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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.12.392/11.VII. 2012                               

                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                          Dosar: IV D/1      
                            
                   

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean 
din data de 25 iunie 2012 

 
 
 Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare a Consiliului Judeţean Mureş şi au fost 

conduse de domnul preşedinte Ciprian Dobre. 
Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 147 din 22 iunie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” 

şi „Nepujság”.  
Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean, au lipsit domnii consilieri: Borşan Doru 

Aurelian şi Urcan Ionaş Florin. 

Şedinţa începe cu intonarea  Imnului de Stat.  
Domnul preşedinte Dobre: Bună ziua doamnelor şi domnilor, cred că se cuvine să fiu 

purtătorul de cuvânt al cetăţenilor Judeţului Mureş şi să îi felicit cu toată gratitudinea pe cei 

care au fost aleşi consilieri judeţeni la scrutinul din 10 iunie din acest an. Doresc să vă 
felicit, dragi colegi, şi să vă spun că votul din 10 iunie reprezintă speranţele cetăţenilor 
români şi că de dumneavoastră, în Judeţul Mureş, se leagă acea dorinţă de mai bine. 

Domnule prefect, domnule subprefect, domnule secretar al judeţului Mureş, astăzi urmează 
să validăm în şedinţă festivă mandatele colegilor noştri şi vom alege şi comisiile, vom alege 
şi preşedinţii comisiilor, va trebui să avem puţină răbdare şi cred că, dacă vom fi operativi, 

vom scăpa repede de căldura din sală.  
În conformitate cu prevederile legii şi, de asemenea, cu dispoziţia pe care am 

semnat-o în acest sens, vă rog să aveţi în vedere că la articolul 88 din Legea 215 privind 

administraţia publică locală şi în conformitate cu Ordinul domnului prefect  nr 217 şi de 
asemenea câteva alte prevederi, avem aleşi 34 de consilieri judeţeni care vor reprezenta 

Judeţul Mureş. De asemenea, configuraţia politică a Consiliului Judeţean Mureş în urma 
scrutinului din 10 iunie este următoarea: U.S.L., U.D.M.R., ApMS şi PP-DD. Fiecare partid va 
trebui să îşi desemneze un lider al grupului de consilieri în cadrul consiliului judeţean şi o să 

vă solicit ca, până la următoarea şedinţă, să comunicaţi către secretarul judeţului numele 
liderului de grup al celor 4 formaţiuni pe care le-am enumerat adineauri. Cred că astăzi vom 
reuşi ca fiecare formaţiune politică să aibă un reprezentant şi dacă nu vi l-aţi numit, o să vă 

rog să îl numiţi ad-hoc pentru purtarea discuţiilor ce urmează în vederea îndeplinirii 
formalităţilor de votare şi trebuie să vă spun că astăzi, la şedinţa de constituire, sunt 
prezenţi 26 din 27 membri titulari aleşi iar din supleanţii desemnaţi, 7 sunt la număr, sunt 

prezenţi doar 6. Având în vedere aceste date, şedinţa este legal constituită. O să vă rog, de 
asemenea, şi este o rugăminte către membrii mai vechi ai consiliului judeţean şi anume: nu 
am pus la îndemână astăzi votul electronic pentru a nu pune în dificultate pe cei care sunt 

la primul mandat şi o să încercăm să ne familiarizăm cu sistemul electronic de vot abia la 
şedinţa următoare şi o să am rugămintea ca noii consilieri judeţeni să fim cu toţii de acord 
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ca votul pe care îl exprimăm astăzi, până ce ajungem la votul secret, să fie un vot prin 
ridicare de mâini. O să vă cer pentru prima dată în această şedinţă votul pentru a aproba 

modalitatea de vot. Cine este pentru ca votul să îl exprimăm prin ridicare de mână? 
 

Procedura de vot se aprobă cu unanimitate.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. A doua chestiune în care vă consult şi vă 

solicit votul dumneavoastră este legat de ordinea de zi. Primul punct este alegerea comisiei 

de validare, la punctul 2 validarea mandatelor consilierilor aleşi, la punctul 3 depunerea 
jurământului de către consilierii aleşi, la punctul 4 alegerea celor 2 vicepreşedinţi ai 
consiliului judeţean iar la punctul 5, punctul care va dura probabil mai mult dar să sperăm 

că nu, aprobarea numărului şi a componenţei comisiilor de specialitate pe principalele 
domenii de activitate ale consiliului judeţean, aşa cum probabil dumneavoastră, cei mai 
vechi, deja le cunoaşteţi. Vreau să fac o precizare: voi supune la vot ordinea de zi dar vă 

rog să voteze doar cei 26 prezenţi ca titulari, nu şi supleanţii. Deci cei care sunteţi titulari, 
nu şi supleanţii. Cine este pentru adoptarea ordinii de zi adineauri enunţată? 

