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Nr. 18.999/10.X.2016 

          Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

25 august 2016, ora 13.00 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul 

președinte  Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 

243/18 august 2016 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi de Zi” 

și „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean a lipsit doamna consilier Nadia-Dinuca Rață 

și domnii consilieri:  Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga. 

   

 Au fost invitați să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• d-na Monica Avram, director, Biblioteca Județeană Mureș; 

• dl. Schmidt Loránd, director, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş;  

• dl. Vasile Lițiu, șef serviciu, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş;  

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Lucrările ședinței au început la ora 13,06. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Stimați colegi consilieri, stimați colegi din aparatul 

propriu și stimați reprezentanți ai presei, dați-mi voie să vă spun ” Buna ziua!” și dați-

mi voie să începem ședința ordinară a Consiliului Județean. În primul rând aș da 

cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a citi procesul-verbal al ședinței 

extraordinare a Consiliului Județean din data de 11 august 2016. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, ați primit materialul. Dacă cu privire la conținutul acestuia sunt observații 

sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votați actul și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 11 

august 2016 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Cu 32 de voturi „pentru” a fost aprobat 

procesul-verbal al ședinței anterioare. Acum, vă rog să trecem la ordinea de zi unde 

avem două proiecte în regim de urgență și avem o modificare. Retragerea punctului 3 și 

a punctului 12. În primul rând, dați-mi voie să dau cuvântul domnului Paul Cosma pentru 

a prezenta cele două proiecte în regim de urgență.  

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. După cum ați putut 

constata, ambele materiale sunt postate pe site-ul instituției. Primul punct în regim de 

urgență care vizează modificarea anexei 2 la HCJM nr.62/2015 privind stabilirea unor 

măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu 

modificările și completările ulterioare, a fost postat în cursul zilei de ieri. Materialul 

vizează trei modificări la statul de funcții, în urma organizării examenului de promovare 

pentru funcționarii publici din aparatul de specialitate al consiliului. În două situații, 

examenul a fost promovat. Am avut două colege, doamna Aurelia Cristina Mureșan și 

doamna Ileana Livia Nemeș care au promovat examenul de promovare în grad 

profesional. A treia modificare vizează o transformare a unui post din cadrul Biroului 

financiar-contabil din cadrul Direcției Economice, din grad profesional principal în grad 

profesional superior, motivat de aceea că în mai multe rânduri postul a fost scos la 

concurs și nu s-a prezentat nici un candidat. Probabil că nivelul de salarizare pentru 

gradul profesional principal al funcției publice de consilier fiind suficient de mic ca să 

devină neatrăgător pentru potențialii candidați. În atare condiții, directorul Direcției 

Economice ne propune să transformăm postul din grad profesional principal în grad 

profesional superior. Toate aceste modificări nu presupune existența unui aviz din 

partea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. 

Al doilea proiect de hotărâre în regim de urgență vizează modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.12/2015 privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. Acest material al fost finalizat abia 

în cursul zilei de astăzi. El se află postat pe site dar, pentru că timpul de la postare a 

fost foarte scurt, l-am și multiplicat pe suport de hârtie și l-ați primit fiecare dintre 

dumneavoastră. În esență, modificările propuse la organigrama vizează modificarea 

denumirii Compartimentului de audit și control financiar de gestiune în Compartiment 

audit public intern iar referitor la statul de funcții dacă, anterior, Compartimentul de 

audit și control financiar de gestiune configurat în organigramă cu un post, în statul de 

funcții era  împărțit în două jumătăți de normă iar Consiliul de Administrație al regiei  

propune astăzi ca acel Compartiment audit public intern să fie configurat cu un singur 

post de auditor cu studii superioare. Cam acestea ar fi în esență modificările pe care 

executivul le propune în raport cu materialele în regim de urgență. Vă mulțumesc 

frumos. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Deci, punctul 3 unde am mai așteptat 

relații din partea UMF-ului și doar acum câteva minute ne-au sosit dar nu mai era timp 

să pregătim materialul și astfel propun să o lăsăm pe luna viitoare, iar la punctul 12, tot 

așa, au venit propunerile să lăsăm materialul pentru luna septembrie pentru că au fost 

câteva modificări în Consiliul de Administrație. Alte modificări dacă  doriți. Dacă nu 

sunt, dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi cu modificările pe care le-am propus. Vă 

rugăm să votăm. 



