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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 17 aprilie 

2019, ora 13.30 

 

 

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

domnul preşedinte Péter Ferenc. 

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

255/15.04.2019 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” 

şi „Nepujság”. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit domnul 

consilier Ștefan Someșan. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dna Avram Monica, director, Biblioteca Judeţeană Mureş; 

• dl Soos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

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

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

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

• dl Iulian Boldea, redactor şef, Redacţia Revistei „VATRA”; 

• dl Kovacs Andras Ferenc, redactor şef, Redacţia Revistei „LATO”; 

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

Artistică Mureş; 

• dl Barabasi Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL” Tîrgu 

Mureş; 

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

• dna Miklea Hajnal, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

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

Mureş; 

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

Mureş; 

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

• dl Kovacs Zoltan Robert, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO; 
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• dna Adriana Cerghedi, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş; 

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

• dl Ovidiu Gîrbovan, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

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

Târnăveni. 

• dl Nagy Istvan, director, S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A.; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.      

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Stimați colegi, dacă îmi permiteți, vă aduc aminte 

să vă porniți aparatele. Dați-mi voie să începem ședința extraordinară a Consiliului 

Județean Mureș din data de 17 aprilie 2019. Ați primit ordinea de zi. Sunt 5 proiecte 

de hotărâre pe ordinea de zi. După discuțiile avute cu colegii din Comisia de buget, 

am decis să retragem proiectul nr.3 și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea 

bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”, pe 

anul 2019 și acest punct îl vom vota într-o altă ședință, a cărei dată o vom comunica 

în perioada imediat următoare, deci, dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de 

zi? Dacă nu sunt, atunci vă rog să votăm.  

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la primul proiect. Acest vot va decurge 

pe articole și vom vota fiecare articol în parte. Văd avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Domnul 

Pokorny Vasile, vă rog frumos. 

Domnul consilier Pokorny Vasile: Vă mulțumesc. Pentru a evita un posibil conflict de 

interese nu aș participa la dezbaterea și votul acestui punct de pe ordinea de zi. Vă 

mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine, vă mulțumesc. Dacă mai este vreo intervenție 

sau dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu mai sunt, 

atunci să trecem la votarea proiectului de hotărâre pe articole. Sunt 19 articole.  

Articolul 1 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 2 se aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 9 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru Gyorgy, Ovidiu-Tudor Ilieș, 

Ervin Molnar, Nadia-Dinuca Rață, Bianca-Minodora Teth, Cristina–Mara Togănel), un 

consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  
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Articolul 3 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 4 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 5 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balas, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 6 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 7 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 8 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 9 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 10 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 11 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

Gyorgy, Ovidiu-Tudor Ilieș, Ervin Molnar, Nadia-Dinuca Rață, Bianca-Minodora Teth, 
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Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 13 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 14 se aprobă cu 22 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), doi consilieri nu au votat (Peter Ferenc, Pokorny Vasile-

Ștefan), a lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 15 se aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 9 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru Gyorgy, Ovidiu-

Tudor Ilieș, Ervin Molnar, Nadia-Dinuca Rață, Bianca-Minodora Teth, Cristina–Mara 

Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit domnul consilier 

Ștefan Someșan.  

Articolul 16 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 17 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 18 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Articolul 19 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă (Tiberiu-Marius 

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit 

domnul consilier Ștefan Someșan.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 22 de voturi „pentru”, 10 voturi împotrivă 

(Tiberiu-Marius Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, 

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

Minodora Teth, Cristina–Mara Togănel), doi consilieri nu au votat (Péter Ferenc și 

Pokorny Vasile-Ștefan), a lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pe anul 2019; 

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

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

supun la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru, un consilier nu a votat (Kedei Pál 

Elöd), a lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 

2019 în domeniile cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Există un amendament, pe care l-ați primit, în 

legătură cu proiectele de la asistență socială care se vor desfășura doar într-o sesiune 

deoarece deja suntem la sfârșitul lunii aprilie și nu vom avea efectiv timp să facem 

două proceduri. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă aveţi 

întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci supun la vot 

împreună cu amendamentul. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public judeţean; 

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

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

supun la vot. 

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

Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru 

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

Cristina–Mara Togănel), a lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  

6.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: am ajuns la ultimul punct de întrebări, interpelări. 

Dacă doriți să faceți vreo intervenție ? 

