit un consilier: Someşan Ştefan. 

     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. Ioan Sîmpălean manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

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

• 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; 

• 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; 

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

• dl.col.dr.ing.Dorin Oltean  – inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

HOREA; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut mâna şi bună ziua! Dacă suntem pregătiţi, putem să 

începem. Este ultima noastră şedinţă în această formulă. Începem prin a da cuvântul 

domnului secretar Cosma în ceea ce priveşte procesul-verbal.  
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Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

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

şedinţa din data de 21 aprilie sunt observaţii? Domnule Tuşnea vă rog.  

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc mult. Trebuie să fac o mică precizare şi îmi cer 

scuze pentru aceasta. Printr-o greşeală care nu ştiu de unde a apărut, eu apar la 

numărarea voturilor pentru scoaterea de pe ordinea de zi al punctului 4, cel cu 

tarifele pentru Aquaserv, propunere pe care am făcut-o eu, apar la cei care au votat 

„împotrivă”. Cred că a fost o confuzie, care nu ştiu de unde a venit, dar vreau să 

precizez, ca să se scrie în acest proces-verbal că eu am fost pentru scoatere. Am 

înţeles că în procesul-verbal anterior nu se poate face modificare şi atunci trebuie 

cuprins în aceasta. Vă mulţumesc mult.  

Domnul preşedinte Dobre:  Mulţumesc. 

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule consilier. Dacă mai sunt alte observaţii? 

Nu sunt. Vă solicit să votaţi acest act. Vă mulţumesc.  

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 21 aprilie 2016 se aprobă cu 31 

voturi „pentru”, 2 abţineri (Erös Csaba, Tatár Béla), 1 absent (Someşan Ştefan). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu, domnule secretar. Avem o ordine de 

zi, avem şi un punct în regim de urgenţă – 15 puncte plus un regim de urgenţă, pe 

care toată lumea l-a primit. Cu acest punct în regim de urgenţă vă invit să votăm 

ordinea de zi.     

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

În regim de urgenţă 

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

Cartea Funciară a drumurilor judeţene DJ 152 A Tîrgu Mureş-Band între km 

0+930–18+855, DJ 151A Şăulia-Band între km 0+000-20+100 şi DJ 151 Luduş-

Sărmaşu – limită judeţ Bistriţa-Năsăud, între km 25+650-45+810, neafectate de 

suprapuneri cu alte imobile. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vă solicit să începem cu cel de regim de 

urgenţă. Proiectul vizează aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în Cartea 

Funciară a drumurilor judeţene DJ 152 A Tîrgu Mureş-Band între km 0+930–18+855, DJ 

151A Şăulia-Band între km 0+000-20+100 şi DJ 151 Luduş-Sărmaşu – limită judeţ 

Bistriţa-Năsăud, între km 25+650-45+810, neafectate de suprapuneri cu alte imobile. 

Comisiile ne-au dat aviz favorabil, vorbesc despre agricultură şi mediu, servicii 

publice şi comisia tehnico-economică. Vă invit să votăm.  

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

În regim ordinar: 

 

1.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care 

se realizează accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe 

domeniul public al judeţului Mureş, aflat în administrarea Consiliului Judeţean 

Mureş şi stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia. 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, intrăm în regim ordinar. La punctul 1 în 

regim ordinar avem o notă din partea Direcţiei tehnice, potrivit căreia se solicită, în 

urma unui memoriu pe care l-am primit de la Asociaţia de Comunicaţii Electrice din 

România, un memoriu care ne-a venit ieri, să amânăm dezbaterea acestui punct. Vă 

supun la vot amânarea acestui proiect de lege, eventual o să fie dezbătut cu Asociaţia   

de Comunicaţii Electrice.   

Amânarea hotărârii se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 2 „împotrivă” (Erös Csaba, Popa 

Dragoş Codrin), 1 nu a votat (Socotar Gheorghe Dinu), 1 absent (Someşan Ştefan). 

Domnul preşedinte Dobre: Perfect a ieşit. Domnul consilier Boloş. 