      3/12 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Punctul 1 Regim de urgență. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la 

HCJM nr.62/2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările și completările ulterioare. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Proiectul a primit avizul favorabil din partea comisiilor 

de specialitate. Dacă sunt întrebări la acest punct? Nu sunt, atunci supunem votului. Vă 

rugăm să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Punctul 2 Regim de urgență. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.12/2015 aprobarea Organigramei și Statului de funcții 

ale RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Proiectul nu a fost dezbătut de către comisiile de 

specialitate. Dacă sunt întrebări la acest punct prezentat de domnul secretar? Dacă nu 

sunt, voi supune la vot. Vă rugăm să votați. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vedere înscrierii în Cartea 

Funciară a imobilului situat în municipiul Reghin, str. Castelului, nr.12. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize din partea comisiilor de specialitate. Dacă 

sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. Vă rugăm să votați. 

 Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al județului 

Mureș, cu modificările și completările ulterioare; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize din partea comisiilor de specialitate. Dacă 

sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. Vă rugăm să votați. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.23/2016 pentru participarea Consiliului Județean Mureș la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public 

judeţean. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize din partea comisiilor de specialitate. Dacă 

sunt întrebări ? 

Domnul consilier județean Vasile Boloș: Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați 

colegi, Comisia social-culturală a avizat fără nicio rezervă propunerea făcută, dar aș 

vrea să folosesc prilejul pentru că avem o hotărâre care, în ansamblul ei, are o 
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denumire importantă și anume, se numește: “ Participarea  Consiliului Județean Mureș 

la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes 

public județean“, să folosesc acest prilej pentru a face o propunere și am să exprim un 

punct de vedere puțin mai elaborat. Celor care au urmărit activitatea Consiliului 

Județean Mureș în ultimii patru ani au putut constata interesul constant pe care l-am 

manifestat, atât eu, în calitate de președinte al Comisiei social-culturale, cât și întregul 

grup de consilieri PSD, referitor la promovarea unor activități în Consiliul Județean 

Mureș a căror elemente se includ în ceea ce se numește într-un termen generic “cultura 

recunoștinței“. În acest spirit am acționat cu consecvență pentru restaurarea și 

valorificarea patrimonial-culturală, istorică a Monumentului de la Oarba de Mureș. 

Dovadă sunt, în acest sens, intervențiile pe care le-am avut în ședința din 29 noiembrie 

2012 prin care am deschis acest subiect pe agenda Consiliului Județean Mureș, urmată 

de propunerea de hotărâre a grupului PSD, înregistrată în data de 5 septembrie 2014 

prin care solicitam ca Monumentul Eroilor de la Oarba de Mureș precum și expoziția de 

sculptură monumentală din preajma monumentului să treacă, începând cu data de 1 

ianuarie, în patrimoniul Consiliului Județean Mureș și în administrarea Muzeului 

Județean Mureș. Argumentam această propunere  prin faptul că se creează în acest fel 

condițiile pentru ca acest ansamblu monumental să fie îngrijit și adus prin proiecte 

adecvate la o stare care se află în concordanță cu semnificațiile sale majore. 

Propunerea menționată a fost inclusă în corpul Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.53/2014 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, 

desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean, 

precum și efectuarea unor demersuri în vederea cuprinderii în patrimoniul public al 

județului Mureș a unor monumente și opere comemorative, a unor morminte și opere 

comemorative de război, adoptată în ședința Consiliului Județean Mureș din data de 11 

septembrie 2014. După derularea, pe parcursul anului 2015, a unor proceduri 

administrative laborioase s-a reușit, prin Hotărârea Consiliului Județean nr.2 din 28 

ianuarie 2016, introducerea în patrimoniul Consiliului Județean Mureș a acestui 

monument iar prin Hotărârea Consiliului Județean nr.20 din 25 februarie a drumului de 