Domnul consilier Dragoș Bardoși: Domnule președinte, stimați colegi. Cu permisiunea 

dumneavoastră am să vă rețin atenția cu două chestiuni. Una dintre ele este adresată 

executivului Consiliului Județean Mureș și este o rugăminte din partea grupului PSD 

din Consiliul Județean, și anume, de a analiza oportunitatea ca și Consiliul Județean 

să facă parte din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Câmpia Transilvaniei și de 

a găsi o soluție în vederea finanțării studiilor de fezabilitate necesare realizării 

investiției de aducțiune de apă a magistralei de la Luduș la Miheșul de Câmpie. Cum 

știți, o parte din UAT-urile care fac parte din această asociație au ieșit din ADI Aqua 

Invest și doresc ca în cel mai scurt timp să demareze procedurile, astfel încât, prin 

alte finanțări să își poată realiza această investiție, care este neapărat necesară 

pentru acea zonă a județului văduvită de lipsa apei. 
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A doua chestiune este o declarație politică și am vrea să știm și noi și, bineînțeles, 

locuitorii județului Mureș, de ce colegii din PNL au ales ca astăzi să nu voteze bugetul 

județului. Este un buget consistent, un buget cu peste 11 procente mai mare decât 

cel din anul trecut, cu peste 20% mai mulți bani la investiții. Doar la investițiile din 

sănătate, dacă ne gândim, sunt de șase ori mai mari decât cele care au fost anul 

trecut sau cele din instituțiile de cultură din subordinea noastră care vor avea buget 

de investiții de trei ori mai mare. Noi credem că în spitalele gestionate de noi nu sunt 

pacienți PSD-iști, UDMR-iști sau liberali. La fel, nici pe drumurile județene nu circulă 

doar PSD-iști sau UDMR-iști și așa mai departe. Chiar am fi curioși să avem un punct 

de vedere. Vă mulțumesc. 

 

Domnul consilier Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop: Bună ziua, domnule președinte, stimați 

colegi. Intervenția mea are o relevanță poate mai puțin importantă decât toate 

celelalte intervenții de astăzi. Vreau să mă refer, punctual, doar cu privire la Teatrul 

pentru Copii și Tineret ARIEL. Acei oameni au un suflet minunat. Am fost la Alba ca 

Zăpada și cei șapte pitici, cu pitica mea care deja a ajuns la această vârstă. A fost o 

atmosferă deosebită. M-a surprins, evident pozitiv, persoanele angajate la ARIEl, 

care, din cauză că era sala plină, au adus scaune de prin birouri și de unde au reușit 

ca să încapă toată lumea. Îi felicit cu tot sufletul pentru ce sunt capabili să facă 

acolo și mi-aș permite să le fac și o recomandare și doar a recomandare vreau să 

sune. M-am uitat puțin pe programările de spectacole și, într-adevăr, în timpul 

săptămânii zilnic au spectacole. Îmi explic că sunt pentru copiii de la școli, grădinițe, 

creșe și așa mai departe, însă cred că pe sfârșit de săptămână, când și părintele 

poate să meargă să-și însoțească copilașul, sunt mai puține spectacole decât cred că 

ar putea să beneficieze de full-house, cum se spune. Asta ar fi recomandarea, 

rugămintea, să încerce să găsească o variantă pe zona de weekend, sâmbăta, 

duminica, să facă mai multe manifestații. Și încă o dată, felicitările mele pentru 

echipa de acolo. Mulțumesc. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Domnul vicepreședinte Cîmpeanu. 

 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Stimați colegi, pentru că 

una dintre responsabilitățile mele este în domeniul culturii și văzând, inclusiv, votul 

de astăzi, aș vrea să vă împărtășesc o opinie care mi-a fost întărită relativ recent vis-

à-vis de finanțarea activităților culturale. Mă refer, aici, atât la finanțarea 

instituțiilor de cultură din subordinea Consiliului Județean, cât și la finanțarea 

proiectelor în domeniul culturii pe care le propun diferite entități și la care Consiliul 

Județean devine partener în baza unei hotărâri de consiliu, în speță, cea pe care am 

aprobat-o astăzi. În urmă cu o săptămână am participat la un forum româno-francez, 

în regiunea Lyon, în orașul Lyon, se știe că e al doilea cel mai mare după Paris. În 

ultima zi de prezență acolo am avut o întâlnire cu secretarul general al regiunii 

Auverne Lyon Alpes și, printre multe lucruri interesante pe care le-am discutat, 

domnia sa a precizat că 1 euro investit în actul de cultură atrage un beneficiu cuprins 

între 5 și 10 euro, bani care nu vin în mod direct, nemijlocit în bugetul instituției 

care finanţează, dar care revin în zona de responsabilitate a acelei instituții, în cazul 

lor, regiunea respectivă, la noi, județul Mureș. În cursul acestei săptămâni am 
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participat la deschiderea unui eveniment important, de factură europeană, la 

