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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 august 

2019, ora 13.00 

 

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.  

442/22.08.2019 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” 

şi „Nepujság”. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit domnii 

consilieri Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor.  

Au fost invitaţi să participe: 

 

• dl. Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

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

• dna Toth Andrea, director, ADI ”ECOLECT MUREȘ”; 

• dl. Soos Zoltan, director, Muzeul Județean Mureș; 

• dl. Vasile Cazan, director, Filarmonica Târgu Mureș; 

• dl. Barabasi Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist ”MUREȘUL”; 

• dl. Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru copii și tineret ”ARIEL”; 

• dl. Iulian Boldea, redactor șef, Redacția revistei VATRA; 

• dl. Kovacs Andras, redactor șef, Redacția revistei LATO; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.      

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Dați-mi voie să spun bună ziua tuturor și bine ați 

venit la ședința Consiliului Județean Mureș. Prima dată aș da cuvântul domnului 

secretar Paul Cosma, pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Mureș din data de 12 august 2019. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor, domnilor 

consilieri dacă aveți observații cu privire la conținutul actului? Întrucât nu sunt 

observații, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 

12 august anul curent, și vă mulțumesc. 

   Nr. 24645/27.09.2019 

   Dosar  VI D/1 
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Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 12 august 2019 se aprobă cu 

32   de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor) 

și un consilier nu a votat (Togănel Cristina – Mara). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Ați primit 

ordinea de zi, ordinea de zi are 3 puncte în regim de urgență, în regim ordinar are 

10 puncte, 10 proiecte pe ordinea de zi, din care, punctul numărul 8, prin discuțiile 

avute cu colegii consilieri îl retrag și după ce săptămâna viitoare va fi o analiză și va 

fi o întâlnire între cei de la Aquaserv și consilierii județeni, după aceea o să 

introducem, la ședința următoare. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectele de 

pe ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely 

Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

începem cu punctele de pe ordinea de zi în regim de urgență.  

 

În regim de urgență: 

 

1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de delegare a gestiunii 

activităților de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonei 2 Târgu Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor există. Dacă aveți 

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

trecem la vot.  

Hotărârea  se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o aținere (Tatár Béla), 2 consilieri au 

lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 voturi „pentru”, o abținere. Vă mulțumesc. 

 

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

Județean Mureş nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului 

Județean Mureş la organizarea, desfășurarea şi finanțarea unor activități culturale 

şi sociale de interes public județean; 

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

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

atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

Domnul președinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  
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3. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și 

implementarea programului pentru școli al României, în anul școlar 2019-2020. 

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  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

Domnul președinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Trecem la 

punctul 1 în regim ordinar.  

 

În regim ordinar: 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș     

pentru anul 2019; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Aici, avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Pe lângă acest aviz există și un amendament pe care l-ați primit, la acest 

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

atunci vă rog să trecem la vot pe articole.  

Articolul 1.  

Articolul 1 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri 

au lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

Articolul 2.  

Articolul 2 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri 

au lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

Articolul 3.  

Articolul 3 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri 

au lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

Articolul 4.  

Articolul 4 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri 

au lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

Domnul președinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulțumesc.  

Și acum hotărârea în întregime.  
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Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor necesare pentru derularea 

”Programului pentru școli al României în perioada septembrie-decembrie a 

anului școlar 2019-2020”, bugetului local al orașului Miercurea Nirajului; 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, atunci vă rog să 

trecem la vot.  

Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură subordonate Consiliului Județean Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor există, dar există și o propunere. 

Domnul Kupás János, vă rog. 

Domnul consilier județean Kupás János:  Domnule președinte, stimați colegi, Comisia 

tehnico-economică a făcut un amendament la acest punct, care se referă la 

menținerea prețurilor abonamentelor la Filarmonică pentru pensionari, pentru toate 

cele trei categorii. Am constatat că, cultura este un lucru foarte important și ar fi 

prohibitiv pentru pensionari dacă s-ar mări prețurile cum a fost propus. Deci, 

amendamentul nostru se referă la menținerea prețului de anul trecut. Vă mulțumesc.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Da. Domnul consilier Boloș. 