acces la acesta. În momentul de față se impune, în opinia noastră, să se treacă cu 

celeritate la pasul următor, care ar consta în demararea realizării unui proiect de 

amenajare și valorificare complexă a întregului ansamblu de la Oarba de Mureș. Pe baza 

celor exprimate, propunem executivului efectuarea demersurilor necesare, în plan 

administrativ și, bineînțeles, în plan financiar pentru realizarea acestui proiect prin 

completarea unei asemenea hotărâri pe care am menționat-o. Ne exprimăm  încrederea 

că această acțiune va avea susținerea necesară din partea întregului Consiliu Județean 

Mureș, răspunzându-se, astfel, unor așteptări a unui mare număr de locuitori din partea 

județului Mureș. Vă mulțumesc pentru atenție.  

Domnul consilier Ervin Molnar: Domnule președinte, stimați colegi, grupul de consilier ai 

Partidului Național Liberal apreciază interesul Consiliului Județean pentru susținerea 

manifestărilor culturale. Conform proiectului de hotărâre pe care îl dezbatem acum, 

susținerea financiară acordată de Consiliul Județean Mureș pentru Festivalul Vâltoarea 

Mureșană  se va ridica la suma totală de 75.000 lei, după ce, în luna februarie a acestui 

an s-a alocat prin Hotărârea nr. 23/2016 suma de 35.000 lei în beneficiul Asociației Vox 

Novum pentru același eveniment. Vom vota acest proiect de hotărâre cu următorul 

amendament la art.1: “ În locul punctelor 1 și 2 de la art.1. se va introduce un singur 
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punct cu următorul conținut:  “ La anexele 1 și 2, după punctele 36 ale secțiunilor a și b 

(Activități realizate de Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu instituții și 

organizații) se introduc punctele 37 și 38 având conținutul cuprins în anexele 1 și 2 care 

fac parte integrantă din prezenta hotărâre.“ Așadar, vă solicităm să modificați anexele 

nr.1 și nr.2  prin redactarea acestora, astfel încât să alocăm o sumă suplimentară de 

20.000 lei pentru susținerea Festivalului Văii Gurghiului pe baza cererii nr.131 din 23 

august 2016 a Asociației Comunității Văii Gurghiului. Domnule președinte, vă rog să 

supuneți la vot acest amendament în baza art.64, alin. (2) din Regulamentul de 

Organizare și Funcționare al Consiliului Județean Mureș. Stimați colegi, vă mulțumesc 

anticipat pentru votul dumneavoastră favorabil, care va susține două manifestări de 

tradiție ale județului Mureș: Festivalul Văii Gurghiului și Festivalul Vâltoarea Mureșană.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Deci, s-a analizat această cerere de 

către colegii din aparatul propriu și au considerat că nu este suficient documentată și 

dorim să ne arătați de unde să fie această sumă de 20.000 lei alocată din buget?  

Domnul consilier Ervin Molnar: Din același loc de unde s-a luat și suma de 40.000 lei, 

adică de la activitățile culturale unde mai este, am înțeles eu, o rezervă de 300.000 lei 

și ar putea fi luată de acolo.  

Domnul președinte Péter Ferenc. Este. Bine. Dați-mi voie să supun la vot acest 

amendament. Vă rog să votăm.  

Amendamentul se respinge, situația votului fiind: 8 voturi “pentru“ ( Alexandru Gyorgy, 

Bianca-Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnar, Eugen Bândea, Ionela 

Daniela Balas, Marius Tiberiu Baciu, Ovidiu-Tudor Ilieș ), 16 voturi  “împotrivă“ 

(Alexandru Cîmpeanu,  Aszalos Gavril, Bartha Mihaly, Biró József-Attila, Brassai 

Zsombor, Csép Eva Andrea,Fülöp József, Gheorghe Dinu Socotar, Kolcsar Anquetil-

Karoly, Kovács Mihály-Levente, Kupás János, Pokorny Vasile Stefan, Szabo Albert, Szabó 

Árpád, Szigyárto Zsombor-Istvan, Ştefan Someşan), 2 abțineri (Tatár Bela și Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop), 6 consilieri nu au votat (Angela Moldovan, Cosmin Pop, Dragoș-

Tiberiu Bardoși, Ovidiu Dancu, Péter Ferenc, Vasile Boloș), 3 consilieri au fost absenți 

(Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Domnul consilier Vasile Boloș: Pentru că a fost destul de lungă enunțarea 

amendamentului, în esență ce supunem la vot? 

