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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

23 septembrie, 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.337/17.09.2021. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit domnii consilieri: Birtalan 

István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua și Bine ați venit la ședința ordinară a 

Consiliului Județean Mureș! Prima dată, dați-mi voie să dau cuvântul doamnei 

director Genica Nemeș pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Mureș din data de 26 august 2021.  

Doamna director Genica Nemeș: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Supun 

aprobării dumneavoastră procesul-verbal al ședinței ordinare din 26 august. În măsura 

în care nu aveți de formulat obiecțiuni sau observații la acesta, vă invit să-l votați. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Cine este ”pentru”? Dacă se ”abține” cineva? Nu. 

Dacă este cineva ”împotrivă”? Vă mulțumesc.  

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26 august 2021 se aprobă cu 32 

voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis 

Csaba).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi a ședinței 

ordinare. Aceasta are un punct în regim de urgență și 13 puncte în regim ordinar.  

Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi a ședinței? Vă rog, domnule consilier. 

Domnul consilier Constantin Pogăcean: Nu voi participa la votul punctului 12. 

Doamna consilier Szasz Izolda: Nu voi participa la dezbaterea și votul punctului 1. 

Domnul consilier Kedei Pál Előd: Nu voi participa la punctul 2. 

Domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan: Nu voi participa la votul punctului 1. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Nu voi participa la dezbaterea și votul punctelor 1 

și 5. 

Domnul consilier Dan Eugen Bândea: Nu voi participa la votul punctului 12. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: S-a notat. Bine, mulțumim. Dacă nu sunt alte 

întrebări în legătură cu ordinea de zi, atunci dați-mi voie să supun la vot ordinea de 

zi. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” 

cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

Ordinea de zi se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la punctul 1 în regim de urgență de pe 

ordinea de zi. 

Regim de urgență.  

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

investiției "Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – 

Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul Mureş", aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru 

aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor 

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

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

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

modificările și completările ulterioare.  

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

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

supunem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

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

anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici ați primit și un amendament în cadrul acestei 

hotărâri. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre sau cu 

amendamentul? Domnul Dancu, vă rog. 

Domnul consilier Ovidiu Dancu: Domnule președinte, stimați colegi. Vă rog să îmi 

spuneți dacă nerepartizarea sumelor alocate pentru drumurile județene, deci 

nealocarea sumelor înspre primării este o măsură legală sau nelegală?  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Eu aici întreb Direcția juridică pentru că a avizat 

acest proiect de hotărâre. Mie mi s-a confirmat că este legală. Eu pot spune doar 

atât. Dacă puteți spune mai mult, doamna director. 

Doamna director Genica Nemeș: În măsura în care aceste sume au fost repartizate 

prin Ordonanța nr.97/2021, nu putem spune că este nelegal. Există un temei legal al 

acestei repartiții. Legalitatea ordonanței nu poate fi pusă în discuție ci, cel mult, 

dacă este constituțional sau nu. Un act normativ în vigoare, legal adoptat, nu poate 

face obiectul discuției de legalitate sau de nelegalitate în acest cadru, al Consiliului 

județean.  

Domnul consilier Ovidiu Dancu: Ca să mă înțelegeți, în Ordonanța de urgență spune 

că suma atribuită pentru drumuri județene și comunale se va repartiza către UAT-uri 
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după consultarea primarilor, lucru pe care noi nu l-am făcut. Deci, păstrarea întregii 

sume în bugetul Consiliului județean și nerepartizarea ei, sau o parte din ea, înspre 

UAT-uri, e legală? Deci, dacă e legală aveți votul meu și al colegilor mei.  

Doamna director Genica Nemeș: Este în sală domnul director economic Mărginean 

Alin. Propun să ia cuvântul pe acest subiect. 

Domnul director economic Mărginean Alin: Suma este reținută la noi. Repartizarea 

către noi, Consiliul județean este legală, este corect încadrată și se poate reține la 

noi și folosită pentru drumurile județene.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Deci nu există obligativitate de a împărți, spune 

domnul director. Așa ai vrut să formulezi, nu? Da. În primăvară s-a primit în jur de 8 

milioane, dacă îmi amintesc bine, sau 9 milioane. 

