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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

27 octombrie 2016, ora 13.00 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de domnul 

vicepreşedinte  Alexandru Cîmpeanu. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 317 

din 20 octombrie 2016 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi 

de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului judeţean a lipsit domnul preşedinte Péter Ferenc. 

 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Judeţeană Mureş; 

• dl. Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL; 

• dl. Cistelecan Alexandru, redactor-şef, Redacţia revistei „VATRA”; 

• dl. Kovács András Ferenc, redactor-şef, Redacţia revistei „LATO”; 

• dl. Soós Zoltán, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

• dl. Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş; 

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

Artistică Mureş; 

• dl. Barabási Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL”; 

• dna Codruţa Sava, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

• dl. Schmidt Lorand, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

• dna Elida Deac, director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

• dl. Nagy Petroniu, director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean; 

• dna. Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Tîrgu 

Mureş; 

• dna. Tatiana Pescari, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Tîrgu 

Mureş; 

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

• dl. Kovács Zoltán, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo; 

• dna Ileana Guşatu, director, Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 
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• dl.Porkoláb Annamária, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş;  

• dl Péti Andrei, preşedintele CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş; 

• dl. Pop Ioan, vicepreşedinte CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş; 

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

• dna. Megheşan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe   Marinescu” 

Târnăveni; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Încep prin a da citire 

Dispoziţiei nr.325 din 27 octombrie 2016 privind delegarea atribuţiilor preşedintelui 

Consiliului Judeţean Mureş. (1) Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu indicarea 

temeiului de drept, dispune Articol unic: Se deleagă domnului Alexandru Cîmpeanu, 

vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, exercitarea atribuţiilor ce revin 

preşedintelui acestei autorităţi a administraţiei publice locale pentru data de 27 

octombrie 2016. (2) Lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 

27 octombrie 2016 vor fi conduse de domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu. 

Semnează Preşedintele Consiliului Judeţean Péter Ferenc. Avizează pentru legalitate 

secretarul Consiliului Judeţean, domnul Paul Cosma. Mulţumesc. Îl rog pe domnul 

secretar Paul Cosma să prezinte procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean din data de 29 septembrie 2016. 

Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă referitor la conţinutul actului sunt observaţii sau obiecţiuni? 

Domnul profesor Boloş, vă rog: 

Domnul consilier Vasile Boloş : Mulţumesc. Am parcurs procesul-verbal care ne-a fost 

transmis şi am constatat că fără voia mea în şedinţa trecută, la punctul 5, Proiect de 

hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură, eu am votat o 

abţinere, ceea ce nu am avut această intenţie, mai ales că în calitate de preşedinte al 

Comisiei social-culturale am votat avizul pentru aceasta. Sigur, înţeleg că nu este 

posibilă schimbarea acestui vot, dar aş dori să se consemneze că a fost o eroare şi 

folosesc acest prilej pentru a reitera propunerea pe care am făcut-o, dacă se dă 

posibilitatea să ştim exact cum am votat în timpul şedinţei şi atunci putem să 

intervenim fără, adică cu efect. Acum înţeleg că este numai o reparaţie istorică. Vă 

mulţumesc. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule profesor. Opinia dumneavoastră va 

fi cuprinsă în procesul-verbal al acestei şedinţe, rezultatul votului este cel înregistrat 

în sistemele electronice, el nu poate fi modificat, dar vom cuprinde în procesul-verbal 

al şedinţei de astăzi punctul dumneavoastră de vedere. Referitor la posibilitatea de a 

vedea în timp real rezultatul votului, cunoaştem că  aţi avut şi în mandatul anterior o 

luare de poziţie în acest sens şi trebuie să vă spun că am iniţiat demersurile pentru a 

duce la îndeplinire ceea ce s-a discutat şi s-a decis până la urmă în legislativul 

anterior. Dacă mai sunt alte observaţii?  Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi actul şi vă 

mulţumesc. 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 

septembrie 2016 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc 

a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Pe ordinea de zi de astăzi au 

fost prevăzute un număr de 24 de puncte, retragem proiectul de hotărâre de la 

punctul 8 al ordinei de zi. Nu avem proiect în regim de urgenţă. Supun votului 

dumneavoastră ordinea de zi, aşa cum v-am precizat. 