Domnul președinte Péter Ferenc: Supunem la vot amendamentul domnului consilier 

Ervin Molnar de a suplimenta prin acest proiect, practic, acel festival de pe Valea 

Gurghiului. Așa am înțeles. Deci, amendamentul vorbește despre suplimentarea sumei 

alocate Festivalului de pe Valea Gurghiului. Vă rugăm să reluăm votul și să votați. 

Amendamentul se respinge, situația votului fiind: 8 voturi “pentru“ ( Alexandru Gyorgy, 

Bianca-Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnar, Eugen Bândea, Ionela 

Daniela Balas, Marius Tiberiu Baciu, Ovidiu-Tudor Ilieș ), 20 voturi “împotrivă“ 

(Alexandru Cîmpeanu, Angela Moldovan,  Aszalos Gavril, Bartha Mihaly, Biró József-

Attila, Brassai Zsombor, Cosmin Pop, Csép Eva Andrea, Dragoș-Tiberiu Bardoși, Fülöp 

József, Gheorghe Dinu Socotar, Kolcsar Anquetil-Karoly, Kovács Mihály-Levente, Kupás 

János, Péter Ferenc, Pokorny Vasile Stefan, Szabo Albert, Szabó Árpád, Szigyárto 

Zsombor-Istvan, Ştefan Someşan), 4 abțineri (Vasile Boloș, Ovidiu Dancu, Tatár Bela și 
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Aurelian Olimpiu Sabău-Pop), 3 consilieri au fost absenți (Nadia – Dinuca Rață, Marius 

Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Acest amendament a fost respins. Atunci, dați-mi voie 

să supun la vot proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 abținere ( Tatár Bela), 3 consilieri au 

fost absenți (Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

județului Mureș pe anul 2016; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot pe 

articole. 

Articolul I se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Articolul II se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Articolul III  se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat ( Péter Ferenc), 

3 consilieri au fost absenți (Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin 

Gliga). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți 

(Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 

Aeroportul TRANSILVANIA Tîrgu Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot pe 

articole. 

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Articolul 4 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți 

(Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

 

7. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din 

județ a unor sume pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe 

educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul 2016. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat ( Cristina- Mara 

Togănel), 3 consilieri au fost absenți (Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și 

Ioan Florin Gliga). 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor ajutoare din fondul de rezervă 

bugetară la dispoziția Consiliului Județean Mureș unor unități administrativ-

teritoriale pentru înlăturarea pagubelor produse în urma fenomenelor 

meteorologice din perioada 5-22 iunie 2016. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea a 6 consilieri care să facă parte din 

Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Mureș. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. După discuțiile cu membrii consiliului, vă propun următorii membri: Brassai 

Zsombor, Bartha Mihaly, Szabó Árpád, Ștefan Someșan, Gheorghe Dinu Socotar și Eugen 

Bândea. 

Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

10. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri pentru finalizarea proiectului 

”Parc auto pentru sporturi cu motor”. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

11. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.104 din 28 iulie 2016 privind desemnarea reprezentanților 

Județului Mureș/Consiliului Județean Mureș în organele de conducere ale asociaților 

în care acesta este membru; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

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

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

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană 

Mureş, cu modificările ulterioare. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga).   

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Structurii organizatorice, a Statului de 

funcţii şi al Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului propriu de 

specialitate şi al serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? 

Domnul consilier Pokorny Vasile Ștefan: Vă mulțumesc. Domnule președinte, onorat 

consiliu. La acest proiect nu voi participa la dezbateri și nici la vot fiind atins. Vă 

mulțumesc.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Domnul secretar dorește să facă o 

prezentare. 

Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri. Referitor la articolul 8 din proiectul de hotărâre, care precizează în felul 

următor: „Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, serviciu public de interes 

județean cu personalitate juridică, se reorganizează ca serviciu cu personalitate 

juridică în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș“. Pentru o mai mare rigoare în exprimarea textului acestui articol, aș dori să 

propun să fiți de acord să se precizeze că acest cămin se reorganizează ca serviciu 

public cu personalitate juridică și nu ca serviciu, ca o componentă a unei alte entități 

cu personalitate juridică. Deci, să se înțeleagă foarte clar din conținut. Vă mulțumesc 

frumos.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumim. Atunci supunem votului cu precizările 

făcute de domnul secretar. Vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a semnat (Pokorny Vasile 

Ștefan) 3 consilieri au fost absenți (Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan 

Florin Gliga).  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiție ”Extindere şi 

mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, amenajare accese, 

construire, împrejmuire la Casa de tip familial din Târnăveni, str. Plevnei, nr. 3. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile din partea comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea drumului județean DJ151 

Luduș-Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, km.9+000-10+000. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Există de la Comisia de amenajarea teritoriului și 

urbanism o precizare, avizează favorabil cu obiecțiuni, Varianta A și conține o 

recomandare și anume: refacerea drumului în varianta cu piatră cubică. Restul 

comisiilor de specialitate au dat aviz favorabil. Au fost anumite discuții în Comisia de 

amenajarea teritoriului în legătură cu acest proiect și aș dori să menționez că, 

momentan, dacă acest proiect de hotărâre care cuprinde indicatorii tehnico-economici 

ai acestui proiect este avizat și, bineînțeles, după ce a fost avizat proiectul, după 

aceea, într-adevăr, în urma aprobării bugetului de anul viitor sau bugetul de anul acesta 

putem face modificările pe care le dorim. Acum este vorba doar de aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici iar modificările le putem face în cadrul aprobării 

bugetului pentru acest obiectiv. Dacă sunt întrebări ? Domnule Tatár, vă rog. 

Domnul consilier Tatár Bela:  Domnule președinte, stimați colegi, în numele comisiei, 

dacă aprobăm acești indicatori tehnico-economici care sunt acolo, nu sunt reali fiindcă 

noi am propus complet alt lucru. Și varianta 1 și varianta 2 prevede covor asfaltic și noi 

am propus să refacă drumul inițial, în stare inițială, cu piatră cubică așa cum a fost 

făcut. Nu corespund indicatorii. E altă lucrare și nu o să corespundă. De aceea trebuie 

refăcut și să avem ofertă de indicatori tehnico-economici cu care suntem de acord să o 

facă, dar le-am zis să refacă porțiunea de 1 km, cu podul respectiv, în varianta inițială 

că nu am vrut să facem 1 km de asfalt… să refacă piatra cubică inițială, așa cum a fost  

și care a rezistat atâta timp. Și atunci indicatorii se schimbă. Și la punctul 1 și la 

punctul 2. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Domnul vicepreședinte Dancu. 

Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule 

consilier Tatár, acum să nu schimbăm asfaltul în piatră cubică. Acolo nu există piatră 

cubică. Varianta 1 propusă prevede așternerea unui covor asfaltic peste structura 

existentă și repararea podețului de la kilometrul respectiv și varianta 2 propusă prevede 

îmbunătățirea structurii drumului pentru creșterea portanței  de transport care, 

bineînțeles, are o valoare mai mare. Eu cred că ar fi normal în urma argumentelor pe 

care le-ați avut în comisie, pentru ca totuși să plecăm cu o variantă lucrativă din acest 

proiect de hotărâre, să aprobăm indicatorii tehnico-economici în varianta 1 propusă de 

expert. Deci, acolo, mă repet încă o dată, nu există pavaj la ora aceasta, există covor 

asfaltic așternut peste pavaj pe care nu l-am regăsit în lucrările de foraj, deci nu l-am 

identificat, dar propunerea a fost de așternere a unui covor asfaltic peste covorul 

existent și repararea podețului. Asta ar fi varianta 1 propusă de expert, care, 

bineînțeles are și ea indicatori tehnico-economici. Să nu blocăm acest studiu de 

fezabilitate prin neadoptarea unor indicatori tehnico-economici. 