 
Ordinea de zi se aprobă cu unanimitate.  
 
 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiei de validare 
 

Domnul preşedinte Dobre: Consider că e unanimitate, domnule secretar, da? Vă 
mulţumesc. O să vă supun atenţiei primul punct şi anume alegerea comisiei de validare şi 
vă solicit să vă desemnaţi fiecare dintre cele 3 formaţiuni politice U.D.M.R., U.S.L. şi ApMS 

după cum urmează: USL 2 membri în comisia de validare, UDMR de asemenea 2 şi ApMS 
un membru. Mai întâi vreau să aprobăm numărul membrilor ce fac parte din comisie şi 
anume numărul să fie 5. Cine este pentru? 

 
Numărul membrilor comisiei de validare se aprobă cu unanimitate.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Cu formalitatea U.S.L.- 2, U.D.M.R- 2, 

ApMS - 1 sunteţi de acord? Cine este pentru? 

 
Componenţa comisiei de validare se aprobă cu unanimitate.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vă rog să faceţi atunci propunerile din 

partea celor trei formaţiuni politice. Cristi Georgescu din partea ApMS, din partea U.S.L. 
domnul Dancu şi Dinu Socotar, vă mulţumesc. De la grupul U.D.M.R. Eros Csaba şi doamna 

Szasz Izolda. Vă supun la vot aceste propuneri, cine este pentru? 
 
Comisia de validare se aprobă cu unanimitate. 
 

2. Proiect de hotărâre privind validarea şi invalidarea mandatelor de 
consilieri judeţean.  
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Având în vedere acordul asupra comisiei, 
cei 5 desemnaţi vă rog să veniţi în zona din dreapta mea, stânga dumneavoastră, să vă 

alegeţi preşedintele şi secretarul. O să îl rog pe domnul secretar al judeţului să meargă să 
se consulte cu comisia de validare în sensul de a le spune cam ce e de făcut în această 
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comisie. Doamnelor şi domnilor colegi, vă propun până ce comisia de validare îşi face 
treaba, să luăm o pauză de 10 minute. Vă mulţumesc.  

 
Domnul preşedinte Dobre: Doamnelor şi domnilor, vă rog să vă pregătiţi să reluăm 

şedinţa. Vă mulţumesc. Am să dau cuvântul preşedintelui comisiei de validare, domnului 

consilier Dinu Socotar, pentru a da citire procesului-verbal de validare respectiv de 
invalidare a mandatelor.  

 

Domnul consilier Socotar dă citire procesului-verbal 
 
„Domnule preşedinte, doamnelor şi domnilor, înainte daţi-mi voie să citesc procesul-

verbal încheiat azi, 25 iunie 2012, comisia de validare aleasă prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 1 din 25 iunie 2012 întrunită în prima şedinţă, a procedat la alegerea 
preşedintelui şi a secretarului acestei comisii pe durata mandatului Consiliului Judeţean 

Mureş după cum urmează: subsemnatul Socotar Gheorghe Dinu preşedinte, Szasz Izolda 
secretar. Au semnat toţi cei cinci membri ai comisiei de validare. Cu permisiunea 

dumneavoastră am să dau citire procesului-verbal de validare a mandatelor aleşilor locali. 
Comisia de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 1 din 25 iunie 2012, a 
examinat în conformitate cu prevederile art. 6 alin. 1 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35 din 2002 cu 
modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii consilierilor judeţeni. În urma 
examinării dosarelor transmise de Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 privind 
alegerile din 10 iunie 2012 şi a cererilor de renunţare depuse de unii consilieri aleşi, comisia 
propune următoarele: validarea unui număr de 27 de mandate ale consilierilor declaraţi 
aleşi conform anexei nr 1. Invalidarea unui mandat de consilier declarat ales, conform 
anexei nr 2. Validarea unui număr de 7 mandate ale supleanţilor conform anexei nr 3  drept 
pentru care am încheiat prezentul proces-verbal semnat de toţi cei cinci membri ai comisiei 
de validare. Am să dau citire celor trei anexe.  