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a 

fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Vom parcurge ordinea de zi 

aşa cum este ea comunicată, punctul 1 de pe ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra unui sector din 

drumul judeţean DJ 151A Şăulia – Band situat pe teritoriul comunei Grebenişu de 

Câmpie 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt discuţii? Nu sunt, mulţumesc, supun la vot acest punct al 

ordinei de zi. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

judeţului Mureş, pe anul 2016 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Am aviz favorabil de la toate comisiile de 

specialitate. Avem o notă la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului, pe 

care o aveţi şi dumneavoastră, a fost comunicată inclusiv prin e-mail, se referă la un 

dosar execuţional, prin care se comunică înfiinţarea unei popriri asupra 

disponibilităţilor băneşti şi o somaţie. În data de 25.10.2016, Aeroportul Transilvania a 

depus o modificare a listei de investiţii şi reparaţii în cadrul aceluiaşi volum bugetar. 

Această hotărâre trebuie supusă la vot pe articole. Supun la vot articolul 1 al hotărârii.  

Dacă sunt discuţii? Nu sunt, vă rog să votaţi articolul 1. 

Articolul 1 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Dacă pentru articolul 2 sunt 

discuţii? Supun la vot articolul 2 al hotărârii. 

Articolul 2 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Articolul 3, dacă sunt 

discuţii? Supun la vot şi articolul 3 . 

Articolul 3 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Dacă pentru articolul 4 sunt 

discuţii? Dacă nu, vă rog să votăm şi articolul 4. 

Articolul 4 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Discuţii pentru articolul 5? 

Supun la vot articolul 5. 

Articolul 5 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc. Supun la vot în 

integralitate întreaga hotărâre de consiliu de la punctul 2 al ordinei de zi. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Punctul 3 de pe ordinea de zi: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 

judeţului Mureş  la 30 septembrie 2016 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem aviz favorabil de la toate comisiile 

de specialitate. Dacă sunt discuţii? Vă mulţumesc. Supun la vot acest proiect de 

hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Punctul 4 al ordinei de zi: 

4. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţ, a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pe anul 2016 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Dacă sunt discuţii? Nu sunt, 

mulţumesc. Vă rog să votaţi acest proiect de hotărâre. 

 Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Punctul 5: 

5. Proiect de hotărâre privind  completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale 

de interes public judeţean 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu:  Şi la acest proiect de hotărâre avem 

avizul favorabil al comisiilor de specialitate. Dacă sunt discuţii? Vă mulţumesc. Supun 

la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Szabó Árpád), 

domnul preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Punctul 6 de pe ordinea de 

zi: 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 

fonduri europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara” 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Dacă sunt discuţii? Nu sunt,vă rog să 

votaţi proiectul de hotărâre.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”,1 consilier nu a votat (Marius Tiberiu 

Baciu), domnul preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Punctul numărul 7 de pe ordinea de zi: 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A 

„ Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş”, pe anul 2016 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor de specialitate. Acest proiect de hotărâre se votează pe articole. Articolul 1 

dacă sunt discuţii? Vă mulţumesc. Supun la vot articolul 1. 

Articolul 1 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Discuţii pentru articolul 2. 

Supun la vot şi articolul 2. 

Articolul 2 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Bartha Mihaly), 

domnul preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Dacă sunt discuţii pentru 

articolul 3?  Nu sunt, vă rog să votaţi articolul 3. 

Articolul 3 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: supun la vot în ansamblu hotărârea de 

consiliu de la punctul 7 de pe ordinea de zi, vă rog să votaţi. 

 Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Documentaţie de avizare a lucrărilor 

de intervenţie şi PT RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)" 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc. Punctul 9: 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2017 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem aviz favorabil de la toate comisiile 

de specialitate. Dacă avem discuţii? Nu sunt, mulţumesc, supun la vot acest proiect de 

hotărâre: 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc. Punctul 10. 