Domnul consilier Tatár Bela:  Domnule președinte, domnule vicepreședinte, eu îmi cer 

scuze. Noi am fost complet dezinformați. Vă rog să luați măsuri. În comisie a fost 

prezentată altfel situația. Acolo este 1 km de piatră cubică depusă care trebuie scoasă 

afară și pus asfalt peste. Asta a fost informația de la comisie. Domnul președinte este 

aici și poate să confirme. Nu știu ce votăm. În comisie vorbim despre alt lucru, aici ni se 

prezintă altfel. Vă rog să luați măsuri, domnule președinte. Nu se poate așa ceva.  
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnule Tatár. Din informațiile pe care 

le-am cerut, nu știu cine a dat aceste informații dar am înțeles că în documentația care 

există nu era menționată existența pietrei cubice. Mie, cel puțin aceste informații mi 

le-au dat. Eu consider că ar trebui să supunem votului dacă suntem de acord sau nu, sau 

să propunem amânarea sau dacă suntem de acord cu varianta A, propusă de comisie. 

Alte întrebări dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun la vot. 

Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: Numai un pic. Nu cu varianta propusă de comisie 

ci cu varianta 1 propusă de proiectant.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Varianta A propusă și de comisie. Deci, dacă nu mai 

sunt alte întrebări, vă rugăm să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 2 abțineri (Alexandru Gyorgy și Eugen 

Bândea) 3 consilieri au fost absenți (Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și 

Ioan Florin Gliga). 

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ 

151B Bahnea – Cund - limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Avem și o recomandare din partea Comisiei de amenajare a teritoriului și urbanism, 

propunerea făcută de Consiliul Județean Sibiu  de continuare și reabilitate DJ pe 

teritoriul județului Sibiu. Aici a fost o propunere a comisiei de a avea un acord cu 

Consiliul Județean Sibiu de a continua lucrările și în județul Sibiu. Bineînțeles, este 

vorba de aprobarea indicatorilor tehnico-economici, deci, acest acord cu județul Sibiu 

poate fi făcut pe parcurs. Din discuțiile avute cu colegii din aparatul propriu, soluția ar 

fi să aprobăm acum acest proiect de hotărâre iar colegii din aparatul propriu vor lua 

legătura cu cei de la Consiliul Județean Sibiu ca să facem acest contract de colaborare 

cu ei și să continuăm lucrările și în județul Sibiu. Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu sunt, 

atunci să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei 1 din Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării 

drumurilor județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe 

perioada de iarnă. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre ? Dacă nu sunt, să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Nadia – 

Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licențe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Un aviz este cu 

4 voturi “pentru” și o abținere. Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre ? Dacă 

nu sunt, să trecem la vot. 
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Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 abținere (Eugen Bândea), 3 consilieri 

au fost absenți (Nadia – Dinuca Rață, Marius Vasile Cerghizan și Ioan Florin Gliga). 

20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul consilier Ștefan Someșan: Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să aduc în 

discuție situația care s-a creat la Stînceni în urmă cu mai multe luni, unde acum, în luna 

aceasta au început lucrările de reparație la unitatea de învățământ, în urma incendiului 

provocat, se știe. Concluzia comisiei a ajuns la o anumită decizie și nu acesta este 

obiectul intervenției mele. Vreau să sesizez faptul că suma aprobată atunci în Consiliul 

Județean nu va reuși să acopere în totalitate reparațiile. După estimările primăriei și a 

celor care acum lucrează la această reabilitare, mă rog, reparație, au constatat foarte 

multe stricăciuni ascunse care la vremea respectivă nu au putut fi constatate, 

stricăciuni chiar provocate de  intervenția pompierilor și era firesc să intervină. E vorba 

de pereți cu rigips  și multe alte chestiuni care vor duce la mărirea costurilor pentru 

finalizarea în totalitate a acestei reabilitări și rugămintea mea ar fi ca executivul, în 

măsura posibilităților, să analizeze în perspectiva, poate a lunii viitoare sau mă rog, 

constructorul ar putea termina în luna noiembrie, așa sunt estimările dar, cum 

spuneam, costurile vor fi mult mai mari decât suma care a fost avansată de către noi 

prin votul nostru în precedenta legislatură. Vă mulțumesc foarte mult. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier Someșan.  Eu 

consider că ar fi oportun să primim în scris această evaluare pentru ca cei din aparatul 

propriu să poată să se deplaseze  la fața locului. 