Domnul consilier Boloş: Când un iniţiator scoate de pe ordinea de zi, mai trebuie 

votat? 

Domnul preşedinte Dobre: Eu nu l-am scos, ci se propunea amânarea şi de aceea am 

amânat. 

Domnul consilier Boloş: E enunţul care mi-a scăpat.  

Domnul preşedinte Dobre: Niciun fel de problemă. Mulţumesc. 

2.Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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 Dobre: Deci amânarea a trecut, deci urmează să trecem la punctul 

2 al regimului ordinar. Proiectul nostru vizează modificarea şi completarea anexei la 

Hotărârea Consiliului judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. A 

obţinut aviz favorabil de la toate comisiile avizatoare. Avem patru articole pe care le 

supunem votului dumneavoastră.   

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea unor demersuri în vederea asigurării 

cadrului necesar iniţierii/derulării proiectelor de modernizare a drumurilor 

judeţene din fonduri europene.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 3 este un proiectului de hotărâre 

care vizează aprobarea unor demersuri în vederea asigurării cadrului necesar 

iniţierii/derulării proiectelor de modernizare a drumurilor judeţene din fonduri 

europene. Nu sunt intervenţii, comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil. Vă invit 

la vot.    

Hotărârea în întregime se aprobă  cu  33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

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

Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2016.                                                                  

                             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al patrulea proiect vizează rectificarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2016.                          

Toate cele patru comisii au dat aviz favorabil. Dacă nu sunt discuţii, vă invit la vot pe 

articole. Articolul 1.   

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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Art.1 se aprobă cu  33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 2. 

Art.2 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

Domnul Preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Articolul 3. 

Art.3 se aprobă cu  33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

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

hotărârea în integralitatea ei.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu  33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare 

anuale, cu anexe, pe anul 2015. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Trecem la punctul 5, este o hotărâre care 

priveşte aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Judeţean Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul 2015. 

Toate comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil. Dacă nu sunt discuţii, vă invit la 

vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C. Parc Industrial Mureş 

S.A., pe anul 2015. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 6 avem un proiect de hotărâre 

care vizează  aprobarea bilanţului la S.C. Parc Industrial Mureş S.A., pe anul 2015. 

Comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil, fără obiecţiuni, vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate 

în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pe 

anul 2015. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru unanimitate. La punctul 7 - proiect 

de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pe anul 2015. Toate 

comisiile ne-au dat aviz favorabil, vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu  33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe 

DJ133 Mureni-Archita-limită judeţ Harghita, km 3+167-15+00, judeţul Mureş. 

 

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
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 8 vizează aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Îmbrăcăminte 

uşoară rutieră pe DJ133 Mureni-Archita, limită judeţ Harghita, km 3+167-15+00, 

judeţul Mureş. Domnul Radu Mircea, vă rog. 

Domnul consilier Radu Mircea: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, stimaţi 

colegi, fiind la încheiere de mandat vreau să fac câteva remarci referitor la 

infrastructură în judeţul Mureş, în special la drumurile din judeţul Mureş. Părerea 

mea este că având o îndelungată activitate în consiliul judeţean, am constatat că 

totuşi drumurile judeţene se află într-o stare mai bună ca niciodată … se poate şi mai 

bine. Să ştiţi că aveam situaţii, mă întorc în anii 93, era dezastru să circuli pe 

anumite drumuri judeţene care erau într-o situaţie proastă. Nu erau bani, nu erau 

fonduri. Dar s-au făcut nişte progrese foarte bune în acest domeniu. Eu aş dori să 