Domnul consilier județean Boloș Vasile Grigore: Domnule președinte, trebuie să vă 

spun că și în cadrul comisiei social-culturale am ajuns la aceeași propunere, în mod 

independent, așa încât, supunem consiliului ca, propunerea avansată și de dânșii și 

de noi să fie luată în considerare, adică menținerea abonamentelor la pensionari și 

elevi.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Elevi, studenți și pensionari? Sau elevi și pensionari?  

Domnul consilier județean Boloș Vasile Grigore: Elevi, studenți și pensionari. Da. 

Toate categoriile. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Alte intervenții dacă aveți? Dacă nu aveți alte 

intervenții atunci, împreună cu domnul secretar, aș formula în felul următor … atunci 

cer consiliului să aprobe această hotărâre cu propunerea ca pentru elevi, studenți și 

pensionari să rămână la prețul din anul precedent. Dacă sunteți de acord în așa fel, 

atunci vă rog să trecem la vot.  
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Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A. 

”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș;  

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

întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Există și un amendament. Scuzați, 

există și un amendament. Acest amendament l-ați primit. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci trecem la vot, împreună 

cu amendamentul pe care l-ați primit.  

Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).   

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

           

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.49/2019 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului 

de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 

2019; 

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

Domnul Molnar Ervin. 

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

numele grupului PNL vreau să atrag atenția asupra unei situații fără precedent la 

Aeroportul „Transilvania”, din nou la Aeroportul „Transilvania” și anume, în cadrul 

comisiei de specialitate în cadrul căreia activez s-a confirmat o informație care a 

ajuns la grupul PNL, cum că există o hotărâre judecătorească irevocabilă din anul 

2013, pentru reintegrarea pe postul de director general al unui fost angajat, mă rog, 

faptic fost angajat, pentru că scriptic, în urma acestei hotărâri judecătorești este 

angajatul aeroportului și în ziua de astăzi, iar datorită nepunerii în aplicare  acestei 

hotărâri judecătorești, Aeroportul „Transilvania” plătește lună de lună salariul de 

director acestei persoane. Fiind o sumă considerabilă, undeva la 120.000 lei pe an, 

dacă facem un calcul simplu și înmulțim cei 6 ani care s-au scurs din 2013 și până azi, 

vom vedea că astăzi nu ar fi trebuit să facem niciun fel de rectificare bugetară la 

Aeroportul „Transilvania” pentru că această sumă de bani care s-a scurs practic din 

bugetul aeroportului către o persoană care nu a fost reintegrată conform acelei 

hotărâri judecătorești pe funcția pe care a deținut-o, am fi avut bani pentru 

funcționarea aeroportului. Solicităm ca o comisie din partea consiliului județean să 

stabilească, să se ducă la Aeroportul „Transilvania” să vadă ce se întâmplă de fapt 

acolo și să stabilească cine sunt vinovații pentru plata acestor salarii pentru o muncă 

practic neprestată, iar până când aceste răspunsuri nu le vom obține, noi nu vom mai 

vota absolut nimic ce ține de Aeroportul „Transilvania”, întrucât acest caz este chiar 
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fără precedent și, zic eu, nu este normal să se plătească aceste sume de bani. Sper 

ca în cel mai scut timp să avem răspunsuri la aceste întrebări. Vă mulțumesc.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Deci, și eu am primit aceste informații 

care au fost discutate în cadrul comisiilor și între timp am discutat și cu colegii de la 

juridic și președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului „Transilvania”, în 

foarte scurt timp veți primi cu toții o informare scrisă asupra acestei situații. Această 

situație nu datează de acum 2 ani sau 3 ani, această situație este, cum ați spus din 

2013, este o situație veche, este o situație destul de complicată, cel puțin cum am 

primit acest răspuns. Practic, din acest motiv am rugat colegii din cadrul Direcției 

juridice să se facă o verificare și în foarte scurt timp veți primi cu toții în scris, exact 

care este situația, pentru că persoana respectivă, nu ați dorit să rostiți cuvântul, e 

vorba de domnul Runcan, o face într-o calitate care nu mai există la acest aeroport. 