Anexa nr. 1 cu mandatele consilierilor declaraţi aleşi, în ordine alfabetică:  
Antonie Ştefan Mihail, Balogh Iosif, Ban Moise, Bândea Eugen, Boloş Vasile Grigore, 

Chirteş Ioan Cristian, Csep Eva Andrea, Dancu Ovidiu, Eros Csaba, Gasparik Attila-Csaba, 
Georgescu Cristian Radu, Ilyes Toth Alexandru, Kelemen Attila Marton, Lokodi Edita Emoke, 
Mora Akos Daniel, Mozes Levente Sandor, Popa Dragos Codrin, Pop Felicia, Pop Teodor 
Mircea, Pokorny Vasile Stefan, Socotar Gheorghe Dinu, Someşan Ştefan, Stoica Ion, Szabo 
Arpad, Szasz Izolda, Tatar Bela, Urcan Ionaş Florin. Aceştia sunt cei 27 de consilieri judeţeni 
declaraţi aleşi.  

A fost invalidat un mandat al unui consilier declarat ales, este vorba de Fărcaş 
Augustin Vasile, consilier judeţean ales pe listele Partidului Poporului Dan Diaconescu.  

Avem un număr de 7 supleanţi, dau citire şi o să precizez şi formaţiunea politică care 
i-a propus: Boroş Raul Alin propus de USL, Borşan Doru Aurelian propus de Alianţa pentru 
Mureş, Coman Meluş Florian propus de Alianţa pentru Mureş, Filimon Vasile propus de 
Alianţa pentru Mureş, Gliga Ioan Florin propus de USL, Todoran Liviu Radu propus de 
Alianţa pentru Mureş şi Tuşnea Ion, propus de Partidul Poporului Dan Diaconescu. Fac 
precizarea că toate cele 4 formaţiuni politice reprezentate în consiliul judeţean respectiv 
Uniunea Social Liberală, Uniunea Democrata a Maghiarilor din România, Alianţa pentru 
Mureş precum şi Partidul Poporului Dan Diaconescu au la dosar comunicatul de presă al 
autorităţii electorale permanente prin care se dovedeşte depunerea situaţiilor financiare şi 
publicarea lor în monitorul oficial, cerinţă imperativă a legii privind alegerea autorităţii 
publice locale. Vă mulţumesc.  
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Am să dau citire 
numelui fiecăruia dintre dumneavoastră, dintre cei validaţi de către comisie şi vom supune 

votului colegilor validarea mandatului de consilier judeţean. Am să rog pe fiecare dintre 
dumneavoastră să se abţină, respectiv să nu voteze atunci când se supune votului, numele 
candidatului respectiv. 

          Sunt supuse votului pentru validare, pe rând, în ordine alfabetică, mandatele 
consilierilor judeţeni aleşi. Validarea s-a făcut pentru fiecare, cu unanimitate de voturi. 

 

 Vă supun adoptării mandatului domnului consilier Antonie Ştefan Mihail. Cine este 
pentru? 

 

Mandatul domnului consilier Antonie Ştefan Mihail se aprobă cu unanimitate de 
voturi. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul consilier Judeţean Balogh Iosif. 
Cine este pentru? 

 
Mandatul domnului consilier Balogh Iosif se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul consilier judeţean Ban Moise. Cine 

este pentru? 
 

Mandatul domnului consilier Ban Moise se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul consilier judeţean Bândea Eugen. 

Cine este pentru? 
 
Mandatul domnului consilier Bândea Eugen se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc şi felicitări domnule Bândea! Domnul consilier 

judeţean, profesorul Boloş Vasile Grigore. Cine este pentru? 

 
Mandatul domnului consilier Boloş Vasile Grigore se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi felicitări! Domnul consilier judeţean 

Chirteş Ioan Vasile. Cine este pentru? 

 
Mandatul domnul consilier judeţean Chirteş Ioan Cristian se aprobă cu unanimitate 

de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vasile am zis? Rectific, Chirteş Ioan 

Cristian. Felicitări domnule Chirteş! Doamna consilier Csep Eva Andrea. Cine este pentru? 

 
Mandatul doamnei consilier Csep Eva Andrea se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, felicitări doamna Csep! Domnul consilier 

judeţean Ovidiu Dancu. Cine este pentru? 
 

Mandatul domnului consilier Dancu Ovidiu se aprobă cu unanimitate de voturi.  
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Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. Felicitări domnule consilier! Domnul consilier 
Eros Csaba. Cine este pentru? 