Domnul director economic Mărginean Alin: Din care 1.500.000 i-am împărțit la UAT-

uri pentru drumurile comunale.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Practic, prin această întregire a sumei am ajuns la 

nivelul anului trecut. Deci, cât am primit anul trecut, abia acum am ajuns la acel 

nivel. Și anul trecut tot un milion jumătate am împărțit la UAT-uri din suma întreagă, 

iar repartizarea depinde… Având în vedere care sunt necesitățile în acest moment a 

sistemului de drumuri aparținând Consiliului Județean Mureș, consider că și această 

sumă, dacă ne gândim că vine iarna, deszăpezirile și toate cerințele care trebuie să 

le acoperim pe aproape 800 de km de drumuri județene, suma aceasta este doar o 

părticică mică față de necesități. Alte întrebări dacă aveți? Dacă nu, atunci dați-mi 

voie să supunem la vot, pe articole.  

Articolul 1 se aprobă cu 29 voturi ”pentru”, 3 consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan, Pokorny Vasile Ștefan și Szasz Izolda), 3 consilieri au lipsit (Birtalan 

István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

Articolul 2 se aprobă cu 29 voturi ”pentru”, 3 consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan, Pokorny Vasile Ștefan și Szasz Izolda), 3 consilieri au lipsit (Birtalan 

István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi ”pentru”, 3 consilieri nu au votat 

(Angela Moldovan, Pokorny Vasile Ștefan și Szasz Izolda), 3 consilieri au lipsit 

(Birtalan István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba). 

2.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.86 

din 27.05.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. „Parc 

Industrial Mureş” S.A. pe anul 2021 

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

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

supunem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva?  Nu. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Kedei Pál Előd), 3 

consilieri au lipsit (Birtalan István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

3.  Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 

septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 2022. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct3.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate, există. 

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

supunem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

 4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 

județului Mureș a unor construcții situate în Târgu Mureș, str. Trebely, nr. 7. 

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

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

supunem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean 

Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș pentru implementarea 

proiectului "Digitalizare la Spitalul Clinic Judeţean Mureş."     

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate, există. Dacă aveți întrebări în legătură 

cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci supunem la vot. Cine este ”pentru”? 

Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu sunt. Vă 

mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

3 consilieri au lipsit (Birtalan István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

6.  Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Agenția 

pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru realizarea 

proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate 

din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură și servicii 

publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și 

infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri 

de legătură”, ce vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-

Sovata” 

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

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

trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

7.  Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind utilizarea Complexului 

Transilvania Motor Ring. 

 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct7.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct7.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate, există. 

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

să trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

8.  Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică Mureș. 

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

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

trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc pentru unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

9.  Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu. Vă rog să trecem la 

vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” 

cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Vă rog să 

trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva? Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

11.  Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Județean 

Mureș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean 

de Resurse și Asistență Educațională Mureș 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Este vorba de doamna Delia Belean. Avizul favorabil 

al comisiilor de specialitate, există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect 

de hotărâre? Domnul profesor Tiberiu Bățaga, vă rog. 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: Perfect. Mi-ați anticipat întrebarea. Am avut niște 

discuții în comisie și rugămintea era ca indiferent dacă e din aparatul propriu sau din 

altă parte, să știm numele persoanei respective. Mulțumesc foarte frumos.  

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct8.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct8.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct10.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct10.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct11.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct11.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct11.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Cu plăcere. Alte întrebări dacă sunt? Dacă nu, 

atunci vă rog să trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva 

”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

12.  Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri în vederea delegării serviciilor de 

transport județean prin curse regulate la nivelul județului Mureș 

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

Au fost multe discuții dar având în vedere faptul că în acest moment suntem în 

situația în care până în data de 31 decembrie trebuie să avem scoasă la licitație și nu 

numai scoasă la licitație, dar și terminarea licitației pe transportul public județean, 

vă rog să analizați acest proiect de hotărâre ca și o responsabilitate a noastră și dacă 

aveți întrebări, haideți să le puneți și să le discutăm și să vedem cum mergem înainte 

cu acest program, cu această problemă interjudețeană.  