Sighișoara, și acolo, printre alte informații foarte importante, vicepreședintele 

comisiei pentru cultură din Parlamentul European, fost ministru al culturii României, 

a precizat că 1 euro investit în actul de cultură atrage un beneficiu de 7 euro, deci, 

oarecum, cele două informații se completează. Sunt convins că nici cei din Franța, 

nici domnul vicepreședinte al Comisiei Europene nu au făcut această afirmație de 

undeva așa, pentru că le-au inventat. Eu sunt convins că sunt niște studii, niște 

calcule și în felul acesta, pentru viitor, vă rog să aveți în vedere să asigurăm în 

limitele rezonabile pe care județul și le propune finanțarea instituțiilor de cultură și 

actul de cultură în județul Mureș. Vă mulțumesc.  

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, domnule vicepreședinte. Dacă 

mai dorește cineva să facă o intervenție? Dacă nu, dați-mi voie, încă o dată, să 

mulțumesc domnului prefect Mircea Dușa pentru prezența la ședința ordinară și cea 

extraordinară a Consiliului Județean Mureș și aș da cuvântul domnului prefect.  

 

Domnul prefect Mircea Dușa: Domnule președinte, doamnelor și domnilor consilieri, 

doamnelor și domnilor conducători de instituții. Îmi face plăcere să particip la 

ședința Consiliului Județean, cu precizarea că în luna martie și în luna aprilie am 

participat la ședințele consiliilor locale, la peste 50 de unități administrativ-

teritoriale, ședințe în care a fost prezenta raportul privind activitatea economică, 

socială, privind starea economică, socială și de mediu a localităților, fie la ședințe de 

aprobare a bugetelor, mai ales la localitățile unde și în anii trecuți au fost probleme, 

știu eu, de natură organizatorică, privind dezbaterea proiectului de buget și de 

adoptare a bugetului unităților administrativ-teritoriale respective.  

Revenind la ședința de astăzi, sigur că este cea mai importantă ședință de peste an, 

este ședința în care se aprobă bugetul  consolidat al județului, cel care creează 

premisele pentru derularea, desfășurarea și realizarea obiectivelor economice, 

sociale din județ și gestionarea activităților economice și social-administrative din 

județ. Așa cum și dumneavoastră, consilierii, primiți proiectele de hotărâre înainte 

de fiecare ședință de consiliu județean, și prefectului i se înaintează ordinea de zi și 

proiectele de hotărâre pentru a avea, știu eu, opinii, sau dacă și-ar exprima, înainte, 

o părere cu privire la respectarea legii atunci când elaborăm și adoptăm hotărâri ale 

consiliului județean. Bugetul anului 2019, chiar dacă aprobarea este puțin mai târzie, 

este foarte important pentru ca acele obiective pe care unitățile administrativ-

teritoriale, dar și consiliul județean, și le-au propus pe acest an să fie realizate. Și 

mă uitam puțin pe cifre, sigur că, din punct de vedere al legalității, s-au respectat 

prevederile Legii nr. 500 privind finanțele publice, s-au respectat prevederile Legii 

nr.273 privind bugetele locale și astăzi ați dat un vot în conformitate cu legea, pe 

articole, și detalierea o aveți în anexele aprobate la buget, pe capitole și pe articole 

și în dezbaterile pe care le-ați avut în comisiile de specialitate ați dezbătut felul în 

care au fost alocate sumele pentru finanțarea activității, atât activitatea care 

privește dezvoltarea județului, cât și activitatea care privește buna funcționare a 

instituțiilor care sunt subordonate Consiliului Județean. Dacă facem o analiză pe 

bugetul pe care deja l-ați aprobat, o să vedeți că bugetul este mai mare cu 11% față 

de bugetul anul 2018 și ceea ce am analizat mai aprofundat este partea pe care ați 
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alocat-o pentru dezvoltare și trebuie precizat faptul că din întregul buget ați alocat 

20% pentru dezvoltare, cu mențiunea că este o creștere cu 34% la dezvoltare față de 

anul trecut. Sigur că este important, în continuare, atât aparatul consiliului 

județean, cât și dumneavoastră, consilierii, să luați acele măsuri tehnice, 

organizatorice și administrative pentru ca proiectele care se află în stadiu de 

realizare să organizați, din punct de vedere legal, acele licitații pentru realizarea 

proiectelor dar, mai important, este ca obiectivele de investiții care se află în 

execuţie să le finalizați și să facem acest efort pentru ca aceste obiective, fie că se 

referă la reabilitare de clădiri, dar, mai important, obiectivele de investiții  care se 

referă la infrastructură, și mă refer aici și la apă, și la canalizare, și la drumuri 

județene, să fie realizate pentru că cetățenii așteaptă în anumite zone ale județului 

cu interes realizarea acestor obiective de investiții.  