10. Proiect de hotărâre privind 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 vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Există amendament pentru proiectul care 

a fost transmis domniilor voastre, dacă sunt discuţii? Înţeleg că nu sunt, vă mulţumesc! 

Fac totuşi precizarea că este vorba de acea sintagmă care a fost introdusă 

Compartimentului Patrimoniu şi Achiziţii Publice, prin adăugarea sintagmei 

,,Guvernanţă corporativă”. Înţeleg ca nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de 

hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Punctul numărul 11: 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului 

de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat 

Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Am primit aviz favorabil de la comisiile 

de specialitate, dacă sunt discuţii? Nu sunt, mulţumesc. Vă rog să votaţi proiectul de 

hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc! Punctul 12 de pe ordinea 

de zi: 

12. Proiect de hotărâre pentru  modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului 

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

unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Dacă sunt discuţii? Mulţumesc. Supun la 

vot proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Bartha Mihaly), 

domnul preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc! Punctul numărul 13: 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul Camerei Agricole Judeţene Mureş pentru anul 2017 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Dacă sunt discuţii? Vă mulţumesc. Supun 

la vot acest proiect de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Punctul numărul 14: 
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14. Proiect privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş pentru anul 2017 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Discuţii? Vă mulţumesc, supun la vot 

proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Cristina-Mara 

Togănel), domnul preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Punctul numărul 15: 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, 

statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Discuţii? Nu sunt, mulţumesc supun la vot 

proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Punctul numărul 16: 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

din cadrul aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş pentru anul 2017  

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Discuţii? Vă mulţumesc supun la vot 

proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Dragoş Tiberiu-

Bardoşi), domnul preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc! Punctul numărul 17: 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.92/16 iulie 2015 privind 

aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) Mureş pentru prevenirea, 

combaterea violenţei şi exploatării copilului şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al acesteia 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Discuţii? Nu sunt, vă mulţumesc vă rog să 

votaţi proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc. Punctul numărul 18: 

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Mureş 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Discuţii? Nu sunt, mulţumesc supun la vot 

proiectul de hotărâre. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/10/pct18.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/10/pct18.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Punctul numărul 19: 

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de demarare a procedurii de 

selecţie pentru unii membri ai Consiliului de Administraţie al R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Aviz favorabil al tuturor comisiilor de 

specialitate, dacă sunt discuţii? Supun la vot acest proiect de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat, domnul 

preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Punctul 20: 

20. Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al R.A „ Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Aviz favorabil de la toate comisiile de 

specialitate, dacă sunt discuţii? Da, vă mulţumesc, supun la vot acest proiect de 

hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu:  Mulţumesc. Punctul 21: 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei „HĂRŢI DE RISC NATURAL 

LA ALUNECĂRI DE TEREN ŞI SEISM” din cadrul lucrării „ÎNTOCMIREA HĂRŢILOR DE 

RISC NATURAL LA NIVELUL TERITORIULUI JUDEŢULUI MUREŞ” 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Aviz favorabil al tuturor comisiilor de 

specialitate, discuţii? Nu sunt, vă mulţumesc, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”,  domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent). 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitarea Muzeului 

de Ştiinţele Naturii” 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Aviz favorabil de la toate comisiile de 

specialitate, discuţii? Nu sunt, vă mulţumesc, supun la vot proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost 

absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu:  Vă mulţumesc. Punctul 23 de pe ordinea 

de zi: 

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

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale  
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem o singură propunere din partea 

Comisiei de Amenajare a Teritoriului şi Urbanism, care propune eliberarea autorizaţiei 

şi a licenţei pentru o perioadă de un an de zile, comisia a dat aviz favorabil. Îl rog pe 

domnul secretar să dea citire textului actului normativ ce reglementează această 

materie. 