 
Mandatul domnului consilier Eros Csaba se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 

Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate de asemenea, felicitări! Domnul consilier 
Gasparik Attila-Csaba. Cine este pentru? 

 

Mandatul domnului consilier Gasparik Attila Csaba se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Felicitări domnule Gasparik! Domnul 
consilier Cristian Radu Georgescu, cine este pentru? 

 

Mandatul domnului consilier Georgescu Cristian Radu  se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

 
Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate, vă felicit domnule Georgescu. Domnul 

consilier Ilyes Toth Alexandru. Cine este pentru? 

 
Mandatul domnului consilier Ilyes Toth Alexandru se aprobă cu unanimitate de 

voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi vă felicit! Domnul consilier Kelemen Attila 

Marton. Cine este pentru? 

 
Mandatul domnului consilier Kelemen Attila Marton se aprobă cu unanimitate de 

voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate, felicitări! Urmează doamna fost preşedinte a 

Consiliului Judeţean Mureş, doamna Lokodi Edita Emoke. Cine este pentru? 

 
Mandatul doamnei consilier Lokodi Edita Emoke se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Felicitări doamna consilier judeţean! Domnul Mora Akos 

Daniel. Cine este pentru? 

 
Mandatul domnului consilier Mora Akos Daniel se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate, vă felicit domnule consilier! Mozes Levente 

Sandor, cine este pentru? 
 

Mandatul domnului consilier Mozes Levente Sandor se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, felicitări domnule consilier! Domnul Popa 
Dragoş Codrin. Cine este pentru? 

 

Mandatul domnului consilier Popa Dragoş Codrin se aprobă cu unanimitate de voturi.  
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Domnul preşedinte Dobre: Felicitări domnule Popa! Doamna consilier Felicia Pop. 
Cine este pentru? 

 
Mandatul doamnei consilier Felicia Pop se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă felicit şi pe dumneavoastră, doamna Pop! Domnul 

consilier Pop Teodor Mircea. Cine este pentru validarea domnului consilier.  
 

Mandatul domnului consilier Pop Teodor Mircea se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate, felicitări domnule Pop! Domnul consilier 

Pokorny Vasile Ştefan. Cine este pentru? 
 
Mandatul domnului consilier Pokorny Vasile Ştefan se aprobă cu unanimitate de 

voturi.  
 

Domnul preşedinte Dobre: Felicitări domnule Pokorny! Urmează domnul preşedinte al 
comisiei de validare, domnul Dinu Gheorghe Socotar. Cine este pentru? 

 

Mandatul domnului consilier Socotar Gheorghe Dinu se aprobă cu unanimitate de 
voturi.  

 
Domnul preşedinte Dobre: Felicitări domnule Socotar! Urează domnul Someşan 

Ştefan. Cine este pentru validarea mandatului dumnealui? 
 

Mandatul domnului consilier Someşan Ştefan se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: De asemenea unanimitate, vă mulţumesc. Domnul Ion 

Stoica.  
 
Mandatul domnului consilier Stoica Ion se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate de asemenea. Domnul Szabo Arpad. Cine 

este pentru? 
 
Mandatul domnului consilier Szabo Arpad se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate de asemenea, vă mulţumesc. Doamna Szasz 

Izolda.  

Mandatul doamnei consilier Szasz Izolda se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Felicitări! Domnul consilier, veteran al consiliului judeţean, 

Tatar Bela, cine este pentru? 
 
 Mandatul domnului consilier Tatar Bela se aprobă cu unanimitate de voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Cine este pentru validarea domnului Urcan 

Ionaş Florin? 

 
Mandatul domnului consilier Urcan Ionaş Florin se aprobă cu unanimitate de voturi.  
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Acum supun la vot anexa 2 a procesului-

verbal încheiat de comisia de validare, invalidarea mandatului domnului Vasile Augustin 
Fărcaş având în vedere motivele specificate de preşedintele comisiei de validare care au fost 
expuse în procesul-verbal de validare. Cine este pentru invalidarea mandatului domnului 

Vasile Augustin Fărcaş? 
 
Invalidarea mandatului domnului Vasile Augustin Fărcaş de aprobă cu unanimitate de 

voturi.  
 
Domnul preşedinte Dobre: De asemenea unanimitate. Vă mulţumesc. Acum, potrivit 

anexei 3, vă supun validării consilierii judeţeni supleanţi propuşi de către partidele politice, 
reprezentate în consiliul judeţean în vederea înlocuirii locurilor rămase astfel vacante. 
Propun din partea Uniunii Social Liberale validarea mandatului domnului Alin Raul Boroş. 

