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Dosar VI D.1

PROCES – VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
28 martie 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.
225/22 martie 2019 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi
de Zi” (ediția on-line) și „Nepujság”.
Din cei 35 de membri ai consiliului județean a lipsit domnul consilier Ilieș OvidiuTudor.
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 Ovidiu Gîrbovan, manager, Spitalul Clinic Județean 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: Dacă-mi permiteți, aș începe. În primul rând aș dori
să vă spun bună ziua tuturor la ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș.
Doamnelor și domnilor consilieri, stimați colegi și stimați reprezentanți ai presei,
dacă îmi permiteți aș începe cu o mică declarație, înainte de ședință.
Probabil ați văzut, în ultimele zile au apărut mai multe acuzații instituției noastre și
împotriva mea, personal, dar asta este deja bineînțeles, și în legătură cu sistemul de
colectare a deșeurilor care este gestionat de Consiliul Județean Mureș. Nu demult, în
zilele anterioare, chiar din partea instituției vecine, din partea primăriei au apărut
niște acuzații la care am răspuns destul de ferm, iar astăzi, nu demult a fost o
conferință de presă organizată de domnul senator Marius Pașcan sau deputat, mă
scuzați, a fost senator înainte cu un mandat, mulțumesc pentru … Deci a fost o
conferință de presă organizată la care au participat câteva persoane invitate, era un
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domn consilier, ceva cu ”pădure”, probabil cei care vând blana ursului din pădure,
care erau complet pe lângă subiect și într-adevăr au vorbit despre efortul instituției
noaste și eforturile instituție noastre într-un mod nepermis și pe care nu-l putem
tolera. N-am putut nici până acum, dar nici de aici încolo. Știți foarte bine că, în
general, sunt un om cu un nivel de toleranță foarte înalt și chiar trebuie să depună
eforturi să mă scoată din sărite dar, într-adevăr, când se ajunge la situații în care
deja începe să ne amenințe instituția, colegii noștri, care chiar depun eforturi ca să
realizeze anumite lucruri, nu putem să tolerăm, nici eu ca președinte al consiliului
județean, dar cred că nici dumneavoastră ca și consilieri. Ce s-a întâmplat astăzi în
această conferință de presă, cei care s-au uitat puteau să vadă, într-adevăr, că era
plin de minciuni, că era plin de niște declarații complet false și chiar aș putea să
spun că, comentariile, nu că sunt de prisos, dar trebuie să pună într-adevăr claritate
în acest subiect. Știți foarte bine că, și nu vreau să acuz pe nimeni, să nu mă
înțeleagă greșit, dar domnul deputat, când era senator timp de 4 ani de zile chiar a
fost în acea coaliție care a condus acest județ și știu cum am preluat acest proiect.
Deci acest proiect l-am luat ca un schelet în dulapurile consiliului județean și acum
el să ne acuze pe noi că am încercat, și suntem aproape de finalizarea acestui
proiect, cred că este deja de domeniul nesimțirii. Și problema gestionării deșeurilor
pe acest județ, știți foarte bine prin ce faze am trecut pentru că de fiecare dată am
făcut acele aprobări în consiliul județean, la toate etapele și în prima etapă, când
am reușit să deschidem depozitul de deșeuri din Sânpaul, astfel salvând și municipiul
Târgu Mureș și alte localități cu deșeurile istorice, au avut unde să le depună, dar
dacă mă duc mai departe și la celelalte licitații care au fost, celelalte două etape cu
Cristești-ul și cu TMB-ul de la Sânpaul, deci cred că și dumneavoastră, stimați colegi,
sunteți conștienți prin ce am trecut și ce eforturi au depus colegii noștri ca să
realizăm într-adevăr aceste etape și ca să punem în funcțiune tot sistemul de
gestiune. În acest moment ne aflăm în situația în care am licitat într-adevăr și
colectarea deșeurilor, am semnat până acum din șapte regiuni patru contracte, din
cele patru contracte semnate, cel puțin consider că…, ferm pot să afirm că întradevăr au fost licitațiile organizate în baza legilor în vigoare, nici o decizie nu s-a
luat niciodată în această instituție fără acordul autorității de management a
ministerului, fără să aibă vizele juridice, economice, tehnice și eu am încredere în
colegii cu care lucrez că dacă s-au dat aceste vize sigur sunt în baza legilor în vigoare
și nu în baza altor lucruri. Deci acum când suntem amenințați pot să afirm că nu ne
temem de aceste amenințări, am trecut prin multe în viață și probabil vom mai
trece, și eu și colegii noștri, deci nu mă tem că suntem amenințați de anumite
persoane, indiferent în ce rag sau în ce partid politic fac parte. Nu doresc să arăt cu
degetul către nimeni. Eu am un principiu foarte clar, doresc să depun această
activitate în folosul cetățenilor din acest județ și așa cred că și dumneavoastră acest
lucru îl doriți. Nu dorim să avem lupte politice pe niște lucruri, pe niște servicii care
într-adevăr trebuie organizate cât se poate de repede și la un nivel cât mai înalt,
pentru că prin acest proiect am dorit, cred că și predecesorii mei acest lucru au
dorit, când au pornit acest proiect ca, colectarea selectivă din acest județ să fie la
un nivel foarte înalt. Și chiar suntem, nu pe ultima sută de metri, ci pe ultimii zeci
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de metri în care reușim să realizăm acest sistem de management al deșeurilor.
