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Nr.31455/28.11.2019 

Dosar  VI D/1 

 

 

PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

31 octombrie 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.507/25 octombrie 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 Kolcsár Anquetil-Károly și Kupás János. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Județeană Mureș; 

• dna Codruța Sava, director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș; 

• 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; 

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

Protecția Copilului Mureș; 

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

• dl Kovacs Zoltan, șef serviciu, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo;  

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

• 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 preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să spun bună ziua și bine ați venit la 

ședința ordinară a consiliului județean. În primul rând, dați-mi voie să îi dau cuvântul 

domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare 

din data de 26 septembrie 2019. 
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Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul procesului-verbal al 

ședinței anterioare? Întrucât nu sunt, vă solicit să votați actul în cauză și vă 

mulțumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 26 septembrie se aprobă cu 32 de 

voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Ionela-Daniela Balaș, Kolcsár Anquetil-Károly și 

Kupás János).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine ați venit doamna consilier. Înseamnă că suntem 

33 prezenți și avem doi absenți.  

Aș dori să trecem la ordinea de zi pe care ați primit-o. Dacă sunt întrebări în legătură 

cu ordinea de zi a prezentată? Dacă nu sunt aveți, aș supune votului. Avem 18 proiecte 

înscrise pe ordinea de zi, minus punctul 8 care a fost scos pe parcurs de pe ordinea de 

zi. Dacă sunteţi de acord, atunci vă rog să trecem la vot. Cine este „pentru”?  

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

Anquetil-Károly și Kupás János).  

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

anul 2019. 

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

Sunt două amendamente pe care le-ați primit. Dacă aveți întrebări în legătură cu 

proiectul de hotărâre sau cu amendamentele prezentate ?  

Domnul consilier Ervin Molnar: Domnule președinte, stimați colegi, vreau să ridic o 

problemă, mai mult procedurală, pentru că am văzut că, în urma discuțiilor pe care le-

am avut în Comisia tehnico-economică, s-a făcut un amendament la bugetul 

aeroportului și, în consecință, și la bugetul județului, iar din amendament nu reiese 

dacă în urma adresei făcute de Aeroportul Transilvania există și o hotărâre a 

Consiliului de administrație care să pecetluiască această modificare.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da, există. Este vorba de Hotărârea nr.53 din 30 

octombrie.  

Domnul consilier Ervin Molnar: Mulțumesc. Înseamnă că este în regulă. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Alte întrebări dacă mai sunt? Dacă nu 

sunt, atunci să trecem la votul pe articole. 

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile-

Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-Károly și Kupás János).  

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile-

Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-Károly și Kupás János).  

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile-

Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-Károly și Kupás János).  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile-Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-Károly și Kupás János).  
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2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 

consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2019. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly și Kupás János).  

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 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 preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Este și un amendament pe care vi l-am transmis. Dacă aveți întrebări în legătură cu 

acest proiect de hotărâre?  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Vă mulțumesc. Bună ziua, stimați consilieri județeni, 

domnule președinte. Sunt aici, din nou, pentru a discuta despre ceea ce înseamnă 

Aeroportul Transilvania din Târgu Mureș, pentru că timpul trece și, din păcate, situația 

nu este îmbunătățită, cu atât mai mult cu cât, vorbesc astăzi și sunt aici și să transmit 

mesajul cetățenilor, și anume, a grupului de inițiativă civică Save Transilvania Airport. 

Din câte înțeleg, în nenumărate rânduri au încercat să vină și să ia cuvântul ca și 

reprezentanți ai cetățenilor. Ei sunt niște cetățeni îngrijorați. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Doamna deputat, dați-mi voie, numai o secundă. 

Dumneavoastră ați cerut ca să ne vorbiți, pentru că sunteți deputat în Parlamentul 