Cine este pentru? 
 

Mandatul domnului Boroş Alin Raul se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Felicitări! domnule consilier judeţean. Din partea ApMS 

propun validarea mandatului domnului Borşan Doru Aurelian. Cine este pentru? 

Mandatul domnului Borşan Doru Aurelian se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea unanimitate. Din partea 

aceleiaşi formaţiuni politice vă propun validarea mandatului domnului Meluş Florian Coman. 
Cine este pentru? 

 

Mandatul domnului Coman Meluş Florian se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 

Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate de asemenea. Din partea aceleiaşi formaţiuni 
politice vă propun validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Vasile Filimon.  

 

Mandatul domnului consilier Filimon Vasile se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, felicitări domnule consilier! Din partea 

Uniunii Social Liberale propun validarea mandatului de consilier judeţean a domnului Florin 
Ioan Gliga. Cine este pentru? 

 

Mandatul domnului consilier Gliga Florin Ioan se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre:De asemenea unanimitate şi vă felicit domule consilier! Din 

partea ApMS supun validarea mandatului domnului Radu Liviu Todoran. Cine este pentru? 
 
Mandatul domnului consilier Todoran Liviu Radu se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 
Domnul preşedinte Dobre: Felicitări domnule consilier! Din partea formaţiunii politice 

PP-DD vă supun validării mandatului domnului consilier Ion Tuşnea. Cine este pentru? 
 
Mandatul domnului consilier Tuşnea Ion se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă felicit, domnule consilier!  

Având în vedere că au fost validaţi practic atât membrii titulari cât şi membrii 

supleanţi ai consiliului judeţean, în întregime şi fac menţiunea că atât cei prezenţi cât şi cei 

în lipsă vă propun validarea întregii liste de consilieri judeţeni urmând ca cei prezenţi să 

depună astăzi jurământul iar cei lipsă a căror mandate noi le-am validat astăzi, să depună 

jurământul în proxima şedinţă a consiliului judeţean, drept urmare supun validarea întregii 

liste şi a Consiliului Judeţean Mureş în integralitatea şi în plenitudinea organului colegial, 

Consiliul Judeţean Mureş. Cine este pentru? 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu unanimitate de voturi.  

Domnul preşedinte Dobre: Trebuie să fac menţiunea că hotărârea de validare, 

hotărârea dumneavoastră, respectiv a noastră de validare a mandatelor se va comunica de 

îndată consilierilor care au absentat astăzi şi de asemenea ea va putea fi atacată în 

momentul în care noi o emitem, respectiv executivul consiliului judeţean, ea va putea fi 

atacată la tribunal la instanţa de contencios administrativ în 5 zile de la adoptarea ei iar în 

cazul celor 2 care absentează, în 5 zile de la comunicarea hotărârii noastre către dumnealor.  

3. Proiect de hotărâre privind constituirea consiliului judeţean. 

Domnul preşedinte Dobre: La punctul 3 de pe ordinea de zi urmează ca toţi consilierii 

judeţeni prezenţi să depună jurământul. Rog pe domnul secretar să dea citire jurământului.  

Domnul secretar Cosma: Doamnelor şi domnilor consilieri, o să dau citire 

jurământului de credinţă, urmând ca în ordine alfabetică fiecare dintre dumneavoastră să 

poftiţi la pupitru să puneţi mâna stângă pe constituţie şi pe Biblie, după caz, şi să rostiţi 

cuvântul „jur.” După ce aţi rostit acest cuvânt o să vă invităm să semnaţi în două exemplare 

jurământul de credinţă în faţa preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, un exemplar din 

jurământ rămâne la consiliul judeţean şi un exemplar urmează să îl primiţi dumneavoastră.  

„Jur să respect Constituţia şi legile Ţării şi să fac cu bună credinţă tot ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu!” 

După citirea jurământului, domnul secretar Cosma Paul citeşte numele consilierilor 

judeţeni validaţi, în ordine alfabetică, care au rostit cuvântul „jur” şi au semnat jurământul, 

conform procedurii prezentate.  