ţinem ştacheta ridicată, fiindcă ce se întâmplă? Realizarea obiectivelor, în special al 

drumurilor este foarte importantă pentru locuitorii acestui judeţ şi probabil ar fi bine 

ca noul consiliu să îşi îndrepte orientarea spre drumurile comunale, alte drumuri care 

sunt afectate în zilele noastre. Sunt foarte multe drumuri, cum le-am spus şi la 

colegi, şi în casa bogatului şi în casa săracului, şi să ştiţi că sunt mari probleme 

referitor la drumuri. Sunt sate în judeţul Mureş care se află ca în anii 50 şi ceva în 

noroaie. Copiii trebuie să meargă la şcoală pe jos câte 7 kilometri, familii necăjite 

care trăiesc din alocaţia copiilor. Bine că s-a mărit şi asta şi ar fi bine să se mai 

mărească,  şi v-aş ruga, viitorii consilieri şi noul preşedinte care va fi, să treacă pe la 

primării, fiindcă să ştiţi că problemele mari sunt la primării. În consiliul judeţean 

avem şi noi probleme, dar să ştiţi că greul îl duc primarii. Cine n-a candidat ca primar 

într-un oraş sau într-o localitate, foarte greu o să înţeleagă ce responsabilităţi au 

aceşti primari din România şi chiar din judeţul nostru. De aceea vă invit să mergeţi pe 

la ei să vedeţi mersul şi ceea ce depinde de bugetul consiliul judeţean…, că a apărut 

la televizor că fac minuni, discută despre autostrăzi şi alte treburi care efectiv n-au 

nimic cu bugetul consiliului judeţean.  Deci vedeţi ce faceţi cu bugetul fiindcă noi 

efectiv de asta răspundem, cum îl împărţim. Cum îl formăm şi cum îl împărţim. Deci 

foarte mult depinde de asta, adică fără bani efectiv nu se poate face nimic domnule 

preşedinte. Eu totuşi trebuie să mulţumesc şi executivului fiindcă când se vrea se 

poate. Mă uitam la sensul giratoriu din Sîncrai care într-un timp foarte scurt este 

aproape terminat şi se circulă foarte bine. Deci se poate realiza! Sunt investiţii pe 

care le ştim în judeţul Mureş, nu are rost să le amintesc eu acum, care trenează de 

ani de zile şi care aparţin consiliului judeţean. Probabil că noul consiliu îşi va îndrepta 

atenţia şi la asemenea investiţii. Deci eu vă spun în încheiere să vă dea Dumnezeu 

noroc! sănătate la toţi! şi să le treceţi pe la primării să vedeţi care sunt problemele 

de acolo şi cât se poate să-i ajutaţi, domnule preşedinte. Să vă dea Dumnezeu numai 

bine la toţi! Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Şi noi vă mulţumim domnule consilier pentru intervenţia 

dumneavoastră. 

Comisiile avizatoare ne-au dat toate aviz favorabil la acest proiect al nostru, vă invit 

să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 
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Domnul preşedinte Dobre: Evident acum putem să facem paşi largi spre asfaltarea 

drumului de la Mureni până la Archita, respectiv limită cu judeţul Harghita şi să 

sperăm că dacă licitaţia merge bine sper că anul acesta o să terminăm.     

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 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: Bun, mergem mai departe. La punctul nr.9 comisiile 

avizatoare ne-au dat toate aviz favorabil, fără obiecţiuni. Proiectul are în vedere 

modificarea anexelor 1 şi 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. Este de vorba despre nişte posturi pe care 

vrem să ducem către echipa de intervenţie drumuri judeţene. Dacă nu sunt intervenţii 

vă invit la vot.    

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

Gheorghe Dinu), 1 absent (Someşan Ştefan). 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 10 proiectul nostru vizează  

modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.111/2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş. Mulţumesc comisiilor avizatoare 

pentru avizul favorabil. Vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului la R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu  Mureş. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 11, proiectul nostru de hotărâre 

priveşte stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului la R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu  Mureş. Comisiile avizatoare ne-au dat aviz favorabil fără 

obiecţiuni.  Vă invit să votăm.  