Știți foarte bine că, unii dintre dumneavoastră care ați fost consilieri, probabil vă 

amintiți, eu nu am fost atunci în consiliul județean, ce s-a întâmplat și ce nu s-a 

întâmplat, dar cred că fiind o situație atât de veche, chiar este și gravă, aș dori ca 

acest material să fie transmis către fiecare consilier județean și totodată poate fi 

transmis și către presă, că nu este nicio problemă din punctul acesta de vedere. Deci 

este vorba de hotărâri judecătorești, hotărâri judecătorești definitive, deci nu este 

vorba de dorința cuiva sau efectiv că cineva nu și-a făcut datoria, dar această 

verificare se va face și veți primi răspunsul în timp foarte scurt, exact, care este 

situația, care este suma, ce a fost recuperat, ce nu a putut fi recuperat, deci toate 

detaliile în legătură cu acest subiect. Dacă aveți alte întrebări în legătură cu acest 

proiect? Aici este vorba în acest moment de un proiect de hotărâre care vorbește 

despre bugetul aeroportului, deci o legătură prea mare nu are cu această situație, 

este răspunderea lor, aceste procese nu au fost între consiliului județean și între 

persoana respectivă, ci au fost între aeroport și persoana respectivă. Deci, de aceea 

cer ajutorul colegilor de la juridic, ca împreună cu colegii de la Aeroportul 

„Transilvania” să facă aceste demersuri, să facă aceste verificări și să fie aduse la 

cunoștința dumneavoastră a tuturor care este exact situația la zi și pe fiecare 

perioadă. Dacă nu aveți alte întrebări, aș supune la vot punctul 5 din ordinea de zi, 

acest proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a 

bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureș, pe 

anul 2019. Domnul consilier Bardoși dorește să mai ia cuvântul. Din greșeală? Scuze. A 

apărut pe monitor. Bine. Atunci să trecem la vot.  

Hotărârea  se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 7 voturi împotrivă (Balaș Ionela-

Daniela, Bândea Eugen, Belea Bianca-Minodora, Cerghizan Marius-Vasile, György 

Alexandru, Rață Nadia-Dinuca, Togănel Cristina-Mara), o abținere (Baciu Marius-

Tiberiu), 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).   

Domnul președinte Péter Ferenc: 25 de voturi „pentru”, 7 „nu”, o „abținere”. Vă 

mulțumesc.  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a imobilului 

situat în comuna Gornești, aflat în domeniul privat al județului Mureș; 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul de oportunitate al comisiilor nu există. Toate 

cele 3 comisii au fost împotrivă. Dacă aveți întrebări? Dacă nu, atunci să trecem la 

vot.  

Hotărârea  se respinge cu 1 vot „pentru” (Pop Cosmin), 29 de voturi „împotrivă”, 3 

abțineri (Cîmpeanu Alexandru, Dancu Ovidiu, György Alexandru), 2 consilieri au 

lipsit (Gergely Simion și Ilieș Ovidiu - Tudor).   

Domnul președinte Péter Ferenc: 29 de voturi „nu”, 3 „abțineri” și un vot „da”. Deci 

nu a trecut acest proiect, din lipsa oportunității, cum spun colegii din cadrul 

comisiilor de specialitate.   

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în 

localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului nr. 10; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul 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  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului serviciului de 

alimentare cu apă potabilă și canalizare în aria de operare a S.C. Compania 

Aquaserv S.A. Târgu Mureș și a modelului Contractului de furnizare/prestare a 

serviciului de alimentare cu apă potabilă și canalizare pentru persoane 

fizice/juridice;  retras de pe ordinea de zi 

 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ; 

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

Da. Există un amendament propus. La acest amendament se dorește ca cotizația 

anuală a Consiliului Județean Mureș să fie de 0,4 lei și nu de 0,8 lei/persoană raportat 

la populația care este membru în acest ADI, în această asociație.  Dacă aveți întrebări 

în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci supun la vot împreună 

cu acest amendament – deci cotizația anuală a Consiliului Județean Mureș este de 0,4 

lei/persoană a tuturor UAT-urilor care aparțin acestei asociații.  

Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

Domnul președinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare; 

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

întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Gergely Simion 

și Ilieș Ovidiu - Tudor).    

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

 

11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct de pe ordinea de zi, la 

interpelări. Dacă dorești cineva o interpelare? Domnul consilier Kolcsár? 

Domnul consilier județean Kolcsár Anquetil-Karoly: Domnule președinte, domnilor 

vicepreședinți, domnule secretar, doamnelor și domnilor consilieri, stimat auditoriu. 