Domnul consilier Ovidiu-Tudor Ilieș: Eu am o întrebare. Dacă au fost discuții cu 

operatorii? Dacă există un proces-verbal încheiat în acest sens? 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Noi nu luăm hotărâri pentru operatori. Noi luăm 

hotărâri pentru cetățenii acestui județ. Proiectul a fost pe site, a fost pus pe 

transparență decizională. Nu a venit absolut nici o ofertă. Eu, după cum știu, dintre 

colegii noștri, mulți au luat legătura cu operatorii pentru a-i anunța că este pe 

transparență decizională și dacă dorește cineva să prezinte anumite modificări, să le 

prezinte pentru a le putea discuta, dar în această perioadă nu a venit nici o 

propunere și în acest moment suntem puși în situația în care, chiar dacă după 

trecerea perioadei au fost semnalate, nu nereguli, ci că ar trebui să reluăm discuția, 

dar dacă acum reluăm discuția, înseamnă că trebuie să pornim de la zero. Un nou 

studiu, o nouă perioadă de consultare publică și asta înseamnă că ne aruncă înapoi cu 

cel puțin 6 luni, poate și un an, pentru că trebuie să începem totul  de la capăt. Că s-

au schimbat anumite date, într-adevăr am avut multe discuții și în acest sens, că 

datele sunt de doi ani de zile, că s-au schimbat anumite date, că au fost anumite 

modificări din cauza pandemiei, că, într-adevăr, s-au schimbat multe în viața noastră 

din cauza pandemiei și nu pot să neg acest lucru, că nu ar exista aceste inadvertențe, 

dar să începem acum de la capăt un studiu, iar să licităm o reevaluare a acestui 

studiu, iar să începem prin, efectiv, efectuarea unui studiu cu ieșiri la fiecare 

localitate, cu discuții cu fiecare primărie, câți oameni lucrează în altă localitate sau 

în diferite centre urbane, ar însemna, și zic cea mai ideală perioadă, cel puțin 6 luni 

de zile. Iar noi avem obligația ca până la sfârșitul acestui an să scoatem la licitație 

acest transport public județean pentru că licențele se vor termina. Ne-am interesat 

la minister și nu se dorește prelungirea acestor licențe și s-ar putea să ne trezim că 

nu vom avea deloc transportatori, deloc, pentru că fără licență nu au cum să 

opereze. Acestea sunt informațiile pe care le avem și chiar și ieri am avut o discuție 

pe această temă, dar ideea este că dacă sunt documentele făcute din punct de 

vedere juridic și am ținut cont de fiecare perioadă și de transparență, de fiecare 

lucru pe care îl cere, în acest moment, legislația actuală. Trebuie scoasă la licitație 

și în cazul în care transportatorii nu sunt interesați, atunci trebuie să reanalizăm 

situația și vedem, scoatem la licitație dacă sunt altfel de probleme, dar prima dată 

trebuie să vedem dacă noi am ținut cont de legislația în vigoare și am făcut totul în 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct12.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct12.pdf
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baza acestei legislații, să vedem ce se întâmplă, care este răspunsul și acesta va fi 

dat în cadrul licitației.  

Domnul consilier Alexandru Lupa: Doamnelor și domnilor, în baza Legii nr.92, ce 

înseamnă controlul și administrarea programului județean de transport, intră în 

competența Consiliului județean, singurul organism care poate să coordoneze și să 

verifice transportul județean de persoane. Rugămintea mea este ca în cadrul 

aparatului Consiliului județean, nu cred că există persoane desemnate care să 

verifice și să controleze cum se îndeplinesc condițiile pentru care au licitat operatorii 

sau pentru care vor licita. Rugămintea mea este ca, până după licitație, să se 

formeze un grup din cadrul aparatului care să poată se verifice și să aibă competențe 

în acest domeniu.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Avem un serviciu de transport în cadrul 

