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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

28 februarie 2019, 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. 

183/20 februarie 2019 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi 

de Zi” (în mediul on-line) și „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean a lipsit domnul consilier Gliga Ioan 

Florin.  

Au fost invitați să participe:  

• dl Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dna Miklea Hajnal, director general, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș; 

• dl Peti Andrei, președinte C.A., R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș; 

• dl Barabasi Attila, director, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”; 

• dl Moldovan Thomas Răzvan, șef serviciu, Serviciul Administrativ-Întreținere 

Complex ”Transilvania Motor Ring”;  

• dl Matiș Raul-Dacian, director executiv, Poliția Locală Târgu Mureș;  

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

Târnăveni; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să începem, în primul rând dați-mi voie 

să vă spun bună ziua tuturor. Aș dori, totodată, începând chiar de astăzi să spun 

tuturor doamnelor: o primăvară frumoasă să aveți! Și La mulți ani! Și domnișoarelor, 

bineînțeles. Mulțumesc pentru corecție. Totodată, aș dori să spun că, după cum ați 

observat, în sfârșit avem un nou sistem de vot care este mult mai vizibil și sper să fie 

și funcțional. Deci se vor vedea o mulțime de informații pe panoul din fața 

   Nr.7138/22.03.2019 

   Dosar  VI D/1 

 

 



    2/11 

 

dumneavoastră și intră în funcție și sistemul de traducere. Deci achiziția, care a fost 

pornită încă de la sfârșitul anului trecut, acum funcționează și sper așa să rămână 

multă vreme. Dacă-mi permiteți, aș da cuvântul domnului secretar Paul Cosma 

pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș 

din data de 31 ianuarie 2019. Vă mulțumesc. 

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

consilieri dacă aveți observații cu privire la conținutul actului? Dacă nu sunt, vă invit 

să votați procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31 ianuarie 2019 și vă 

mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 31 

ianuarie 2019 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga 

Ioan Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. 34 de voturi „pentru”, un absent, deci 

în unanimitate a fost aprobat procesul-verbal. Să trecem la ordinea de zi. Ați primit 

ordinea de zi cu anumite modificări pe care vi le-aș prezenta. În primul rând, în 

regim de urgență intră trei proiecte în legătură cu Programul Național de Dezvoltare 

Locală, proiectele consiliului județean, și la propunerea Comisiei de servicii publice 

propun scoaterea proiectul de hotărâre cu nr. 11, dar amânarea lui pentru ședința 

următoare, pentru că se cer anumite lămuriri. Dacă aveți întrebări în legătură cu 

ordinea de zi? Punctul 11 este Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri 

pentru depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul. Dacă nu aveți 

întrebări, atunci dați-mi voie să supun votului.  

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Baciu 

Marius Tiberiu), un consilier a fost absent (Gliga Ioan Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Încă ne 

obișnuim cu ceea ce apare pe monitor. Vă mulțumesc frumos. Aș trece la primul 

punct de pe ordinea de zi în regim de urgență. 

În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.116/27.09.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Reabilitare drum judeţean DJ151 Luduş – Sărmaşu – limită judeţ 

Bistriţa Năsăud, km 9+000-10+000, judeţul Mureş”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru 

aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Repede aș trece în revistă problema din cauza 

căreia trebuie să reluăm actualizarea indicatorilor tehnico-economici, din cauza 

Ordonanței nr. 114, se cere de către Ministerul Dezvoltării recalcularea acestor 

indicatori tehnico-economici și din această cauză sunt cele trei proiecte propuse 

pentru ziua de astăzi în regim de urgență, ca să putem trimite cât se poate de repede 
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către Ministerul Dezvoltării. Deci, în primul proiect este vorba de DJ 151 Luduș – 

Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest 

proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumim. 34 de voturi pentru. 

Trecem la proiectul de hotărâre nr. 2.  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureșnr.127/24.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund - limită județ 

Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor 

documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 

dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările 

ulterioare. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Tot aceeași problemă, privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – 

Voivodeni – Glodeni. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, 

atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

3. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției „Lărgire drum județean DJ 154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 

0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru 

aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Atunci aș trece la ordinea de zi în regim ordinar. 
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1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul 

privat al judeţului Mureş. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există, avizul 

favorabil. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnul 

Molnar. 