Vot secret. Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 4 „abţineri”, 1 

nu a votat, 1 absent (Someșan Ștefan). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de 

apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor 

de optimizarea a acesteia. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Proiectului de la punctul 12 priveşte 

aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în 

judeţul Mureş pe anul 2015 şi stabilirea măsurilor de optimizarea a acesteia. Îi 

mulţumim domnului comandant Dorin Olteanu că este prezent la dezbaterea acestui 

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
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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proiect de hotărâre. Hotărârea noastră are două articole. Comisiile ne-au dat aviz 

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

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Monografiei economico-militare a 

judeţului Mureş pentru perioada 2016-2019. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 13 este vorba despre proiectul 

nostru care priveşte aprobarea Monografiei economico-militare a judeţului Mureş 

pentru perioada 2016-2019. Acest proiect nu a fost publicat pe site-ul instituţiei, 

colegii consilieri a avut cu toţii acces în cadrul comisiilor la materialele supus 

dezbaterii şi de asemenea votului dumneavoastră, el şi acum se află în stânga 

domnului secretar. Dacă mai sunt obiecţiuni sau întrebări, sau dorinţa de a consulta 

materialele dezbaterii vă invităm s-o faceţi. Nu există, vă invit la vot.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 absent (Someşan Ştefan). 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui 

număr de 2 trasee nou înfiinţate, cuprinse în Programul judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Punctul 14 prevede atribuirea licenţelor de 

traseu aferente unui număr de 2 trasee nou înfiinţate, cuprinse în Programul judeţean 

de transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-

2019. Comisiile ne-au dat aviz favorabil, iar dacă nu sunt obiecţii sau discuţii, vă invit 

la vot.   

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 abţinere (Tatár Béla), 1 

absent (Someşan Ştefan). 

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Ultimul punct de pe ordinea de zi, probabil 

cel mai consistent, Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. Vă rog să vă înscrieţi la 

cuvânt. Domnul profesor Boloş. 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, domni vicepreşedinţi, stimaţi colegi. 

Suntem la finalul ultimei ședințe ordinare din mandatul 2012-2016 a consiliului 

judeţean. În cele ce urmează aș dori să exprim , în numele grupului de consilieri PSD 

din consiliului judeţean, câteva succinte aprecieri asupra activității acestei autorități 

a administrației locale din care am făcut parte. Actualul grup de consilieri ai 

Partidului Social Democrat, aşa cum este constituit în momentul de faţă, a rezultat 

din separarea grupului de consilieri USL, votat sub această siglă în anul 2012. 

Turbulenţele vieţii politice din ţara noastră au făcut ca cealaltă parte a acestui grup 

să se regăsească  acum într-un corp comun cu foștii noștri competitori politici. Dar nu 

voi insista pe această latură a activității noastre pentru că rolul consiliului judeţean 

este de faptul altul, și anume pentru activități adminstrativ și manageriale. Dar nu 

pot să nu remarc faptuul că politicul ”infuzează” întotdeauna şi activitatea consiliului 

județean, intr-o formă mai perceptibilă sau mai puțin perceptibilă. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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Poate veți rămâne surprinși, dar nu voi încerca să evidențiez laturile cantitative ale 

acestei activități nici legate de hotărâri, nici legate de prezenţă, nici de rapoarte, 

nici de intervenții, aș dori doar să evidențiez faptul că grupul de consilieri  PSD  a 

încercat prin felul în care s-a comportat în această autoritate să introducă un spirit 

de dezbatere ți soluționare democratică a problemelor, în așa fel încât, în general, să 

se ajungă la un consens, cel puţin acesta a fost atitudinea noastră.  

De aceea considerăm că în activitatea CJM, în mandatul pe care îl încheiem, în 

majoritatea situațiilor elementul de consens a rezultat printr-un dialog deschis, 

colegial, constructiv în cadrul comisiilor de specialitate și apoi în ședințele de plen. 

Au fost foarte puţine situaţiile în care proiectele de hotărâre au fost retrase sau  n-au 

depăşit votul consiliului, ceea ce denotă acest lucru. Idei şi propuneri pentru 

îmbunătățirea activității consiliului judeţean n-am să le exprim aici, ele fiind 

conţinute în programul electoral al  PSD care este făcut public şi este accesibil.  