Acum, vedem că suntem atacați de niște persoane pe care putem să spunem că la
momentul respectiv nici măcar nu au lat măsurile care erau necesare și în așa fel
putem să spunem că noi am primit această misiune și colegii noștri acum muncesc
mult mai mult ca să putem să reducem din acele decalaje de timp pe care le-au
creat alții și chiar unii, chiar cei care vorbesc cu această ocazie. Noi, în continuare o
să luăm toate măsurile necesare ca acest proiect să fie finalizat și să fie trecute
toate etapele ca acest serviciu să fie complet și aici vă mulțumesc pentru sprijinul pe
care ni l-ați acordat, le mulțumesc tuturor colegilor și angajaților din consiliul
județean care chiar au făcut eforturi ca acest proiect deosebit de important să fie
finalizat și le transmit domnului deputat și colegilor, invitaților dânsului că nu ne
temem de nici un denunț, indiferent de ce natură o fi, pentru că știm foarte bine că
noi doar ne-am făcut datoria. Știu că acum începe campania electorală, imediat este
deja în pragul ușii campania electorală cu europarlamentarele, după aceea începe
campania prezidențială și alegerile locale, dar cred că nu e frumos ca în contextul
legii să te ridici împotriva celor care doresc să facă ceva și nu împotriva celor care nu
au făcut ani de zile nimic. Eu doream să fac această declarație pentru că deja au
apărut niște declarații atât de urâte împotriva instituției pe care o reprezentăm,
împotriva colegilor noștri care lucrează în această instituție, că aici toată lumea a
aranjat aceste licitații, că vin doar firmele care sunt apropiate de consiliul județean
și de președinte, deci nu putem să acceptăm aceste declarații și chiar i-aș soma pe
cei care fac aceste declarații să nu se gândească la lupta politică, prima dată să se
gândească la cetățenii acestui județ și la cetățenii pe care îi reprezentăm și pe ei o
să îi reprezentăm noi toții. În așa fel, nu doresc acum să deschid o discuție pe
această temă, dar mă gândeam că trebuie să fac aceste precizări, pentru că ceea ce
am văzut astăzi la această declarație de presă pur și simplu m-a frapat și cred că așa
ceva nu se poate permite într-un județ care, putem să spunem, era printre primii
care au realizat acest proiect și care este printre primii care reușește să finalizeze
acest proiect. Și chiar luna trecută sau zilele acestea când am avut ședința
extraordinară, de ce am votat pentru Cluj, pentru județul Cluj, ca să poată să
depună și el deșeurile strânse în județul Cluj în depozitul zonal de la Sânpaul, pentru
că ei încă nu au reușit să finalizeze. Deci noi care suntem printre fruntașii județelor
din această țară și chiar pot să spun că împreună cu colegii din coaliție am declarat
acest lucru – că facem tot posibilul ca să pornim acest proiect cât se poate de repede
și acum să fim atacați în acest mod josnic nu cred că ar duce la rezultat, decât la o
luptă politică acerbă care nu are nici un sens. Deci, încă o dată scuzați-mi
intervenția aceasta mai lungă, dar cred că era oportună, pentru că nu putem să
permitem niciodată ca nici instituția, nici angajații din această instituție, nici
dumneavoastră, stimați colegi din consiliul județean să fim ponegriți de cineva care
ar trebui prima dată să-și vadă de oalele lui, ce a făcut sau ce nu a făcut în acest
județ. Vă mulțumesc frumos și atât am avut de spus, o să trec atunci la ședința de
consiliu, dacă îmi permiteți.
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Aș da cuvântul, prima dată, domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta
procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 22
martie 2019.
Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc domnule președinte. Doamnelor, domnilor
dacă aveți observații cu privire la conținutul materialului? Întrucât nu sunt, vă rog să
votați procesul-verbal al ședinței extraordinare din 22 martie 2019 și vă mulțumesc.
Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de
22 martie 2019 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ilieș
Ovidiu-Tudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 34 de voturi „pentru”. Atunci aș
trece la ordinea de zi. Ați primit încă un proiect de hotărâre în regim de urgență și
avem, în total șapte proiecte în regim ordinar. Dacă aveți întrebări în legătură cu
această ordine de zi? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot.
Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Brassai
Zsombor), un consilier a fost absent (Ilieș Ovidiu-Tudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Aș trece la
primul punct de pe ordinea de zi în regim de urgență.
În regim de urgență:
1.

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș
nr.144/2017 pentru aprobarea Regulamentului privind condițiile în care se
realizează accesul furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe domeniul
public al Județului Mureș, aflat în administrarea Consiliului Județean Mureș și
stabilirea unor măsuri în vederea aplicării acestuia.

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Dacă aveți întrebări? Domnul Kupás János.
Domnul consilier județean Kupás János: Domnule președinte, doresc să precizez că nu
voi participa la dezbatere și la vot la acest punct. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă
nu, atunci vă rog să trecem la vot.
Hotărârea aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Kupás János) și
un consilier a fost absent (Ilieș Ovidiu-Tudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 33 voturi „pentru”. Vă mulțumesc.
În regim ordinar:
1. Proiect de hotărâre pentru 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: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă aveți
cumva întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog
să trecem la vot.
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Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ilieș OvidiuTudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 34 voturi „pentru”. Vă mulțumesc.
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea proiectului „Construire
pavilioane expoziţionale Time Box”.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate, avizul favorabil
există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu aveți. Atunci
vă rog să trecem la vot.
Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ilieș OvidiuTudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 34 voturi „pentru”. Vă mulțumesc.
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării ”Construire stație de
tratare ape uzate” faza SF de către Spitalul Clinic Județean Mureș.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există, avizul
favorabil, da. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu
aveți, atunci vă mulțumesc și să trecem la vot.
Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ilieș OvidiuTudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 34 voturi „pentru”. Mulțumesc.
4. Proiect de hotărâre privind cuprinderea imobilului situat în localitatea Gurghiu,
str. Eroilor nr.6, în inventarul domeniului public al judeţului Mureş şi transmiterea
acestuia în administrarea Muzeului Judeţean 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, atunci
vă rog să trecem la vot.
Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ilieș OvidiuTudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 34 voturi „pentru”.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.7/31.01.2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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, atunci
vă rog să trecem la vot.
Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ilieș OvidiuTudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 34 voturi „pentru”. Vă mulțumesc.
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Autoritatea Naţională
pentru Egalitatea de Şanse între Femei şi Bărbaţi şi Direcţia Generală de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în scopul implementării proiectului “VENUS împreună pentru o viață în siguranță”.
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la
vot.
Hotărârea aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ilieș OvidiuTudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 34 voturi „pentru”. Vă mulțumesc.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției «Schimbare rețea de canalizare din
incinta 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? Domnul Molnar.
Domnul consilier județean Molnar Ervin: Domnule președinte, stimați colegi, vreau
doar să fac o precizare legat de acest material. Noi, în Comisia tehnico-economică
am adus un amendament și am observat că nu ați amintit de amendamentul nostru,
în sensul în care noi am cerut în comisie să se identifice și alte surse de finanțare în
afară de cea a bugetului județului Mureș, adică fonduri europene sau de la bugetul
de stat, Ministerul Sănătății. Nu știu dacă apare în amendament, dar știu că noi am
votat acest lucru și a trecut în unanimitate de voturi.
Domnul președinte Péter Ferenc: Nu era scris în procesul-verbal, dar vă mulțumesc
că l-ați amintit. Bineînțeles, colegii noștri din Direcția tehnică și din Direcția de
dezvoltare, dacă există o singură posibilitate să luăm fonduri pe acest proiect facem
tot posibilul, dar având în vedere problemele din această incintă a spitalului din
Târnăveni, în cazul în care nu vom avea altă soluție, atunci va trebui să demarăm
acest proiect din fonduri proprii, dar vom analiza această situație și vă vom și anunța
în cazul în care am reușit să identificăm o posibilitate de a finanța din alte surse, nu
din surse proprii.
Domnul consilier județean Molnar Ervin: Noi am adus acest amendament pentru că
apărea ca și sursă de finanțare doar bugetul consiliului județean.