Domnul consilier județean Ervin Molnar: Domnule președinte, stimați colegi, grupul 

PNL este de acord cu valorificarea acestui imobil, dar nu prin vânzare ci prin 

concesiune. Dacă valorificarea lui s-ar face prin concesiune, atunci ar rămâne în 

proprietatea județului. În consecință, grupul PNL va vota împotriva acestui proiect de 

hotărâre.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc pentru intervenție. Ceea ce este 

important de precizat, momentan, prin această hotărâre trece în domeniul privat și 

prin hotărâre este vorba de valorificare, valorificare nu înseamnă neapărat vânzare. 

Deci asta urmează să decidem, cum. Despre acest teren, nu știu dacă cunoașteți la 

fața locului situația, este vorba de curtea îngrădită a castelului, deci nu este un teren 

care este undeva în altă zonă, este vorba de curtea castelului și aici a fost o cerere, 

dar decizia este decizia următoare, cum îl valorificăm. Poate fi prin concesiune, 

poate fi prin închiriere, poate fi prin valorificare, adică efectiv prin vânzare. Astăzi 

decidem pentru a trece în proprietatea privată a județului și în așa fel putem să 

decidem în perioada următoare cum vom face. 

Domnul consilier județean Ervin Molnar: Am înțeles acest lucru, dar dacă s-ar dori 

valorificarea lui prin concesiune, nu ar fi necesară trecerea acestui imobil din 

domeniul public în domeniul privat. Concesionarea se poate face și dacă este în 

domeniul public al județului. Nu este obligatoriu să îl trecem în domeniul privat. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Așa este, aveți dreptate, dacă e în domeniul public 

poate fi doar concesionat, dar cum nu am discutat despre acest fapt eu propun în 

continuare cum s-a discutat și în comisie, trecerea în domeniul privat și asta nu ne 

obligă ca să vindem. Asta va fi o următoare discuție, dacă decidem să vindem terenul 

sau dacă decidem să-l închiriem sau să-l concesionăm. Dacă este în proprietatea 

publică există doar o singură posibilitate, doar concesionarea, dacă nu este în 

domeniul public atunci există mai multe variante, iar propunerea a fost trecerea din 

public în privat.  

Domnul consilier județean Ervin Molnar: Eu vreau doar să justific că noi suntem de 

acord doar cu concesionarea acestui imobil și de aceea vom vota împotrivă. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am înțeles. Dacă mai aveți cumva întrebări în 

legătură cu acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci dați-mi voie să 

supun votului.  

Hotărârea aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Baciu Marius-

Tiberiu, Balaș Ionela-Daniela, Bândea Eugen, Cerghizan Marius-Vasile, György 

Alexandru, Ilieș Ovidiu-Tudor, Molnar Ervin, Rață Nadia-Dinuca, Teth Bianca-

Minodora și Togănel Cristina-Mara), un consilier a fost absent (Gliga Ioan Florin).  
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Domnul președinte Péter Ferenc: Trebuie să fiu tare vigilent aici. 24 de voturi 

pentru, 10 împotrivă, deci s-a adoptat această hotărâre. Vă mulțumesc. Trecem la 

punctul 2 din ordinea de zi în regim ordinar. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea unor tarife şi taxe locale 

datorate în anul 2019 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş;  

Domnul președinte Péter Ferenc: Domnul Kupás János, o secundă. Avizul comisiilor 

de specialitate există. A cerut cuvântul domnul Kupás János, vă rog. 

Domnul consilier județean Kupás János: Domnule președinte, doresc să anunț pe 

această cale că nu voi participa, la acest punct, la dezbatere și la vot. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări în legătură 

cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin), iar un consilier nu a votat (Kupás János). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