Direcției economice. Asta înseamnă că va trebui să mărim numărul posturilor la 

această direcție, să încercăm să angajăm personal special. Personalul angajat în 

acest moment are acest drept. Cum este făcut programul de control sau programul 

de verificare a licențelor de transport, domnul director vă poate da răspuns dar, după 

cum știu, în acest serviciu sunt doar două persoane și ca să acoperi un județ întreg 

este destul de greu cu două persoane, dar asta ar însemna ca pentru viitor să facem o 

modificare de organigramă, să mai creăm acolo cel puțin două posturi și să avem 

posibilitatea să mai angajăm personal pentru a putea trimite personal pe teren care 

să verifice efectiv lucrurile pe teren. 

Domnul consilier Alexandru Lupa: Ideea era ca pentru viitorul program să avem 

personal.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Domnul Cîmpeanu, vă rog. 

Domnul consilier Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Am să răspund într-o oarecare 

măsură colegului Lupa. Structura personalului la Autoritatea Județeană de Transport 

este subdimensionată. Aveți dreptate și vă adresez rugămintea să mai încercați și știu 

că ați încercat, dar nu este ușor să găsim persoane cu pregătire în acest domeniu, dar 

este foarte important, acolo, având în vedere importanța activității, să avem o 

structură cel puțin la nivel de birou. Chiar dacă nu este o opinie majoritară în 

aparatul de specialitate, este punctul meu de vedere și dacă este nevoie aduc și 

argumente pentru că având o delegare, nu neapărat scrisă, din partea 

dumneavoastră, în cei patru ani în care am îndeplinit funcția de vicepreședinte, am 

avut o relație directă cu operatorii de transport și cunosc foarte bine problemele cu 

care se confruntă cetățenii, operatorii de transport și, la mijloc, Consiliul județean 

care este responsabil de funcționarea acestui serviciu. Mai mult decât atât, suntem 

încă înainte de pandemie, cu atât mai mult acum, în situația de a avea în vedere 

nevoile operatorilor. Noi, dacă reușim să îi convingem să nu depună licențele pe 

multe trasee care sunt neperformante pentru ei, e un lucru bun. E nevoie să fie 

controlați, e nevoie să li se ceară să respecte programele de transport, dar dacă îi 

obligăm să facă ceva care îi duce spre faliment, cu siguranță vor renunța și atunci 

vom avea o mare problemă. În județul Alba, de exemplu, în momentul acesta există 

40 de trasee pentru care nu există operatori, în condițiile în care operatorii au depus 

licențele. Județul Alba are 66 de comune, iar noi avem 91 de comune. Ar însemna, 

procentual, un număr mai mare de licențe la care operatorii ar putea să renunțe, și 

în condițiile acestea, trebuie să ne plasăm într-o poziție de mijloc, să respectăm 
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legea și până acum am respectat-o și sunt de acord, este foarte important să avem 

acest program de transport dar, dacă, spre exemplu, îi ceri unui operator să facă 30 

de curse pe zi la aeroportul din Târgu Mureș, el va fi obligat să le facă și dacă îl 

sancționăm că nu a respectat această frecvență de curse, sunt două variante, 

renunță la licență sau lucrează în pierdere. Eu cred că va renunța la licență, în mod 

sigur. Vă mulțumesc, că v-am răpit din timp. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Două lucruri aș dori să le menționez. 

Elementul cel mai important al acestui studiu și al filosofiei întregii hotărâri este de a 

crea zone, de a lega anumite trasee și chiar pentru ca operatorii să poată să facă 

oferte, nu pe un traseu, ci pe o zonă unde anumite trasee vor fi pozitive din punct de 

vedere financiar, altele negative, dar, să facă o ofertă în așa fel încât să poată să 

acopere toate traseele. Știm foarte bine și chiar îmi ridic pălăria față de toți 

transportatorii din județul Mureș care, într-o perioadă foarte grea, de pandemie, au 

rezistat și am văzut, și am fost conștienți că este o perioadă deosebită în care, 

măcar, au reușit să mențină cursele pe anumite trasee, pentru că, să fim sinceri cu 

noi și cu ei, era o perioadă în care puteau să dea faliment toți transportatorii care s-