Aş dori ca, în încheiere, în numele grupului PSD, doresc să adresez mulțumiri pentru  

domnul președinte Ciprian Dobre, domnului vicepreşedinte Szabó Árpád şi celor care 

au precedat, doamnei vicepreşedinte Lokodi Emőke și  Kelemen Attila, precum şi 

colegului nostru domnul vicepreşedinte Ovidiu Dancu. De asemenea, îi mulţumim 

pentru colaborare domnului secretar al judeţului Paul Cosma.  

Se cuvine să aducem mulțumiri și personalului consiliului judeţean cu care am 

colaborat în condiţii foarte bune şi au făcut ca activitatea noastră să fie eficientă, în 

îndeplinirea misiunii noastre de consilieri.  

Stimaţi colegi, vă mulțumesc pentru atenție.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule consilier Boloş şi vă doresc 

succes în noul mandat.  Domnul vicepreşedinte Szabó Árrpád.  

Domnul vicepreşedinte Szabó Árrpád: Mulţumesc domnule preşedinte. Stimaţi colegi, 

în numele grupului UDMR vreau să vă mulţumesc pentru colaborarea avută în acest 

mandat, cu toate grupurile din acest consiliu, pentru că în hotărârile adoptate de 

către noi am putut trece de multe ori, şi eu vă pot afirma că aproape de fiecare dată, 

peste ambiţiile de partid când era vorba de interesul judeţean şi acesta este un lucru 

foarte bun. Vreau să mulţumesc aparatului propriu pentru colaborarea şi pregătirea 

serioasă a şedinţelor de consiliu şi nu îl ultimul rând şi pentru răspunsul prompt când 

consilierii s-au adresat aparatului propriu. În continuare, vă doresc tuturor multă 

sănătate, putere de muncă şi celor care s-au înscris pentru un nou mandat succes în 

alegeri.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc mult domnule vicepreşedinte Szabó. Dacă 

mai doreşte cineva? Vă rog domnule vicepreşedinte Dancu. 

Domnul vicepreşedinte Dancu: Vă mulţumesc. Chiar dacă am avut o luare de cuvânt 

din partea grupului de Partid Social Democrat, vreau să exprim şi din punct de vedere 

personal anumite opinii. În primul rând m-aş opri la ordinea de zi de astăzi, referitor 

la care vreau să fac o observaţie, pentru că nu pot să mă fac că nu ştiu un lucru care 

mi-a parvenit astăzi prin adresa mea de mail, legat de anumite cheltuieli care se fac 

la Aeroportul Transilvania. Dacă reprezentanţii aeroportului nu-l cunosc, pot să-l pun 
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la dispoziţie şi aş solicita, faţă de Sindicatul Liber al Salariaţilor din Aeroport, o 

justificare a unor exemple de cheltuieli care se fac la acest aeroport. Închei aici 

precizarea legată de ordinea de zi şi activitatea în consiliu judeţean.  

Domnule preşedinte, vreau să vă mulţumesc pentru colaborarea pe care am avut-o la 

nivelul executivului, domnului vicepreşedinte, domnului secretar, vreau să le 

mulţumesc colegilor consilieri judeţeni care aţi dat dovadă de maturitate, de 

experienţă politică şi administrativă în gestionarea problemelor judeţului. De 

asemenea, aparatului propriu cu care am lucrat şi am lucrat cu plăcere. Munca de 

administraţie o fac de 20 de ani şi o fac cu  aceeaşi plăcere cu care am făcut-o la 

început. Sper că acest mandat al nostru să fie apreciat corespunzător pentru că, din 

punct de vedere al realizărilor şi al sumelor alocate priorităţilor judeţului, acesta a 

fost destul de consistent. Vă mulţumesc tuturor, le doresc colegilor care participă la 

alegeri mult succes şi să ne vedem sănătoşi într-un nou mandat! Mult succes! 

Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc mult, domnule vicepreşedinte! Acum o să 

spun şi eu câteva vorbe, câteva cuvinte. O să încep evident prin a vă mulţumi tuturor 

pentru ceea ce aţi făcut în aceşti 4 ani de zile. Cred că se cuvine să facem acest lucru 

fiecăruia dintre dumneavoastră şi evident întregului consiliu judeţean în ansamblul 

său. De asemenea, vreau să mulţumesc echipei consiliului judeţean, tuturor celor 

care au trudit în executiv. Să vă spun că pentru mine a fost foarte important că am 

început să trecem practic toate hotărârile consiliului judeţean supuse votului. Au fost 

retrase 4 hotărâri în cei 4 ani, în rest totul a trecut cu votul unanim sau majoritar al 

consilierilor judeţeni ai Consiliului Judeţean Mureş. Este un lucru foarte important şi 

cred că omogenitatea unei echipe, omogenitatea unei unităţi administrativ-teritoriale 

poate fi văzută exact din aceste perspective statistice. De asemenea, cred că am 

reuşit în cei 4 ani de zile să ridicăm consiliul judeţean la un standard foarte bun, la un 

standard în special în ceea ce priveşte transparenţa. Acest lucru a fost remarcat la 

începutul anului într-o statistică a IPP-ului unde Consiliul Judeţean Mureş a ieşit a 

doua instituţie ca instituţie judeţeană din România la capitolul transparenţă. 

Mulţumesc executivului pentru acest motiv, pentru că presiunea a fost din acest 

punct de vedere pe umerii lor, pentru că în 2012 spre exemplu când am spus că 

vinerea dinaintea şedinţei, adică cu 7 zile înainte trebuie să fie pe site ordinea de zi, 

cu expunerea de motive şi cu tot materialul pe site, a fost dificil şi ne-a luat poate 

câteva luni de zile până să ajungem ca în fiecare vineri să reuşim să punem pe site. 

Cred că important este ca de acum înainte să se ţină acest ritm, astfel încât să nu mai 

avem situaţii în care, nu ştiu, când s-a stabilit de exemplu preţul mediu la produsele 

agricole ş.a.m.d., să stea proiecte în dezbatere publică şi să nu fie observate. De 

aceea este foarte bine ca materialele să fie cât mai repede puse pe transparenţa 

decizională. 

Am avut multe realizări, n-am să le înşirui. Am avut şi nerealizări şi cred că aici 

putem să vorbim, pentru că de realizări nu vorbește nimeni, nu vorbesc nici eu, o să 

vorbesc despre nerealizări și aici trebuie să vorbesc despre cazurile obiective care au 

fost așa… contrapus proiectului nostru. Cel mai important este faptul că două mari 

proiecte al judeţului Mureş au stat mai bine de 2 ani în instanţele de judecată, timp 

în care milioane de oameni sau sute de mii de oameni ar fi putut să le folosească, 

vorbesc aici despre sistemul de management integrat al deşeurilor care a stat 2 ani de 
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zile în instanţă, acum suntem din nou la licitaţie. El putea să fie funcţional încă din 

2014. Vorbesc despre Transilvania Motor Ring care, de asemenea, a stat 1 an şi 8 luni 

în instanţa de judecată, iar acum avem studierea documentaţiei depuse, ofertate de 

către agenţii economici. Sperăm ca la început de luna iunie să vină comisia cu un 

câştigător al licitaţiei.  Avem centura de ocolire a municipiului Tîrgu Mureş, care şi ea 

a stat 1 an şi 8 luni în instanţa de judecată cu banii în cont şi până la urmă marii 

reclamagii au şi pierdut procesul. Dacă era gata de 6 luni de zile, evident copiii noştri 

nu mai respirau noxele camioanelor care tranzitează Tîrgu Mureşul. Chiar putem 

spune că de luni, ora 16.00, s-a dat ordin de începere la centura de ocolire a  

municipiului Tîrgu Mureş. Totuşi se merge înainte şi cred că într-un an şi jumătate 

centura va fi gata. Am avut ieri o discuţie la Ministerul Transporturilor în ceea ce 