României și, vă rog, dumneavoastră aveți dreptul să vă spuneți punctul de vedere, dar 

dacă doriți să ne citiți un text, atunci, la sfârșitul ședinței cu mare plăcere, dar aici 

este vorba despre punctul trei. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Nu este vorba de citire de text. Nu despre asta este 

vorba. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Scuzați-mă, am văzut că aveți un text în mână. Dacă 

aveți în legătură cu punctul 3 o intervenție, cu  mare plăcere, nu este nici o problemă, 

dar dacă aveți o intervenție, în general, despre situația aeroportului, atunci să o lăsăm 

la sfârșitul ședinței, unde putem să discutăm. Nu este nici o problemă dar, momentan, 

discutăm de punctul 3, despre modificările la bugetul aeroportului.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Tocmai. Este vorba despre bugetul aeroportului. Nu 

durează mult și, de felul meu, nu vorbesc foarte mult, după cum bine știți, ci scurt și 

la obiect. Nu voi citi acest text pentru că fiecare consilier înțeleg că a primit acest 

material, iar lucrurile care sunt stipulate acolo sunt absolut de bun simț. Din punctul 

meu de vedere, așa cum și cetățenii reclamă acest lucru, trebuie făcute eforturi 

pentru ca aeroportul din Mureș să progreseze. Revin la a aduce acolo o persoană care 

poată să conducă acest aeroport, înțelegem că din punct de vedere politic este, așa 

cum spun mulți colegi de-ai dumneavoastră, un post al UDMR-ului, ceea ce, sigur, este 

foarte ciudat dar, împreună cu cei de afară, cu cei de la grupul civic, vrem să puneți 

acolo un manager care să poată să dezvolte aeroportul, iar dumneavoastră, ca și  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct2.pdf
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președinte, și dumneavoastră, dragi consilieri, aveți responsabilitatea să faceți ceva în 

acest sens.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Care e răspunsul dumneavoastră și de ce nu le dați 

cuvântul acestor cetățeni să vorbească în ședința de consiliu județean? E normal ca 

orice cetățean, care vrea să vină să vorbească, să fie lăsat să vorbească.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Doamna deputat, și dumneavoastră în Parlament 

aveți un regulament, și consiliul județean are un regulament, și noi ne ținem de acest 

regulament.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Înțeleg că cetățenii nu au voie să vorbească.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Nu. Acum vă rog foarte frumos, eu v-am dat cuvântul 

respectuos și să nu intrăm în polemici pentru că pot să intru și eu în polemici dar nu aș 

dori, pentru că întotdeauna ședințele ordinare ale consiliului județean au fost ținute 

într-un cadru solemn, putem spune, și să nu intrăm în polemici pentru că nu cred că 

este nevoie de așa ceva în acest moment. Dacă doriți, vă spun sincer, aici este vorba 

de punctul 3, iar dacă mai aveți ceva de spus în legătură cu punctul 3, vă ascultăm cu 

mare plăcere. Dacă nu, atunci restul intervenției, vă rog frumos, să o faceți la sfârșitul 

ședinței unde, la ultimul punct de pe ordinea de zi, avem punctul cu interpelări și 

putem discuta toate aspectele pe care le ridicați. Momentan, eu vorbesc despre o 

ordine de zi, în baza regulamentului vorbim despre ordinea de zi și dacă aveți 

interpelări pe alte teme, cu managementul sau cu altceva, putem povesti la ultimul 

punct, când este vorba de interpelări. Vă rog frumos, doamna deputat.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Acesta este subiectul, domnule președinte. Vorbim 

despre aeroport. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Cred că nu înțelegeți atunci. 

Doamna deputat Lavinia Cosma:  Iar bugetul are legătură și cu managementul pe care 

dumneavoastră, ca și președinte de consiliu județean, îl efectuați, dar și cu păstrarea 

în funcție a unei persoane care, pur și simplu, cu siguranță are altfel de competențe, 

în alt domeniu, dar nu aici. Și atunci, cei de afară, cetățenii, așteaptă un răspuns de 

la dumneavoastră, iar dumneavoastră ezitați să dați un răspuns cu privire la ceea ce se 

întâmplă acolo din punct de vedere managerial. Vă rog răspundeți. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Doamna deputat, vă rog foarte frumos nu ne 

incriminați. Acum chiar începeți să vorbiți aiurea. Nu există așa ceva. Fiecare scrisoare 

a primit răspuns. 

Doamna deputat Lavinia Cosma:  Deci, cetățenii vorbesc aiurea, înțeleg. Eu vorbesc în 

numele cetățenilor. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Deci, dacă dumneavoastră aveți ceva de spus la 

punctul 3, vă rog. 