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

în subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş, pentru anul 2018. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a 

contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum şi stabilirea categoriilor de 

venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se 

calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului 

pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a managementului 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Aș avea eu ceva de spus. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă rog. Aveți un microfon, imediat vi se aduce.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Vă mulțumesc domnule președinte. În legătură cu 

situația de la Aeroportul Târgu Mureș aș vrea să fac următoarele precizări și în același 

timp să solicit public câteva lămuriri. Înțeleg că acolo vor fi angajate în viitorul 

apropiat niște persoane, e o veste foarte bună, însă în același timp cred că e nevoie 

de a face o evaluare a personalului care există în momentul de față acolo, desigur, în 

condițiile legii. Am primit, în calitate de deputat, foarte multe sesizări, dacă vreți, 

de la personalul de acolo care reclamă că sunt tot felul de situații neplăcute și cred 

că este de datoria dumneavoastră, în primul rând, potrivit legii să mergeți și să 

vedeți despre ce este vorba acolo. O altă chestiune care mi-a fost semnalată atât de 

către cetățeni, cât și de către cei care lucrează acolo este faptul că în perioada 

următoare se vrea a fi externalizate servicii care în momentul de față sunt rentabile. 

Aș vrea să vă cer public, și o să primiți în cursul zilei de astăzi sau cel târziu mâine o 

hârtie, o solicitare în acest sens, care sunt argumentele pentru care ați hotărât, dacă 

este așa, în primul rând, să externalizați aceste servicii, vorbim de parcare și de 

handling și să ne faceți o prezentare în ceea ce privește costurile pentru cele două 

chestiuni, parcare și handling. Deci un punct se referă la evaluarea personalului de 

acolo și acest lucru, repet, este solicitat de către oamenii din interiorul aeroportului, 

iar al doilea punct se referă al această chestiune cu privire la externalizarea 

serviciilor care în momentul de față este profitabilă. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc pentru intervenție, doamna deputat. 

Oricum, acestea sunt lucruri care le puteam discuta nu în cadrul acestui punct, dar 

dați-mi voie atunci să vă și răspund. Evaluarea se face în fiecare an, iar în acest 

moment trebuie noi să asigurăm conducerea acestei regii, iar pentru acest fapt 

trebuie să scoatem aceste posturi la concurs, deoarece avem nevoie de un consiliu de 

administrație, iar despre activitatea aeroportului trebuie să vă spun: relațiile juridice 

între consiliul județean și aeroport sunt reglementate de acel contract de 

management, iar consiliul județean doar o să ia act despre acele evaluări ale 

membrilor, dar niciodată nu o să intre în activitatea acestui aeroport, pentru că nici 

nu are dreptul. Deci ei vor lua aceste decizii, ce fac cu aceste servicii iar, 

bineînțeles, în cadrul evaluării și acesta este un punct în momentul când se evaluează 

conducerea aeroportului, dacă a făcut sau nu a făcut bine, dar nu este obligația 

consiliului județean ca să verifice. Și credeți-mă că avem ochii pe ei, și noi de gândim 

în fiecare zi cum putem să facem să fie mai bine. Deci evaluările se fac și se vor face 

în fiecare an, pentru că este obligație contractuală ca să o facem. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Vă mulțumesc mult pentru răspunsuri. Până în 

momentul de față a fost evaluată actuala conducere aeroportului, care sunt 

rezultatele, iar … o mențiune, noi avem de prins din urmă, ca să zic așa, metaforic 

vorbind, pe ceilalți din jurul nostru, iar acest lucru se poate face doar dacă avem 

acolo niște oameni instruiți, ori experiența din ultimele zile, din ultimele perioade 

arată că oamenii de acolo nu sunt instruiți la locul de muncă. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Doamna deputat, credeți-mă, sunt mii de acte, nu 

cunosc fiecare act pe de rost, dați-mi în scris și vă vom răspunde în scris, dacă îmi 

permiteți, și o să vă dăm toate actele din acele evaluări și acele acte care au fost 

făcute până acum. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Vă mulțumesc. Cu mențiunea că ar trebui să știți, 

dacă domnul care ocupă această funcție în momentul de față, are o evaluare bună 

sau nu. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă nu ar fi avut atunci ar fi fost destituit.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Cred că e o chestiune de interes general.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Acum, unde se află și ce notă a primit, dați-mi voie, 

dar nu pot să știu pe de rost pentru toți, sunt peste 20 de instituții în cadrul 

consiliului județean, deci nu pot să știu ce notă a primit, dar vom răspunde, dacă-mi 

permiteți, în scris.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Mulțumesc frumos pentru răspunsuri.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă mai sunt alte intervenții, întrebări? Dacă nu 

sunt, atunci dați-mi voie să supunem votului.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