Domnul secretar Paul Cosma: De fapt, sunt două comisii care au condiţionat avizarea 

de eliberare a licenţei doar pentru un an în loc de trei, este şi comisia social-culturală, 

vă rog să-mi permiteţi să dau citire dispoziţiilor articolului 35 (3) din Ordinul 353 din 

2007, este vorba de metodologia de aplicare a dispoziţiilor legale referitoare la 

serviciul public de transport. Potrivit acestui text de lege, licenţa de traseu se 

eliberează pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului încheiat 

cu beneficiarul sau cu cel care a angajat transportul, dar nu mai mult de trei ani, după 

prezentarea documentului de plată a tarifului de eliberare. În atare condiţii, având în 

vedere că, potrivit contractului încheiat între beneficiar şi operator, durata acestuia 

este de trei ani şi nu excede durata maximă prevăzută de lege, exprim opinia, potrivit 

căreia, orice altă durată a licenţei în afară de cea din contract este contrară legii. Prin 

urmare, în condiţiile în care amendamentul făcut în cele două comisii este menţinut, 

supus votului plenului şi aprobat, voi contrasemna hotărârea de consiliu, cu această 

observaţie referitoare la nelegalitatea restrângerii termenului în cauză. În condiţiile 

acestea, aş întreba, aş consulta preşedinţii celor două comisii dacă menţin 

amendamentul, urmând să fie supus la vot. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Comisia noastră, comisia social-culturală a 

propus un an de zile în ideea de a se evalua dacă această activitate se derulează în 

condiţii normale. Deci, evident din moment ce textul de lege impune acest lucru, nu 

avem altceva decât să revenim şi să fim de acord. Am primit acordul colegilor. 

Domnul secretar Paul Cosma: Domnul Tatár. 

Domnul consilier Tatár Bela: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, noi ne-am uitat 

foarte atent la dosarul care a fost prezentat consiliului judeţean, acolo sunt nişte 

lucruri foarte interesante dar poate nu ne interesează pe toţi. Municipalitatea, de 

unde pleacă acel mijloc de transport, a dat acordul, în principiu, pentru un an de zile, 

12 luni, pentru oprirea în staţie. Pe lângă asta, acel mijloc de transport duce 14 

oameni zilnic la lucru, nu mai mult, nu 100, 14, dimineaţa la ora 8 şi la ora 4, cu un 

tarif de 63 de lei, undeva 1.260 lei pe lună, zile lucrătoare, unde salariu minim în 

România este 1.210 lei, nu mai pun alte cheltuieli. Pe lângă asta, conform programului 

de transport aprobat de domnii consilieri, normal, sunt între 7 şi 8 în direcţia 

respectivă, adică mijlocul de transport, cam în 3-4 minute pleacă în această direcţie, 

din Tîrgu Mureş spre diferite localităţi (Sîngeorz, Ernei, Reghin, Glodeni, Băla, toate). 

Am ajuns în situaţia respectivă, că avem mai multe curse speciale, ocazionale decât 

curse regulate, conform programului de transport votat. Acest lucru mi se pare puţin 

aberant şi dacă colegii zic că este normal, sunt de acord. De aceea am considerat, 

fiindcă autorizaţia de plecare este emisă numai pe 12 luni şi cele 14 persoane nu pot 

să vină după ani de zile, dacă aceste curse rentabile lor, nu ştiu cum pot să fie 

rentabile, că momentan cu 63 de lei pe zi , dacă primeşte un singur angajat, deja 

lucrează în pierdere şi acelaşi lucru aş vrea să solicit consiliului judeţean să adreseze o 

adresă la ISCTR ca să controleze toate cursele astea speciale, că eu nu cred că duc 



    10/11 

 

acei 14 oameni dus-întors pe drumul respectiv şi sunt o piraterie mascată, au mers au 

licitat prin SEAP ca să obţină aceste linii, unii vin la consiliul judeţean în capacitatea 

acestei legi şi cer o cerere, semnează, ca orice societate care are 10 angajaţi şi 

plimbă toată ziua exact peste transportatori şi din cauza asta mulţi transportatori 

trebuie să renunţe la linie. Asta e până în 2019 votat, adică programul de transport se 

termină în 30 iunie, cursa specială se termină undeva în noiembrie, consensul acesta a 

fost al comisiei şi să zic că poate şi tehnic, presupun. Eu susţin, părerea mea personală 

şi colegii, fiecare votează ce vrea. Mulţumesc. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Comisia îşi păstrează opinia sau avem 

aviz favorabil? Dau cuvântul domnului Pop Cosmin, preşedintele comisiei. 