Domnul consilier ridica o problemă aici și să știți că eu mă întâlnesc zilnic și am 

întâlniri destul de dese cu domnii primari. Luni am avut o întâlnire cu domnii primari 

din județ, care mi-au ridicat o serie de probleme legate de gestionarea problemei 

economico-sociale din unitățile administrativ-teritoriale pe care le reprezintă, dar și 

la nivel județean și una dintre problemele pe care le ridică era cea pe care o semnala 

și domnul consilier Bardoși, legată de conducta de apă și de canalizare în zona de 

câmpie și mai ales faptul că se trenează de mult în realizarea acelui proiect de 

alimentare integrată cu apă la nivel județean și că nu s-au făcut pași serioși și că 

acea zonă are nevoie de apă, mai ales că, imediat, ajungem în perioada când 

temperaturile vor fi foarte ridicate și deja nu mai există apă în fântâni și în puțuri și 

va trebui ca dumneavoastră, Consiliul Județean, în colaborare cu unitățile 

administrativ-teritoriale să găsim o soluție de finanţare a realizării alimentării cu apă 

în acele localități. Sunt și alte aspecte legate de buna gestionare a activității 

economice și administrative din județ pe care le discutăm cu domnul președinte, 

pentru că ne întâlnim aproape zilnic și discutăm diferite subiecte legate de 

activitatea economică și socială, dar și cea administrativă din județ, și sunt convins 

că acum, după aprobarea bugetului, specialiștii Consiliului Județean și cei din 

instituțiile subordonate Consiliului Județean vor demara toate procedurile pentru ca 

obiectivele pe care dumneavoastră le-ați aprobat în aceste liste, care sunt anexe la 

hotărârea pe care ați adoptat-o, să devină realitate.  

Aș mai menționa faptul că județul beneficiază și de alte sume, în afară de fondurile 

care se alocă prin bugetul consiliului județean, prin bugetele consiliilor locale, a 

faptului că valori mari sunt finanțate prin programe naționale de dezvoltare locală și 

sunt valori importante alocate județului Mureș, în afară de faptul că prin munca pe 

care au depus-o primarii și  consiliile locale și au atras fonduri europene fie prin POR, 

fie prin AFIR, sunt alocați, sunt accesați bani și se realizează proiecte de 

infrastructură și prin acest domeniu sunt și proiectele care se finanțează la nivel 

național, și sunt valori mari care sunt alocate pentru județul Mureș și aș aminti doar 

autostrada, începerea lucrărilor de reabilitare a drumului național 16 de la Reghin la 

Cluj, demararea proiectelor pentru realizarea modernizării drumului 14A de la Iernut 

la Târnăveni, modernizarea spitalului județean pentru care beneficiați de sume 

consistente în acest an. Un astfel de proiect de operare în realizarea investițiilor la 

spitalul judeţean l-ați aflat și dumneavoastră astăzi, în cele două ședințe, legate de 

investiția aceea nouă de la spitalul județean și multe alte investiții care se finanţează 
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prin, nu știu, Administrația Națională a Apelor sau prin alte instituții deconcentrate la 

nivelul județului și sunt investiții pe care cetățenii și dumneavoastră, ca și gestionarii 

activității economico-sociale și administrative la nivel de județ, să le așteptați. Eu 

apreciez munca pe care o faceți și îl felicit pe domnul președinte și pe domnii 

vicepreședinți și pe dumneavoastră, domnii consilieri, pentru că atunci când este 

vorba de interesele județului faceți efort pentru a adopta acte normative care sunt în 

folosul cetățeanului.  

Înainte de a încheia, aș face totuși o precizare și se referă strict la atribuțiile pe care 

prefectul și președintele consiliului județean le au în această perioadă legat de 

crearea condițiilor necesare în vederea desfășurării alegerilor  pentru Parlamentul 

European. Sigur, noi am avut mai multe întâlniri. Există, conform legii, și o comisie 

tehnică la nivelul județului privind organizarea alegerilor și s-au făcut deja, conform 

graficului aprobat prin hotărâre de guvern, pașii necesari și, în continuare, împreună 

vom lua măsurile din punct de vedere material și organizatoric pentru desfășurarea în 

bune condiții a alegerilor parlamentare.  