 

6. Proiect de hotărâre pentru prorogarea unui termen; 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri 

de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, 

cu modificările ulterioare. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică Mureş. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți întrebări, 

atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de examinare 

pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare 

a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr. 18920/12 I/486/07.10.2016. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă aveți 

întrebări? Domnul Sabău-Pop, domnul consilier, vă rog. Nu? Scuze. Dacă nu sunt 

întrebări, atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru prevenirea și 

reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Gliga Ioan 

Florin). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

 



    9/11 

 

12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Și, ultimul punct, dacă aveți cumva interpelări sau 

întrebări, vă rog frumos. Domul profesor Boloș, vă rog, domnul consilier. 

Domnul consilier județean Boloș Vasile: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, 

doamnelor și domnilor consilieri, onorată asistență, vă rog să îmi permiteți să exprim 

în nume propriu o opinie pe care o intitulez O dilemă morală. Cu puține excepții, 

fiecare dintre noi suntem conectați la evenimentele și dezbaterile publice care se 

petrec în spațiul local, național și internațional. Mijloacele moderne de diseminare a 

informațiilor ne ajută cu generozitate să facem acest lucru. În mod deosebit suntem 

focusați, pe zona locală, în care suntem ancorați prin multiplele fire ale existenței 

cotidiene. De curând am citit în presa locală declarația unui lider al unei formațiuni 

politice prin care acesta explica cetățenilor motivația sancțiunilor acordate 

consilierilor locali a acelei formațiuni pentru un vot acordat unui proiect de hotărâre 

de pe ordinea de zi din consiliul din care făceau parte, în disonanță cu poziția 

partidului în cauză. În motivația expusă apare și exprimarea ideii că la alegeri, 

mandatul de consilier a fost acordat de cetățeni, citez din declarație – exclusiv și 

subliniez, exclusiv pentru partidul sub sigla căruia au candidat, iar persoanele în 

cauză au fost, citez din nou – nume aflate sub antetul partidului. Nu doresc și nu am 

căderea să comentez asupra felului în care partidul în cauză își gestionează 

problemele interne specifice. Eu doar încerc, pe fondul celor prezentate mai înainte, 

să găsesc răspunsuri la câteva întrebări, în opinia mea firești. Prima întrebare: este 

oare adevărat că cetățenii atunci când votează o listă de partid sunt total indiferenți 

ce nume se află pe acea listă? Răspunsul pe care mi-l dau este: eu cred că nu. 

Cetățenii sunt atenți la oamenii care vor să le promoveze interesele. A doua 

întrebare: O dată procesul electoral finalizat, conform legislației, cine depune un 

jurământ de credință față de cetățeni, partidul sau consilierul în cauză? Răspunsul 

este evident cunoscut, consilierul în cauză. A treia întrebare: În situația asumării unei 

răspunderi cine suportă efectul legal al măsurilor luate? Consilierul în cauză sau 

partidul? Răspunsul este din nou evident, consilierul în cauză. Dilema morală la care 

am făcut referire în timpul intervenției mele se referă la întrebarea: Până unde se 

extind gradele de libertate ale unui consilier local sau județean în activitatea sa 

specifică? Personal, cred că, în situația ipotetică sau reală a unei coliziuni de opinii 

asupra unui proiect de hotărâre între un consilier și partidul pe care îl reprezintă, 

consilierul în cauză are datoria morală să se exprime public asupra acestui lucru și să 

își motiveze argumentat varianta de vot pe care o alege, menționând dacă este cazul 

mandatul primit din partea partidului pe care îl reprezintă. Dacă însă diferența de 

opinii între consilierul în cauză și partidul său constituie o constantă în timp, consider 

că persoana în cauză ar fi normal să renunțe la calitatea de consilier. De altfel, cred 

că moral ar fi, într-un consiliu local sau județean, de fiecare dată când sunt voturi 

împotrivă sau abțineri la un proiect de hotărâre, prealabil exprimării votului să fie 

formulată de cei în cauză o explicație publică argumentată. Rolul acestei explicații 

este de a evidenția că există și alte perspective de a vedea problema în cauză. Am 

certitudinea că cetățenii ar aprecia pozitiv acest lucru. Ideile expuse mai sus despre 

dilema morală pe care am definit-o pot fi acceptate sau nu, dar cred că merită a se 

medita asupra acestora. Vă mulțumesc pentru atenție. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier. Aș da cuvântul 

domnului Sabău – Pop. Domnule consilier Sabău – Pop, vă rog.  