Domnul preşedinte Dobre: Distinşi colegi şi colege, vreau să vă supun la vot după 

depunerea jurământului de către consilierii judeţeni, proiectul de hotărâre de constituire al 

Consiliului Judeţean Mureş. Cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă cu unanimitate de voturi. 
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4. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Mureş 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Intrăm în punctul 4 de pe ordinea de zi şi 

anume alegerea celor 2 vicepreşedinţi pe care legea îi prevede pentru consiliul judeţean şi 

anume art. 101 din legea 215. Cred că liderii formaţiunilor politice reprezentate în consiliul 

judeţean pe care dumneavoastră vi i-aţi ales, sau vi i-aţi numit ad-hoc. Sunteţi pregătiţi să 

faceţi aceste nominalizări în vederea alegerii celor doi vicepreşedinţi ai consiliului judeţean? 

Vă rog.  

Domnul consilier Pop: Domnule preşedinte, domnule secretar, stimaţi colegi, din 

partea Uniunii Social Liberale îl propun pe Dancu Ovidiu.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Celelalte formaţiuni, vă rog.  

Domnul consilier Kelemen: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, din partea UDMR-ului 

o propun pe doamna consilier Lokodi Edita Emöke.  

Domnul consilier Coman: Din partea Alianţei pentru Mureş îl propun pe domnul Vasile 

Filimon.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Dacă sunt şi alte propuneri? Dacă nu 

există o altă propunere, înainte de a închide lista vreau să o întreb  pe doamna preşedinte 

Lokodi Edita Emöke, în calitate de vicepreşedinte desemnat de UDMR dacă acceptă 

candidatura? 

Doamna consilier Lokodi: Da, accept şi mulţumesc frumos colegilor că m-au propus.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. De asemenea, domnule Dancu, să îmi 

spuneţi dacă acceptaţi candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte. 

Domnul consilier Dancu: Da, domnule preşedinte şi le mulţumesc colegilor pentru 

propunere.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea domnule Vasile Filimon că 

rog să îmi spuneţi dacă acceptaţi candidatura pentru funcţia de vicepreşedinte. 

Domnul consilier Filimon: Da, accept.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. În această situaţie vă propun să închidem 

lista pentru candidaturi la funcţia de vicepreşedinte şi de asemenea trebuie să vă spun că 

trebuie să luăm o mică pauză, întrucât procedura de vot pentru vicepreşedinţi va fi una cu 

buletine de vot şi anume vot secret. Şi atunci vă propun să luăm o pauză de 10 minute în 

vederea întocmirii buletinelor de vot. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: O să încerc să creionez procedura de vot a 

vicepreşedinţilor, după care pentru chestiunile tehnice o să vă rog să îmi permiteţi să dau 

cuvântul domnului secretar al judeţului. Vă informez că s-au redactat buletinele de vot cu 
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cele tei propuneri făcute de către dumneavoastră în ordinea celor trei propuneri făcute şi 

anume: USL, UDMR şi ApMS şi pe urmă va exista o ştampilă de vot, deci nu vom încercui cu 

pixuri, cu o ştampilă de control pe fiecare buletin de vot şi anume ştampila Consiliului 

Judeţean Mureş, urmând ca dumneavoastră să aplicaţi această ştampilă conform unei 

proceduri pe care o s-o supunem la vot şi o s-o explice domnul secretar. 

Domnul secretar Cosma: Aşa cum preciza şi domnul preşedinte, avem buletinul de 

vot în care s-a înscris propunerile în ordinea în care au fost făcute respectiv: domnul Ovidiu 

Dancu, doamna Lokodi Edita Emöke şi domnul Vasile Filimon. Am confecţionat o ştampilă 

cu amprenta „Consiliul Judeţean Mureş VOTAT” pe care o veţi primi fiecare dintre 

dumneavoastră. Înainte de primirea buletinului de vot şi a ştampilei, va trebui să semnaţi 

un tabel cu prezenţa şi participarea la vot. Vom considera, potrivit legii, ca vot valabil 

exprimat buletinul de vot unde ştampila este aplicată într-unul dintre cele trei chenare sau 

în două dintre cele trei chenare urmând a fi declarat nul buletinul de vot care conţine 

ştampila „VOTAT”  în toate cele trei chenare. Printr-o singură procedură de vot se vor alege 

cei 2 vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Mureş. O să vă rugăm să fiţi atenţi, deci pentru 

un vot valabil, ştampila se aplică pe două din cele trei chenare înscrise. Dacă aveţi întrebări 

referitoare la această procedură. Dacă nu sunt, domnule preşedinte, vă rog să supuneţi la 

vot procedura descrisă.  

Domnul preşedinte Dobre: Cine este pentru? 