Domnul consilier Ștefan Someșan: Am să vorbesc cu domnul primar ca să vină cu o 

asemenea solicitare spre dumneavoastră. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Domnul consilier Pokorny. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Ștefan: Voi vorbi de pe aparatul domnului Tatár Bela. 

Domnule președinte, onorat consiliu. Aș dori, în primul rând, neavând posibilitatea să 

intervin la punctul de pe ordinea de zi nr.14, să vă mulțumesc pentru votul acordat, în 

primul rând pentru o restructurare serioasă care va urma în sistemul nostru de asistență 

socială, respectiv încă din anul 2010 a apărut un HGR complet eronat care a stabilit ca 

numărul pacienților și raportul pacient/angajat să fie de 1,45 la 1. Ce a urmat? A urmat 

o epuizare psihică și fizică atât a personalului nostru, cât și a bolnavilor pe care îi 

îngrijim. Încă de la apariție, împreună cu domnul deputat Kerekes sau de la acest 

microfon sau în demersuri nenumărate, am încercat să rectificăm și să aducem la o 

normalitate acest HGR. Astfel, la sfârșitul anului trecut a apărut, în sfârșit, HGR nr.867 

care a reglementat acest raport la 1/1. Nu cu mult timp în urmă a avenit și avizul 

ministerului de a îl pune în practică. Astfel, se va îmbunătăți considerabil sistemul de 

asistență socială rezidențială, iar cele aproape peste 350 de locuri de muncă noi cred că 

este tot o veste bună, o informație pozitivă pe care noi o dorim, fiecare în domeniul lui 

și normalizarea care va urma.  

Al doilea punct pe care doresc să îl dezbat. Am adus un filmuleț care aș dori să fie 

prezentat, după care voi avea de spus câteva propoziții. Este vorba de un filmuleț care 

s-a realizat ieri în jurul ore 17.00 în amonte de barajul nr.1, pe râul Mureș. Iată cum 

arată râul. Acolo se vede barajul nr.1. Vis-a-vis de cei care au făcut filmulețul, nu eu l-
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am făcut, ci am ajuns în posesia lui, este stația de apă, respectiv de captare a 

Aquaserv-ului a apei potabile.   Uitați-vă ce se întâmplă, ce mizerie, minerale, ulei tot 

ce vă puteți închipui. Aș reaminti, cu doi ani în urmă, colegul nostru Tușnea, domnul 

profesor, a venit aici cu un cearșaf și ne-a arătat ce calitate are, periodic, apa potabilă. 

Eu am ridicat cuvântul și de la acest microfon, de mai multe ori, privind prețul apei 

potabile pe care suntem obligați să îl plătim, spirala cu care vine anual Aquaserv-ul ca 

până la urmă, unii colegii jurnaliști, să mă atenționeze discret că se consideră că am un 

fix. Iată de ce plătim aproape cea mai scumpă apă potabilă din Ardeal și nu este vorba 

doar de câțiva pescari care toți s-au adresat cu omorâtul icrelor. Este vorba de 

aproximativ 200.000 de beneficiari care suferim din această cauză și acum iar pun 

întrebarea Aquaserv-ul și organele de cercetare de ce nu se autosesizează în asemenea 

cazuri, din punctul meu de vedere, clar, penale și până când trebuie să tolerăm și să 

primesc și să primim reproșuri, oarecum meritate, de la cetățeni?  Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier. Cred că prezența 

presei este deja suficientă pentru ca să afle și autoritățile și dacă nu îi vom anunța noi. 

Dacă nu mai sunt interpelări, atunci, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență și 

pentru colaborare și să vă doresc în continuare o zi plăcută!    

Ședința se încheie la ora 13.54. 
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