au ocupat de transport de persoane. Dar au rezistat și sunt cu noi, și sper că și la 

această licitație vor fi oferte pentru anumite zone, s-ar putea ca anumite zone să 

sufere din cauza calculelor financiare, în primul rând, dar vom vedea pe parcurs ce se 

va întâmpla. Cu verificarea, aici sunt de acord cu prima posibilitate. Vom vorbi cu 

personalul să facem o modificare de organigramă, de structură și să încercăm să 

scoatem posturile la concurs și să vedem dacă găsim într-o perioadă cât se poate de 

scurtă personal care să poată să iasă pe teren și să verifice transportatorii. Încă o 

dată, o spun foarte clar și răspicat, tot respectul față de transportatori pentru că știu 

că era o perioadă foarte grea, dar noi când luăm o decizie, în primul și în primul 

rând, trebuie să o luăm pentru cetățenii județului Mureș și să facem în așa fel încât și 

transportatorul să își găsească posibilitatea de a efectua acest serviciu, dar interesul 

cetățeanului trebuie să fie primordial în orice decizie pe care o luăm. Eu cred că a 

fost luat în calcul, că orice studiu s-ar putea reevalua și s-ar putea rediscuta, într-

adevăr, așa este, dar în acest moment ne presează timpul și nu văd cum am putea să 

facem într-un termen așa de scurt acest lucru. Dar, bineînțeles, dacă încercăm marea 

cu degetul, cum se spune, dacă cineva va suferi, atunci va trebui să luăm alte măsuri 

și să vedem ce strategii adoptăm pentru viitor pentru ca să reglăm eventual acele 

nereguli care se ivesc pe parcurs. Alte întrebări dacă aveți? Dacă nu sunt, vă rog să 

trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva? O abținere. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 29 voturi ”pentru”, 1 abținere (Alexandru Cîmpeanu), 2 

consilieri nu au votat (Dan-Eugen Bândea și Constantin Pogăcean), 3 consilieri au 

lipsit (Birtalan István-Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reparații la pod de beton armat pe 

DJ153 la Beica de Jos, km 7+155” 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Vă rog să 

trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/09/pct13.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Birtalan István-

Balázs, Ilyés Lóránd și Kocsis Csaba).  

14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă doriți să aveți vreo interpelare sau întrebări 

generale? Domnul consilier Dancu, vă rog. 

Domnul consilier Ovidiu Dancu: Îmi sunteți dator cu un punct de vedere legat de 

atacul în instanță a hotărârii de Consiliu județean de către Hang Mărioara și alții. Ne-

ați trimis procedura care a fost depusă la Consiliul județean. În adresă ne-ați spus că 

în prima ședință ordinară o să știm un punct de vedere legat de legalitatea acestui 

demers. Solicitarea face obiectul analizei departamentului juridic și în raport de 

concluziile rezultate, premergător ședinței ordinare, va fi introdus în circuitul 

regulamentar de avizare și aprobare un proiect de hotărâre, fie va fi comunicat 

răspunsul negativ. Care e punctul de vedere al Consiliului Județean vis-à-vis de 

această plângere prealabilă a doamnei Hang? 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Numai o secundă, doamna director, vă rog. 

Doamna director Genica Nemeș: Încă nu are înregistrată acțiune pe rol. La plângerea 

prealabilă i s-a dat răspuns, iar consilierul care a întocmit răspunsul, domnul Kakasi 

Andras, colegul de la Serviciul juridic, poate să vă spună amănunte.  