Domnul consilier Cosmin Pop: Cu acordul dumneavoastră, aş dori totuşi să discut cu 

comisia de urbanism să luăm o hotărâre împreună. Nu pot să spun doar punctul meu de 

vedere şi să iau o hotărâre de unul singur.  

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Da, sigur, vă rog să vă consultaţi şi să ne 

exprimaţi punctul de vedere. Da, vă rog să reluăm activitatea şedinţei. 

Domnul consilier Cosmin Pop: În urma discuţiei cu ceilalţi colegi din Comisia de 

urbanism am hotărât să nu menţinem hotărârea comisiei de urbanism. Deci, suntem 

pentru. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Să înţeleg că avem un aviz favorabil? 

Domnul consilier Cosmin Pop: Corect. Pe termenul de 3 ani. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Am înţeles. Mulţumesc. Supun la vot 

proiectul de hotărâre de la punctul 23 de pe ordinea de zi în varianta propusă de 

executiv. 

Hotărârea se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 4 voturi ,,împotrivă”, 6 consilieri s-au 

abţinut, 1 consilier nu a votat, domnul preşedinte Péter Ferenc a fost absent. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc. Punctul 24 al ordinei de 

zi: 

24. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Domnul Sabău, vă rog: 

Domnul consilier Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Bună ziua! Am dorit în comisie să 

atragem sau să rugăm ca la anul viitor, când se va face bugetul, să aveţi în vedere 

următoarea situaţie: discuţia în comisie a plecat de la punctul 19 de pe ordinea de zi, 

cu privire la comisia care trebuie să aibă un expert din afara consiliului judeţean. Noi, 

comisia, am zis că poate ar fi de analizat de către executiv situaţia în care consiliul 

judeţean să poată susţine financiar cursuri de formare permanentă, continuă a 

angajaţilor consiliului judeţean în vederea unei mai bune cunoaşteri a domeniilor de 

care noi ne lovim. În punctul 19 ne refeream practic la zona de resurse umane, adică 

să avem specialişti pregătiţi, ai noştri, ai consiliului judeţean, investiţia, mă refer 

financiară, în pregătirea şi formarea continuă a angajaţilor noştri, cred că pe termen 

lung va provoca doar lucruri pozitive consiliului, să nu mai fim nevoiţi să mergem spre 

experţi din afara consiliului judeţean, pe care să îi plătim separat. Ar fi mai bine să 
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avem această situaţie în vedere, aceasta este rugămintea comisiei, în buget să 

prevedem o serie de sume, o să vedeţi cât e nevoie pentru formarea continuă a 

angajaţilor consiliului judeţean. Vă mulţumesc frumos, este o recomandare, nu o 

obiecţiune. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc. Pentru că nu mai sunt 

alte intervenţii, cu siguranţă o să avem în vedere, în executiv, să facem toate 

demersurile pentru ca orice cheltuială să fie la minim, în aşa fel încât să nu irosim 

banii consiliului judeţean atunci când nu este nevoie.  

De data aceasta, totuşi, am înţeles că e un act normativ cu dată recentă, cu aspecte 

de ultimă oră, iar personalul propriu nu era în măsură să fie în temă cu aceste 

modificări legislative şi acest motiv ne-a obligat, oarecum, să angajăm un expert 

extern.  În viitor, sperăm să nu ne mai regăsim în astfel de situaţie. Vă mulţumesc. 

Acestea fiind spuse, declar închisă şedinţa de astăzi a consiliului judeţean. Vă 

mulţumesc şi o zi frumoasă! 

Şedinţa se încheie la ora 13.42. 

 

 

VICEPREȘEDINTE                          SECRETAR 
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