Doamna deputat Lavinia Cosma:  Înțeleg că îl păstrați în aceeași funcție pe domnul 

respectiv. Pe domnul Peti Andras.  
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Noi vorbim de punctul 3 și vă rog foarte frumos, dacă 

aveți ceva de spus la punctul 3, spuneți, iar dacă nu, atunci, la ultimul punct cereți 

cuvântul și vă dau cuvântul. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Dumneavoastră nu vreți să discutați despre punctul 3.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Eu vorbesc de punctul 3, care nu vorbește despre 

poziția de manager, ci vorbește despre bugetul aeroportului. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Și bugetul cine îl administrează? Cine folosește acei 

bani? 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să respectăm acești colegi care sunt aici. Nu 

managerul folosește banii. Poate, la dumneavoastră în Parlament, mergeți acasă cu 

banii, dar aici nu managerul folosește, ci instituția. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Să știți că Parlamentul nu este al meu, nici consiliul 

județean nu este al dumneavoastră. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Doamna deputat, vă rog foarte frumos, terminați 

odată pentru că nu suntem la circ. Poate la București vă place, dar aici este ședința 

consiliului județean. 

Doamna deputat Lavinia Cosma: Lăsați cetățenii să-și exprime punctul de vedere pe 

diferite subiecte. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am lăsat. Ați terminat? Vă rog foarte frumos pentru 

că dorim să mergem mai departe. Vă mulțumesc.  

Doamna deputat Lavinia Cosma: Aștept un răspuns de la dumneavoastră cu privire la 

schimbarea managerului.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La ultimul punct o să primiți și răspunsul. Deci, dacă 

îmi permiteți, suntem la punctul 3. Dacă cineva are întrebări în legătură cu punctul 3 

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

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly și Kupás János).  

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Lucrări de 

construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de oncologie” de către 

Spitalul Clinic Județean Mureș. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

5. Proiect de hotărâre privind transmiterea din domeniul public al județului Mureș în 

domeniul public al statului a imobilului situat în Târgu Mureș, Piața Mărășești, 

nr.13. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
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Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

6. Proiect de hotărâre privind achiziția unui imobil din localitatea Călugăreni, nr.5 în 

vederea dezvoltării centrului interdisciplinar de cercetare de la Călugăreni. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

7. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei Sânpaul 

pentru transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul privat al comunei 

Sânpaul în domeniul privat al județului Mureș. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

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

nr.19100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de sortare, 

compostare și transfer (inclusiv transport TMB/DDN) prin exploatarea stației de 

sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SMIDS Mureș. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru reglementarea 

funcționării Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

11. Proiect de hotărâre privind avizarea Protocolului de colaborare pentru acoperirea 

costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului 

din județul Mureș.  

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  
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Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

12.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții 

publice care funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș.  

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

13. Proiect de hotărâre privind avizarea Protocolului de completare a anexelor 1 și 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea 

participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea 

unor activități culturale și sociale de interes public județean.  

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

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

investiției Reabilitare drum județean DJ151 Luduș-Sărmașu-limită județ Bistrița 

Năsăud, km 9+000-10+000, 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 preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.63/2019 privind aprobarea reorganizării unor centre din 

structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și 

actualizarea Organigramei, Statului de funcții și Regulamentului de organizare și 

funcționare ale acesteia.  

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog  

să trecem la vot.  
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Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

16. Proiect de hotărâre pentru încheierea unui act adițional la Convenția de 

colaborare nr.3233/30/23.02.2012, anexă la Hotărârea Consiliului Județean  Mureș 

nr.160/2011 privind aprobarea convenției de colaborare dintre Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș și Spitalul Clinic Județean Mureș, 

în vederea înființării și funcționării serviciului rezidențial de îngrijire și asistență 

medico-socială Speranța. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog  

să trecem la vot. Mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-

Károly  și Kupás János).  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției Sistem luminos de cat. II OACI la 

suprafețe de mișcare la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.  

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, nu a votat președintele (Péter Ferenc),  

2 consilieri au lipsit (Kolcsár Anquetil-Károly  și Kupás János).  

18. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, stimați colegi. Trecem la ultimul 

punct. S-a înscris domnul consilier Vasile Boloș. Domnule profesor, vă rog. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, 

doamnelor și domnilor consilieri. Așa cum vă este cunoscut și ne este cunoscut, în 

cadrul Consiliului Județean Mureș se desfășoară, în prezent, un proiect intitulat 

„Spunem nu corupției!” care își propune, așa cum este definit de documentul de 

promovare al acestuia, și citez acest lucru, „Dezvoltarea și consolidarea capacității 

Consiliului Județean Mureș pentru eficientizarea activităților de prevenire și 

combatere a corupției în activitatea administrației publice locale, promovarea 

integrității pentru îmbunătățirea performanțelor în activitate, transparentizarea 

procesului decizional, în acord cu așteptările beneficiarilor.” Într-unul din modulele 

acestui proiect am participat, alături de mai mulți colegi consilieri județeni, la un curs 

de instruire, desfășurat pe parcursul a câtorva zile, în Târgu Mureș, pe o tematică 

extinsă privind probleme de etică, integritate și combaterea corupției. Am avut, 

astfel, posibilitatea de a analiza și înțelege mai bine diferitele fațete ale problematicii 

specifice temei. Despre utilitatea acestui lucru consider că nu este necesar să insist. 

Plecând de la cele spuse anterior, în cele ce urmează aș dori să avansez o propunere 

conducerii Consiliului Județean Mureș. Parcurgând bibliografia lărgită a cursului am 

constatat că practica internațională în domeniul anticorupției are la bază, începând cu 

anul 2016, o normă specifică, elaborată de organizația internațională de standardizare 

ISO, și anume, ISO 37001:2016, normă publicată și în România de către ASTRO, 
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organismul național de standardizare, sub denumirea ”Sisteme de management anti-

mită, cerință cu ghid de utilizare.” Pentru cei care sunt familiarizați cu practica 

standardizării sistemelor de management, pot să afirm că standardul ISO 37001:2016 

destinat sistemelor de management anti-mită este echivalent cu familia de standarde 

ISO 9000, specifice pentru domeniul managementului calității. De altfel, cu toții știm 

că în cadrul Consiliului Județean Mureș se derulează, începând cu februarie 2018, un 

proiect pentru certificarea managementului calității în activitatea acestei instituții 

conform standardului ISO 9001:2015. Propunerea pe care o avansez este ca, în anul 

2020, conducerea Consiliului Județean Mureș să introducă pe agenda sa de lucru 

demararea unui proiect de certificare a managementului anti-mită, conform 

standardului ISO 37001:2016 în cadrul acestei instituții. Pentru a fi și mai convingător, 

vă pot spune că a fost publicat documentul care atestă o astfel de certificare obținută 

de către Consiliul Județean Giurgiu. Am sentimentul că cetățenii județului Mureș vor 

aprecia pozitiv demersul propus, care, în opinia mea, le va ridica nivelul de încredere 

în activitatea instituției care este Consiliul Județean Mureș. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim frumos, domnului consilier. Dacă mai este 

cineva care dorește să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dați-mi voie să răspund anumitor 

acuzații. În primul rând, aș dori să rețineți faptul că, Consiliul Județean Mureș 

lucrează după regulamente și după legi și nu după intuiții, pe care încercați să le 

introduceți aici, în cadrul nostru. Deci, vă rog foarte frumos, așa cum și 

dumneavoastră aveți în Parlamentul României regulamente interne și nu luați  

cuvântul când doriți, ci atunci când vi se dă, vorbiți despre temele care sunt pe 

ordinea de zi, tot așa și în cadrul consiliului județean există aceste regulamente și noi 

ținem cont de ele. În al doilea rând, aș dori doar să vă îmbogățesc și cultura generală 

pe acest domeniu. Domnul Peti Andras a participat la un concurs în anul 2016, înainte 

să devin eu președinte. Deci, înainte să devin eu președinte, el a fost mandatat ca 

director al Consiliului de administrație al aeroportului. Are un mandat de patru ani în 

baza legii, iar acest mandat de patru ani se va termina anul viitor, în vară, când se va 

scoate iar la concurs acest post. Dacă cineva se gândește, chiar și dumneavoastră, 

puteți să participați la acest concurs. Noi, cu drag, așteptăm pe toți cei care sunt în 

măsură să participe la aceste concursuri și sunt apți să depună aceste programe de 

management, să vină la concurs și există posibilitatea ca în următorii patru ani să 

devină un manager pe care l-ați visat, poate dumneavoastră. Momentan, alegerea unui 

manager se face în baza legii și în baza acelor descrieri care sunt cu programul de 

management și în baza concursului care este organizat. Ca cineva să spună că este 

manager bun sau nu este manager bun, în baza contractului de management sunt niște 