Domnul consilier județean Sabău – Pop Olimpiu: Domnule președinte, domnilor colegi 

am luat cuvântul mai mult pentru a vă informa cu privire la un demers pe care 

Universitatea UMFST l-a făcut în ultima perioadă, respectiv am inițiat un curs de 

formare pentru aleșii locali, formare și perfecționare. Acest curs de formare și 

perfecționare este o obligație juridică din legea aleșilor locali, statutul aleșilor locali, 

art. 5, nu 51, mă scuzați. O să fie o serie de cursuri în zona de răspundere juridică a 

consilierilor locali și județeni, proceduri de aprobare a hotărârilor de consiliu. Vom 

avea un speaker invitat de la Brussels, va veni pe partea de cum se constituie un 

buget local în contextul unei eventuale accesări de fonduri europene. Cursul este 

gândit doar pentru aleșii locali și exclusiv pentru aleșii locali. Vă fac această 

invitație, să vă înscrieți până pe 23 aprilie. Am să vă informez din timp cu privire la 

detaliile pe această direcție. Nu pot decât să vă mulțumesc frumos pentru atenție. 

Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc doamnelor și domnilor consilieri. O 

secundă, dacă-mi permiteți, într-adevăr, domnul profesor Boloș a prezentat într-

adevăr o dilemă, într-adevăr este o problemă la care ar trebui să medităm cu toții și 

ar trebui să vedem exact cum percepe societatea aceste probleme. Eu personal cred 

că în baza legilor în vigoare, până când ești consilier pe o listă de organizație 

politică, până atunci reprezinți întotdeauna acea organizație politică. Deci nu poți să 

vorbești despre o persoană doar în momentul în care ai participat la un vot 

uninominal sau ai mers independent și în așa fel poți să vorbești doar despre tine ca 

persoană, în restul situațiilor, în primul rând vorbim despre organizația politică, că 

este bine sau nu este bine, într-adevăr, acest lucru este o dilemă la care putem să ne 

gândim cu toții în viitor și la situația perceperii societății asupra acestor lucruri, dar 

oricum vă mulțumesc pentru prezentarea făcută și domnului profesor Boloș, și 

domnului Sabău-Pop, și vă mulțumesc. Doamna deputat a mai cerut cuvântul, vă rog 

frumos. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Vă mulțumesc, domnule președinte. Voiam să profit 

de ocazie, având în vedere faptul că domnul Peti se află în sală, ar putea să ne 

răspundă la aceste chestiuni punctuale, pentru că sunt exemple punctuale de lucruri 

care nu funcționează acolo și din experiența personală, acum o săptămână, în 

momentul în care mergeai la check in  dura foarte mult până ți se elibera acel 

boarding pass, iar un avion a stat o jumătate de oră pe pistă pentru că personalul de 

acolo nu știa să elibereze acel load sheet. Dacă sunteți amabil să îl întrebați, să 

răspundă punctual la aceste … 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă-mi permiteți, doamna deputat nu suntem în 

dezbatere publică, este ședința consiliului județean, aceste răspunsuri, dacă le doriți 

adresați-le în scris și cu mare plăcere vă vom răspunde.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Doar că pe ordinea de zi era un subiect cu privire la 

aeroport. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Nu este nici o problemă, momentan suntem la 

ședință, acesta este regulamentul consiliului județean … 
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Doamna deputat Lavinia Cosma: Deci înțeleg că nu vreți să răspundă. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Nu este vorba de a nu răspunde, fiecare consiliu are 

un regulament și noi avem un regulament, puteți să vă adresați în scris și cu mare 

plăcere vă răspundem și noi și Aeroportul Transilvania. Vă mulțumesc.   

Doamna deputat Lavinia Cosma: Am reținut, nu vreți să răspundă. Mulțumesc.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă nu mai sunt alte intervenții, atunci vă 

mulțumesc pentru prezență. Vă doresc o zi deosebit de plăcută. 

Ședința se încheie la ora 13,41. 
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