Domnul Kakasi Andras, consilier juridic: Domnilor consilieri, da, așa cum ați citit din 

acea comunicare către dumneavoastră, plângerea prealabilă v-a fost comunicată și la 

final s-a inserat faptul că Serviciul juridic va verifica propria verificare și în situația în 

care se impune ori se va introduce pe ordinea de zi un proiect de hotărâre de 

revocare, ori se va răspunde petentului, în sens negativ, chiar așa este formulată 

comunicarea, în momentul de față este formulat răspunsul și este la semnat. În sens 

negativ. În raport de motivele invocate de către Hang Mărioara și nu îmi amintesc 

cealaltă petentă, nu am identificat motive reale de nelegalitate. Mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc domnului Kakasi. Părerea mea personală 

este că noi dacă ne gândim la dezvoltarea aeroportului, acest sens giratoriu trebuie 

finalizat și nu cred că este vorba de niște porțiuni de teren de zeci de mp. Acum, 

bineînțeles, că pe toată lumea poate deranja dar consider că în acest moment este 

mult mai greu să ieși sau să intri de pe aeroport sau chiar și din sensul opus pe acele 

terenuri care sunt în sensul opus, decât după executarea sensului giratoriu. Acum, că 

se formulează anumite cereri, eu, personal, spun că noi trebuie să susținem ca aceste 

investiții să fie realizate și terminate, și vă spun, la aeroport deja suntem într-o fază 

foarte înaintată și anul acesta, normal, ar trebui să semnăm amândouă contractele 

pe programe europene de dezvoltare, și eu cred în continuare în dezvoltarea 

aeroportului și cred în continuare că aeroportul este necesar pentru Târgu Mureș și 

pentru județul Mureș și, sigur, o să fac toate demersurile legale pentru realizarea 

tuturor investițiilor necesare funcționării acestui aeroport.  

Domnul consilier Ovidiu Dancu: Domnule președinte, nu ia nimeni în discuție 

oportunitatea demersurilor pe care le-am făcut și de aceea le-am și aprobat în 

ședința de consiliu, dar, acum, din ce îmi amintesc, am citit această plângere 

prealabilă, era invocată lipsa calității de expropriator a Consiliului județean și, 

totuși, eu aș vrea să văd răspunsul pe care Direcția juridică l-a formulat petentei 
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pentru că, până la urmă, ne interesează pe toți cum decurge, în continuare, deci nu 

despre asta e vorba, că ar trebui sau nu ar trebui să se facă dezvoltarea aeroportului 

prin realizarea acestui sens giratoriu, ci dacă demersurile făcute de noi pentru 

intrarea în proprietate pentru acel teren sunt legale sau nelegale.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am înțeles. Domnule Kakasi, puteți să răspundeți 

sau putem transmite către toți consilierii acest răspuns, vă rog?  

Domnul Kakasi Andras: Putem transmite acest răspuns domnilor consilieri.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine, vă rog atunci să transmiteți tuturor 

consilierilor răspunsul dat. 

Doamna director Genica Nemeș: În esență, domnilor consilieri, argumentele petentei 

erau acelea că nu suntem noi proprietarii drumului și, în atare situație, expropriator 

nu ar putea fi Consiliul Județean Mureș. Ori, așa cum a spus colegul de la Serviciul 

juridic, Kakasi Andras, există argumente legale de natură să ne îndreptățească să 

realizăm acest obiectiv de investiții, chiar dacă nu se face pe proprietatea publică a 

județului. Putem justifica un interes public județean, acela de a fluidiza accesul în 

aeroport, cu atât mai mult cu cât acolo, în zonă, au fost semnalate mai multe 

accidente rutiere și practic este în interesul asigurării activității optime a regiei care 

este sub autoritatea Consiliului Județean Mureș. Există formulă legală prin care, cu 

acordul organului abilitat, putem face investiții chiar dacă drumul nu este drum 

județean, ci este drum național. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă rog să transmiteți răspunsul și dacă sunt încă 

întrebări, doamnelor și domnilor consilieri, atunci avem aparatul de specialitate și 

puteți să formulați întrebări personale și, dacă nu, la ședința următoare putem să le 

discutăm. Oricum, probabil o să avem și o ședință extraordinară, undeva la începutul 

lunii octombrie, dacă totul merge bine, pentru că am înțeles că se pregătește o nouă 

modificare de buget național și atunci va trebui să avem și o ședință extraordinară și 

putem să discutăm, dacă nu, la ședința următoare. Dacă mai dorește cineva? Dacă 

nu, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență și să vă doresc o zi deosebit 

de plăcută.  

Lucrările ședinței se încheie la ora 13.44. 
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