indicatori care sunt verificați în fiecare an și în cazul în care acei indicatori sunt 

satisfăcuți, atunci nu este vorba de voința sau nu, a unei persoane sau a unui 

președinte. Este vorba de respectarea legii și de respectarea contractului de 

management. Iar acum, ceea ce încercați dumneavoastră, că aici nimeni nu face nimic 

decât, probabil, dumneavoastră în Parlamentul României faceți tot, credeți-ne că am 

muncit cu toții, zi și noapte, ca acest aeroport, în primul rând, să fie repornit și nu a 

fost ușor să repornim acest aeroport. Am făcut și acum mergem aproape săptămânal la 

discuții pentru a încerca să aducem noi operatori, dar asta nu depinde de noi și nici de 

dumneavoastră. Dacă sunteți atât de puternici, vă rugăm frumos, la București, 

rezolvați-ne ca TAROM-ul să stea de vorbă cu noi și să aducem o cursă zilnică de la 
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București încoace. Ceea ce nu am reușit, deși am purtat o sută de discuții, dar prea 

mare lucru nu ați făcut la București pentru treaba asta, să aduceți un TAROM aici 

pentru ca să avem cel puțin 10 curse și nu doar două, cum are Sibiul în toate părțile 

lumii. Este foarte ușor să învinuiești pe toată lumea pentru că știu că acum este la 

modă să învinuiești pentru că, politic, așa este cel mai bine, dar eu cred că noi trebuie 

să facem echipă în județul Mureș, să mergem împreună și să încercăm să facem lobby 

peste tot, să avem cât mai multe curse și nu să încercăm să ne învinuim în cadru festiv 

sau în cadru general, pentru că așa, poate, ieșim foarte frumos la televizor sau pe 

facebook, cum suntem și acum dați în direct. Doamna deputat, cu tot respectul față 

de dumneavoastră, știu că sunt nemulțumiri și sunt de acord, de multe ori, cu 

dumneavoastră pentru că avem și noi nemulțumiri și nu numai în acest domeniu, ci în 

foarte multe domenii dar, într-o zi, într-un an, și nici într-un mandat nu se poate 

schimba totul, nici în țară, nici în județ, nici în oraș. Dar, de aceea suntem aici și de 

aceea depunem eforturi ca să încercăm să facem cât mai mult din ceea ce am dori să 

facem ca să ajungem mai departe. Vă rog respectuos și de aici încolo, haideți să facem 

echipă, să încercați să ne ajutați ca să aducem mai multe curse pentru că asta este cel 

mai important, ca să avem cât mai mulți pasageri, să avem cât mai multe curse la 

Aeroportul Târgu Mureș care, momentan, este funcțional. Și acum ați văzut că s-au 

aprobat indicatorii tehnico-economici pentru balizaj. Este pornită activitatea de 

construire a noului sistem de canalizare pluvială. Vor fi scoase, în timp foarte scurt, și 

celelalte proiecte care sunt momentan în lucru, începând de la prelungirea pistei până 

la dezvoltarea întregului aeroport, nu numai cu pista, ci și cu partea de parcare și cu 

partea de primire a pasagerilor. Numai aceste proiecte, dacă ați fi lucrat în 

administrație, ați ști foarte bine că ai nevoie de sute de avize și unele avize chiar 

durează ani de zile și nu depinde de noi, ci depinde de sistemul creat în această țară și 

de legile care există în această țară. Toată lumea muncește și toată lumea face 

eforturi pentru a duce mai departe acest aeroport și eu vă mulțumesc foarte frumos 

pentru intervenție, dar nu depinde de mine, nici de președinte și nici de altul când se 

schimbă managerul aeroportului. În baza contractului de management el are un 

mandat până în iunie 2020, iar când i se termină mandatul postul va fi scos din nou la 

concurs și atunci invităm pe toată lumea, cine este interesat, să participe la acest 

concurs pentru că noi avem nevoie de manageri foarte buni, în toate domeniile, nu 

numai la aeroport, și dacă există șanse să schimbăm managerul, eu nu am nimic 

împotrivă, numai să vină oameni cât mai bine pregătiți, care știu să facă 

managementul unui aeroport. Eu vă mulțumesc pentru intervenție și sper să ne vedem 

și în alte situații, pentru că așa este corect. Eu vă mulțumesc și am terminat.  

Ședința s-a încheiat la ora 13.45. 
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