Procedura de vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Dobre: Mulţumesc. Atunci o să îl rog pe domnul Dinu Socotar să 

supravegheze procedura de înmânare a buletinului de vot către consilierii judeţeni care 

doresc să voteze şi de asemenea să supravegheze procedura de vot, în general, urmând ca 

apoi să încheiaţi procesul-verbal şi dacă dumneavoastră consideraţi că trebuie să vină 

întreaga comisie alături de dumneavoastră, vă rog să o faceţi. Consult consiliul judeţean în 

acest sens. Domnule preşedinte, vă rog să luaţi măsuri în vederea asigurării prezenţei şi a 

doamnei secretar a comisiei de validare. Din punctul meu de vedere, procedura de vot a 

început. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte a Comisiei de validare invită  preşedintele şi consilierii, pe 
rând, să primească buletinul de vot şi să-şi exprime votul pentru alegerea celor doi 
vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean Mureş. 

 
Comisia de validare retrage pentru numărarea voturilor şi încheierea 

procesului-verbal cu alegerea vicepreşedinţilor.  
 

Domnul preşedinte Dobre: Am să dau cuvântul domnului preşedinte al comisiei de 

validare, domnului Dinu Socotar. Domnule preşedinte, vă rog.  

Domnul consilier Socotar: Mulţumesc, domule preşedinte, stimaţi colegi, înainte de a 

da citire procesului-verbal, vreau să fac precizarea că s-au exprimat 33 de voturi, toate cele 

33 de buletine de vot au fost valide, având una sau două opţiuni exprimate. Proces-verbal 

încheiat astăzi 25 iunie 2012 cu ocazia alegerii vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş. 
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În urma numărării voturilor pentru alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş, 

comisia de validare a constata următoarele: Domnul Dancu Ovidiu, număr voturi „pentru” 

29. Doamna Lokodi Edita Emőke, număr voturi „pentru” 28. Domnul Filimon Vasile număr 

voturi „pentru” 6. Având în vedere numărul de voturi favorabile, comisia declară aleşi în 

funcţia de vicepreşedinte pe domnii Dancu Ovidiu şi pe doamna Lokodi Edita Emőke. 

Semnează cei cinci membri ai comisiei de validare. Felicitări domnilor vicepreşedinţi.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă 

mulţumesc domnule consilier pentru votul dumneavoastră şi de asemenea vreau să îi rog pe 

cei doi vicepreşedinţi să vină de-a dreapta mea. Rezultatul votului a fost consemnat în 

procesul-verbal, el va figura în hotărârea consiliului judeţean drept pentru care nu mai 

supun validării dumneavoastră printr-o altă modalitate rezultatul votului.  

5. Proiect de hotărâre privind alegerea comisiilor de specialitate.  

Domnul preşedinte Dobre: Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi a şedinţei de 

astăzi şi anume comisiile de specialitate, respectiv componenţa comisiilor de specialitate. 

Noi avem 6 comisii de specialitate şi am să fac o propunere şi anume numărul membrilor 

din comisiile de specialitate să fie după cum urmează: comisia tehnico-economică să aibă 7 

membri, cea de amenajare a teritoriului şi urbanism 5 membri, de servicii publice de 

asemenea 5, comisia social-culturală 5 membri, comisia juridică, ordine publică şi integrare 

europeană de asemenea 5 membri şi aici poate că ar trebui să introducem şi o modificare a 

denumirii… integrare europeană… noi suntem de prin 2007 integraţi, putem să o facem 

acum? Atunci propun şi modificarea denumirii comisiei juridice, de ordine publică şi 

integrare europeană în comisia juridică, de ordine publică şi proiecte europene… cooperare 

europeană sună mai bine? Relaţii europene la propunerea doamnei vicepreşedinte. Comisia 

de agricultură să rămână pentru agricultură, să nu fie de agricultură. Sau mai bine mediu şi 

agricultură, pentru că nu avem nimic pe mediu. Secretariatul a reţinut modificările, vă 

supun la vot două chestiuni: 1 componenţa, adică numărul şi 2, cele două modificări pe 

care le-am enunţat. Cine este pentru?  

Denumirea şi numărul comisiilor de specialitate se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Dacă am stabilit numărul, am stabilit 

denumirile, o să rog liderii formaţiunilor politice prezentate în consiliu să îşi desemneze 

membrii în comisii. O sa dau cuvântul în ordinea ridicării mâinilor. Domnul Akos Mora a fost 

puţin mai rapid. În numele USL-ului vă rog să desemnaţi membrii comisiilor, pe urmă 

domnul consilier Vasile Filimon  din partea ApMS şi de asemenea domnului Kelemen pentru 

UDMR. Vă rog.  