priveşte autostrada Tîrgu Mureş – Turda. Coordonarea din partea CNDANR a fost 

preluată de Regionala Cluj a CNADNR-ului şi sperăm că la sfârşitul anului 2016 să 

putem într-adevăr să urcăm cu maşina de la Tîrgu Mureş şi să mergem până la Cluj, 

cel puţin. Celelalte sectoare se preconizează a fi gata şi ele  la sfârşitul lui 2017. În 

ceea ce priveşte atenţia pe care noi am acordat-o în aceşti 4  ani de zile au fost 

depolitizarea unor instituţii şi regii autonome. Am reuşit. Important este că şi pe 

viitor acest lucru să se întâmple.  

De asemenea, vă mulţumesc pentru faptul că aţi fost de acord cu iniţiativele 

executivului în ceea ce priveşte evenimente culturale care nu au mai fost la Tîrgu 

Mureş, care cred că o succesiune de 4 ani de zile vor deveni un obicei pentru judeţul 

Mureş. De asemenea, cred că atenţia pe care am acordat-o unor clădiri din municipiul 

Tîrgu Mureş, dar şi din judeţul Mureş, clădiri etalon, cum ar fi Palatul Culturii şi 

Palatul Administraţiei, am făcut măcar în aceşti 4 ani, ne dorim ca şi de aici înainte 

să fie la fel ca aceste clădiri de care putem să fim mândri, să fie în continuare 

protejate. Pentru Palatul Culturii şi pentru Palatul Administraţiei avem proiectele de 

reabilitare. Împreună cu direcţia domnului director Băţaga încercăm să sporim în 

primul rând calitatea acestora şi până la urmă durabilitatea lor.  

În ceea ce priveşte urbanismul cred că era important ca după 40 de ani de la 

înfiinţarea serviciului de urbanism, serviciul de urbanism  să aibă şi un autovehicul cu 

care să poată să facă controale inopinate. După 40 de ani s-au cumpărat autoturisme 

şi vehicule pentru acest serviciu, după 40 de ani s-a întocmit şi primul proces-verbal 

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, pentru că înainte dura 62 de zile să 

concepeţi procesul-verbal. În judeţul Mureş nu s-a aplicat niciodată o sancţiune în 

materie de urbanism până în 2013. Cred că poate s-au schimbat şi mentalităţile după 

accidentul de la Colectiv. Regulile de urbanism de aceea sunt făcute să fie respectate 

şi nu discutate sau tranzacţionate.      

De asemenea, dotarea Direcţiei tehnice cu mijloace auto şi cu această echipă de 

intervenţie pe drumurile judeţene care începe să funcţioneze. Cred că este o 

realizare bună pe care am avut-o şi vă mulţumesc pentru colaborarea dumneavoastră.   

Legat de condiţiile de muncă, ele s-au îmbunătăţit începând de la aerul condiţionat 

pe timp de vară,  schimbarea calculatoarelor şi a condiţiilor de mobilier care erau în 

consiliul judeţean. Cred că toate astea au fost posibile tocmai datorită 
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dumneavoastră, a celor care aţi fost de acord şi aţi colaborat la implementarea 

acestor măsuri.  

Vreau să le mulţumesc în mod special celor doi vicepreşedinţi, domnului secretar 

general, cancelariei, cabinetului care au fost alături de noi şi cred că am fost un 

consiliu judeţean care ne-am achitat, în ceea ce priveşte aşteptările cetăţenilor 

judeţului Mureş, în ceea ce mă priveşte. Vă mulţumesc şi vă invit la o cupă de 

şampanie. Am promis presei că vom face şi o fotografie de grup cu consilierii şi vă 

invit pe scările Palatului Administraţiei să facem şi această fotografie.  

Celor care candidaţi vă doresc succes, Dumnezeu să vă ajute şi în mandatul 2016-

2020! Succes!     

Lucrările şedinţei au început la ora 1311 şi s-au încheiat la ora 1348 . 

 

            

SECRETAR                      

Paul Cosma 
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