Închei prin a vă ura Sărbători fericite, sănătate și să avem rezultate deosebite în 

gestionarea activității economice, sociale din județ. Vă mulțumesc. 

  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnule prefect. Dați-mi voie să dau un 

răspuns domnului consilier, în legătură cu problema magistralei de apă de pe câmpie. 

Între timp au circulat mai multe informații, dar ceea ce vă pot spune și știm sigur, că 

efectiv această licitație pentru firma de consultanță și firma care va efectua studiul 

de fezabilitate pe POI s-a terminat și în zilele următoare va fi încheiat acel proces-

verbal care, după cum am înțeles, undeva în 6-7 mai va trece și perioada de 

depunere a contestațiilor, deci asta înseamnă că la  mijlocul lunii mai vom ști dacă 

există sau nu există un câștigător și dacă există acest câștigător, atunci, în anul 2019 

ar trebui să fie gata studiul de fezabilitate în baza căruia poate fi pornită efectiv 

procedura de licitație pentru proiectarea și execuția acestor lucrări, cât și a 

celorlalte și aceasta este una din prioritățile acestui program. În cazul în care există 

contestații, și trebuie să facem un calcul, deci dacă vor fi contestații și nu se va 

putea încheia acest contract cu firma de consultanță și de proiectare, atunci eu, cel 

puțin, am luat în calcul posibilitatea de a interveni pentru că consider că este una 

dintre problemele foarte importante ale județului și, sigur că, în cazul în care nu se 

poate rezolva prin acest proiect executat de către Aquaserv, atunci va trebui să 

căutăm calea juridică prin care putem finanța elaborarea unui proiect tehnic în baza 

căruia putem cere să fie acoperită această investiție din partea guvernului. Este o 

investiție de aproximativ 12,5 milioane de euro, doar proiectarea este în jur de 500 

mii de euro, deci eu aș propune, dacă există această posibilitate, să așteptăm până în 

mijlocul lunii mai să vedem care va fi rezultatul și dacă nu există nici un rezultat și 

vor continua aceste contestații, atunci chiar în ședința de luna viitoare să ne adunăm 

și să luăm o decizie pentru a vedea cum îi putem ajut pe acești primari din zona de 

câmpie unde, într-adevăr, lipsa de apă devine o problemă foarte mare. Deci am făcut 

calcule și suntem pregătiți să intervenim în cazul în care nu există alte soluții și 

putem să spunem și primarilor că aceste proceduri de ieșire din ADI Aqua Invest, în 

acel moment, va trebui să încercăm ca Adunarea generală a ADI Aqua Invest să ia o 

decizie în acest sens.  
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În legătură cu bugetul, aș dori să mulțumesc tuturor conducătorilor instituțiilor 

subordonate și colegilor din cadrul direcțiilor, cât și dumneavoastră, stimați colegi 

consilieri, pentru votul de azi. A fost o muncă deosebit de mare, într-o lună de zile, 

pot să spun că și eu am plecat de multe ori pe la ora 22 sau 23 acasă, dar și mulți 

dintre colegi de-ai noștri tot așa, deci nu este ușor să faci un buget care se ridică la 

aproape 200 de milioane de euro și mulțumesc pentru colaborare și eu cred că 

trebuie să pornim cât se poate de repede, pentru că avem nevoie ca aceste licitații 

de lucrări și pentru reparații și pentru investiții să parcurgă acele etape, dar avem 

nevoie de timp, dar cu cât este mai repede este mai bine. Vă mulțumesc tuturor. Vă 

urez tuturor mult succes pentru că instituțiile subordonate la rândul lor vor trebui să 

pornească aceste licitații pentru lucrări de reparații și de investiții, dar eu sper că 

este o mică neînțelegere din partea colegilor din cadrul PNL și consider că este unul 

din bugetele cele mai bine pe care le-a avut județul Mureș în ultima perioadă și sper 

că este doar o neînțelegere, pentru că eu cred că suntem cu toții aici pentru ca să 

dăm suport în dezvoltarea acestui județ și dacă există vreo neînțelegere atunci sunt 

dispus la orice discuție în acest sens pentru că este important ca aceste programe de 

dezvoltare să meargă înainte și nu numai pentru Consiliul Județean este important, ci 

și pentru fiecare cetățean al județului Mureș. Încă o dată, mulțumim tuturor.  

Probabil că, cu mulți dintre dumneavoastră,  ne vom vedea în perioada următoare, 

dar dați-mi voie să vă urez Sărbători fericite! Vă mulțumesc pentru prezență și vă 

urez în continuare o zi cât mai plăcută. 

  

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 
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