Domnul consilier Mora: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, pentru comisia tehnico-

economică propunem din partea USL pe doamna Pop Felicia, domnul Pop Mircea şi 

subsemnatul Mora Akos Daniel. La comisia de urbanism din partea USL Antonie Ştefan 

Mihail respectiv domnul Boroş Raul Alin. Pentru comisia juridică domnul Someşan Ştefan 

respectiv Socotar Dinu Gheorghe. La servicii publice domnul Bândea Eugen respectiv Popa 

Dragoş. La comisia social-culturală avem o singură propunere, domnul Boloş Vasile. La 
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comisia pentru mediu şi agricultură îi propunem pe domnii Chirteş Cristian respectiv Gliga 

Ioan.  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc.  

Domnul consilier Filimon: Din partea ApMS, la comisia tehnico-economică 

subsemnatul, Filimon Vasile, la comisia de urbanism Borşan Doru Aurelian, la servicii publice 

Georgescu Cristian, la comisia social-culturală Todoran Liviu Radu, comisia juridică domnul 

Coman Florian şi la comisia pentru agricultură, Urcan Florin.  

Domnul consilier Kelemen: Din partea UDMR-ului la comisia tehnico-economică 

domnul Balogh Iosif, Pokorny Laszlo şi subsemnatul Kelemen Marton, la servicii publice 

domnul Eros Csaba şi dl Ban Moise, la urbanistică domnul Szabo Arpad şi domnul Mozes 

Levente, la comisia juridică doamna Szasz Izolda şi Tatar Bela, la comisia social culturală 

domnul Gasparik Attila şi Csep Andrea iar la comisia de agricultură Ilyes Toth Sandor.  

Domnul consilier Tuşnea: Pentru comisia juridică domnul Ion Stoica şi nu ştiu dacă 

pot să mă autopropun pentru comisia social-culturală? Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: În acest caz va trebui să facem buletine de vot, secrete. 

Eventual v-aş sugera să faceţi o pauză de 5 minute şi să aveţi o consultare între liderii de 

fracţiuni. Vă ofer atunci această posibilitate de 1 minut pauză pentru consultări cu 

reprezentanţii PP-DD. 

Domnul preşedinte Dobre: Dau cuvântul domnului consilier Tuşnea. 

Domnul consilier Tuşnea: Vă mulţumesc, domnule preşedinte, doresc să facem o 

rectificare, poate cu ocazia asta să fie mai bine. Propun pe domnul Stoica Ion la comisia de 

agricultură, deci să treacă de la comisia juridică la agricultură. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, domnule Tuşnea. Consult secretariatul în 

ceea ce priveşte componenţa comisiilor şi dacă sunt întrunite majoritatea locurilor şi 

repartizarea acestora în funcţie de numărul membrilor comisiilor de specialitate. Bun, atunci 

având în vedere că am convenit în pauza precedentă împreună cu majoritatea dintre 

dumneavoastră, cu liderii dumneavoastră ca să nu mai facem buletine de vot pentru 

exprimarea unui vot pe procedură de vot secret, vă supun votului dumneavoastră ca 

procedura pentru repartizarea consilierilor judeţeni în comisii să fie pe o procedură de vot 

deschisă. Cine este pentru? 

Procedura de vot se aprobă cu unanimitate de voturi. 

Domnul preşedinte Dobre: Avem unanimitate, vă mulţumesc. Atunci vă supun 

aprobării dacă sunteţi de acord să adoptăm această hotărâre a noastră cu propunerile 

făcute de dumneavoastră, de consilieri, respectiv de liderii dumneavoastră, în bloc şi să 

adoptăm o hotărâre în bloc cu repartizarea consilierilor pe comisii. Cine este pentru? 

Repartizarea consilierilor pe comisii de specialitate se aprobă cu unanimitate de 

voturi. 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Având în vedere că am epuizat ordinea de 

zi pentru astăzi, mulţumesc atât doamnelor şi domnilor consilieri, mulţumesc executivului 

consiliului judeţean, urmează să avem în această lună la sfârşit, fie luna viitoare, încă o 

şedinţă. Dacă nu va fi în această lună, va fi cu siguranţă la începutul lunii viitoare. Până 

atunci, vă mulţumesc şi urmează să ne vedem în proxima şedinţă. Vă mulţumesc foarte 

mult.  

 

Lucrările şedinţei se încheie la ora 14:00 

 

 

      Întocmit: consilier Andreea Iepan  
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