Domnul președinte Péter Ferenc: Bine. Mulțumim. Deci dumneavoastră spuneți că în
acest material apare doar din surse proprii și să existe acest amendament ca în caz
de o posibilitate de alte surse, atunci să fie inclus în textul acestei hotărâri. Bine.
Dacă mai dorește cineva să intervină? Doamna director doriți să luați cuvântul? Vă
rog.
Doamna director Megheșan Zsuzsanna: Mulțumesc frumos. Mă numesc Megheșan
Zsuzsá, sunt managerul Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni
și în legătură cu acest studiu de fezabilitate, cu acest proiect aș invita domniii
consilieri, și cred că i-am invitat, ați primit invitații, să vedeți care sunt problemele
reale ale spitalului. Din păcate, fonduri europene pentru acest proiect nu există,

6/8

adică am studiat ghidurile, nu există. Asta era singura variantă, dacă prin bunăvoința
dumneavoastră veți aproba se va rezolva, dacă nu, vom ajunge de unde am plecat,
adică fără să avem o rețea de canalizare, vă dați seama situația în care se află la ora
actuală spitalul. Apa este insuficientă, nu ajunge pe secții, pacienții sunt în număr de
570, din care 320 de pacienți ai secțiilor de psihiatrie. Vă invit cu drag, vă aștept
oricând. Vă mulțumesc frumos.
Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumim. Pe dumneavoastră vă vizităm, dar la
spital nu mergem de bunăvoie. Da. Ne-am uitat cu domnul secretar legat de această
precizare, aici scrie finanțarea investiției: buget local. În înțelesul meu, acest lucru
nu înseamnă că banii sunt numai din bugetul local, indiferent sursa de unde este, că
sunt bani europeni sau bani din guvernamental, tot din bugetul local se plătește.
Deci noi, de ceea ce a precizat domnul consilier, la buget, când aprobăm bugetul,
până atunci trebuie să vedem, îl aprobăm din bugetul local, îl aprobăm printr-un
credit, deci la buget este important să precizăm că, momentan, indiferent de unde
este sursa de finanțare tot din bugetul local al consiliului județean se plătește. Deci,
eu cel puțin, consider că nu trebuie specificat acest lucru în această hotărâre. Când
o să aprobăm luna viitoare bugetul, atunci facem aceste precizări. Vă mulțumesc.
Dacă sunt alte intervenții în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, atunci vă rog să
trecem la vot.
Hotărârea aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Molnar Ervin) și
un consilier a fost absent (Ilieș Ovidiu-Tudor).
Domnul președinte Péter Ferenc: 33 voturi „pentru”. Doi absenți. Cineva a uitat să
voteze. Gata, 34. Vă mulțumesc. 34 da.
8. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.
Domnul președinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi. Dacă
cineva dorește să se înscrie? Domnul Dragoș Bardoși, domnul consilier poftiți, vă rog.
Domnul consilier Județean Bardoși Dragoș: Domnule președinte, stimați colegi, vă
adresăm dumneavoastră această solicitare din partea grupului PSD din consiliul
județean, având în vedere situația alimentării cu apă pe zona de câmpie și în urma
unor discuții avute cu colegii noștri primari din acea zonă vă solicităm, atât în
calitate de președinte al UAT județul Mureș, dar și în calitate de președinte al
Consiliului Director al Aquainvest să înființați o comisie de verificare a activității
aparatului tehnic al Aquainvest, asociație supra căreia atât noi, cât și colegii noștri
avem o serie de nemulțumiri legate de implicarea în acest proces și în derularea lui.
De asemenea, nu avem nici o informare din partea acestei asociații cu privire la
situația din zona de câmpie. Desigur că așteptăm rezultatele acestei verificări, dar
pe această cale noi, astăzi, grupul PSD din consiliul județean îi solicităm și demisia
domnului director executiv al Aquainvest. Aceasta este poziția noastră politică în
mod public și așteptăm, desigur, până la următoarea ședință sau cât de repede
concluziile acestei verificări. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier. Dați-mi voie să
analizez această propunere și o să luăm măsurile de rigoare în perioada următoare.
Dacă va fi necesar să convocăm Adunarea generală a ADI Aquainvest atunci o să o
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convocăm, o să cerem un raport de activitate în legătură cu această situație a
Comisiei tehnice Aquainvest și până la ședința următoare atunci venim cu detalii și
cu măsurile de rigoare. Vă mulțumesc.
Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă nu mai este nimeni înscris, atunci vă
mulțumesc pentru prezență, vă doresc o zi deosebit de plăcută în continuare și la
revedere!
Ședința se încheie la ora 13. 37.
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