Aș vrea să atrag atenția asupra unui fapt împlinit cam de o zi în Reghin, deci este un 

lucru, cred că datorat unei neglijențe a Aquaserv și a conducerii Aquaserv-ului  din 

Târgu Mureș sau Reghin – în municipiul Reghin nu mai există apă curentă, apă 

potabilă, precum și în 15 comune alăturate Municipiului Reghin nu mai este apă 

curentă de o zi și probabil această situație se va menține încă câteva zile. Cam o sută 

de mii de cetățeni sunt afectați, consumatori, precum și mai multe societăți 

comerciale, spitale, azile de bătrâni, vă dați seama ce înseamnă să nu ai apă curentă, 

să nu ai apă potabilă timp de mai multe zile. Pe lângă disconfortul creat, este și o 

situație de sănătate publică până la urmă. Prin anumite metode, oamenii încearcă să 

găsească metode alternative de apă care ar putea cauza sănătății populației. 

Domnule președinte, domnilor vicepreședinți cer sprijinul dumneavoastră pentru a 

înlătura această situație, pentru a preîntâmpina astfel de evenimente ce se pot 

întâmpla. Chestiunea este mai gravă prin faptul că se știa că aceste conducte, de fapt 

este vorba de două conducte vechi de mai bine de 50 ani care trebuiau schimbate mai 

demult. Această situație s-a întâmplat acum 3 ani de zile și atunci am fost lăsați fără 

apă mai mult de o săptămână. Vă rog foarte frumos să luați toate măsurile pentru a 

preîntâmpina aceste lucruri.  Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc domnului consilier. Sigur o să venim cu o 

scrisoare către Compania Aquaserv și dorim să se facă o analiză pe această temă, 

pentru că a rămâne fără apă, mai ales în această perioadă este foarte grav și o să 

cerem Aquaserv-ului să dea un răspuns cât se poate de rapid pe această temă și 

vedem modalitatea de rezolvare a acestei situații. Oricum, dorim săptămâna viitoare 

să existe această întâlnire între colegii consilieri, aparatul propriu cât și cei din 

Compania Aquaserv și vă rog, dacă este posibil să participați, cei care aveți 

cunoștință de astfel de situații ca să punem pe ordinea de zi toate aceste probleme, 

pe lângă problemele care sunt în cadrul acestui regulament și care au fost deja 

sesizate de către colegii consilieri și așa putem să demarăm probabil o procedură 

mult mai rapidă în rezolvarea acestor situații. Vă mulțumesc. Domnul Molnar Ervin. 
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Domnul consilier județean  Molnar Ervin: Am să încerc eu să dau câteva detalii 

domnului consilier legat de problema de la Reghin. Din informațiile pe care le avem 

noi la asociația de dezvoltare intercomunitară, această sistare într-adevăr a început 

ieri la ora 16 și va fi până astăzi la ora 16, până în 29 august 2019 la ora 16, din cauza 

unor remedieri la niște conducte, de fapt înlocuiri de conducte mai vechi. Legat de 

situația pe care n-ați prezentat-o, de acum câțiva ani, într-adevăr Reghinul și zona 

Reghinului a stat fără apă mai bine de o săptămână, acolo a fost o avarie într-adevăr, 

la conducta de alimentare a Reghinului, care este de o capacitate foarte mare și 

acelea sunt niște conducte din azbociment, care nu se mai prea fabrică, nu se găsesc 

și au trebuit importate din afara țării, de aceea a durat mai mult reparația acelei 

conducte, însă acum este o altă situație și conform celor comunicate de către 

Aquaserv, să sperăm că astăzi la ora 16 se va relua furnizarea apei potabile. Acum, 

nu sunt avocatul diavolului, să știți că știu că în zona Reghinului sunt probleme foarte 

mari și calitatea apei nu este cea mai bună. Nu numai la Reghin, și la Târnăveni sunt 

probleme, și în alte părți, dar de data aceasta trebuie să trăim cu speranța că astăzi 

se va relua furnizarea apei în zona Reghinului. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Dacă aveți încă întrebări? Interpelări? 

Dacă nu aveți, vă mulțumesc frumos pentru participare. Vă doresc o zi deosebit de 

plăcută și să ne vedem cu bine la următoarea ședință.  

 

Ședința se încheie la ora 13.31. 
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