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                          ROMÂNIA                                                      

                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.21848/3.XII. 2012                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                          Dosar: IV D/1      
                            
                   

 
 

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 15 noiembrie 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. 253 din 12 noiembrie 2012 şi a fost publicată în cotidienele locale „Zi de Zi” şi 

„Nepujság”. 
Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean, au lipsit consilierii: Boroş Raul 

Alin, Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Kelemen Attila Marton, Mora Akos Daniel, 

Szasz Izolda, Urcan Ionaş Florin. 
 

Au fost invitaţi să participe:  

 
 dl Corneliu Grosu, prefectul Judeţului Mureş 

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul propriu care au contribuit la 
elaborarea materialelor 

 reprezentanţii mass-media din judeţ 
 

Domnul preşedinte Dobre: Bună ziua distinşii mei colegi, de asemenea, bună 
ziua distinşilor reprezentanţi ai presei care sunt foarte numeroşi. O sa vă solicit să pornim 
aparatele de vot. Avem o prezenţă de 27 de consilieri judeţeni, chiar 28. Vă mulţumesc, 

suntem în măsură să luăm astăzi o hotărâre importantă pentru Judeţul Mureş dar nu 
înainte de a da cuvântul domnului secretar în legătură cu procesul-verbal al şedinţei 
anterioare. Domnule secretar, vă rog.  

Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor consilieri, bună 
ziua. V-a fost comunicat procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 25 octombrie. 
Dacă, cu privire la conţinutul acestui document aveţi observaţii sau propuneri? În măsura 

în care nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei ordinare trecute.  
 
Procesul-verbal al şedinţei din data de 25 octombrie 2012 se aprobă cu 27 

voturi „pentru”, 8 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, 
Kelemen Attila Marton, Mora Akos Daniel, Szasz Izolda, Urcan Ionaş Florin, Todoran Liviu 
Radu) 

Domnul secretar Cosma: Vă mulţumesc.  
 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţile administrativ-

teritoriale din judeţul Mureş a sumelor defalcate din TVA pentru 

echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevederile art. 35 
din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 61/2012  
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar, vă mulţumesc 
domnilor consilieri, suntem în şedinţă extraordinară, vă mulţumesc că aţi răspuns 
convocării noastre şi avem un singur punct pe ordinea de zi şi anume proiectul de hotărâre 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din TVA pentru 
echilibrarea bugetelor locale, în conformitate cu prevederile articolului 35 din OUG nr. 
61/2012. Cea mai operativă comisie a consiliului judeţean şi anume cea tehnico-economică 

ne-a dat un aviz favorabil, fără nici o obiecţiune. Dacă există în afară de domnul Filimon şi 
domnul Boloş, alte intervenţii. Dacă nu, vă mulţumesc, închidem aici lista vorbitorilor.  

Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, o propunere procedurală. Am 

constatat un lucru care mă deranjează într-un fel şi în acelaşi timp supun unei dezbateri, 
unei gândiri. Despre ce este vorba? De multe ori, interpelările pe care noi le facem către 

executivul consiliului judeţean se face doar spre un perete sau o sală goală. Rugămintea 
mea este, dacă se poate gândi o variantă în care o interpelare de grup de consilieri să se 
facă înainte de ordinea de zi pentru că atunci sunt în sală toţi directorii şi şefii de servicii 

pentru că, la final, la diverse, nu mai este nimeni în sală.  
Domnul consilier Boloş: Vă mulţumesc. Eu am activat mai mulţi ani în comisia 

tehnico-economică, în anul acesta sunt în cadrul comisiei culturale, de aceea doresc să 

pun o întrebare lămuritoare cu privire la textul hotărârii. Trebuie să recunosc,  
neparticipând la lucrările comisiei, răspunsul s-ar putea să fie implicit. „Sumele repartizate 
prin hotărârea consiliului vor putea fi utilizate de către ordonatorii principali de credite în 

ordinea priorităţilor stabilite de către aceştia”. Să înţelegem că au voie să achite şi 
elemente restante din anul bugetar 2012? Este ultimul aliniat din expunerea de motive.  

Domnul preşedinte Dobre: „Sumele repartizate prin hotărârea consiliului vor 

putea fi utilizate de către ordonatori în ordinea priorităţilor stabilite de către aceştia pentru 
stingerea arieratelor cuprinse în situaţiile centralizatoare întocmite în baza cererilor care au 
întrunit…” 

Domnul consilier Boloş: De ce pun această întrebare, deoarece acest an bugetar 
încă nu s-a încheiat. Deci… e o întrebare.  

Domnul preşedinte Dobre: Domnule profesor, să lăsăm pe cel care a 

fundamentat hotărârea noastră şi anume pe domnul director Bartha.  
Domnul director Bartha: Cu această precizare în expunerea de motive am vrut 

să arătăm că sumele solicitate ca arierate depăşesc cu mult sumele pe care putem să le 
acordăm, dacă aţi văzut aproape 20%, deci nu putea consiliul judeţean să spună pentru 
cine şi pentru ce din cele necesare. Este la latitudinea ordonatorului principal de credite să 

stabilească ordinea preferenţială, dacă nu sunt alte reguli de la Trezorerie sau de la 
Direcţia Finanţelor care să impună.  

Domnul preşedinte Dobre: Numai puţin, nu cred că este cel mai bun răspuns 

pentru că atunci noi avem o problemă şi anume că noi am respectat legea şi atunci 
ordonatorul de credite, spre exemplu, să luăm principalul beneficiar al acestei hotărâri, 
Primăria Tîrgu Mureş, nu o respectă şi plăteşte o singură factură cu ce plătim noi.  

Domnul director Bartha: Dacă îmi permiteţi, este un calendar în Ordonanţa 61 
care spune că în termen de două zile, Consiliul Judeţean trebuie să transmită toate datele 
transmise prin solicitare, în două zile transmitem la Direcţia Finanţelor. Primăriile au 

obligaţia că până în data de 23 să cuprindă în bugetul lor şi să aprobe bugetul rectificat şi 
atunci consilierii pot să îşi spună punctul de vedere asupra, cred eu, a priorităţilor. În 27 
noiembrie trebuie să fie decontate toate sumele pe care le-au cuprins în buget.  

Domnul preşedinte Dobre: Dumneavoastră îmi spuneţi atunci că poate înfrânge 
ordonanţa? 



3 
 

Domnul director Bartha: Doar atât, că aprobarea bugetului se face de către 

deliberativ.  
Domnul preşedinte Dobre: După părerea mea nu este bună argumentaţia. Asta 

este părerea mea, s-ar putea să nu fie cea corectă. Eu nu cred că dacă noi calculăm 

arierate, la nivelul judeţului Mureş, 25 de milioane şi primim 5 milioane, deci 1/5 sau 20% 
şi dăm la toată lumea 20% fără vreo ordine de priorităţi. Poate pentru mine era o 
prioritate … nu ştiu, comuna… nu este nici un primar pe aici… ba da, un fost primar, 

comuna Bahnea. Nu am dat comunei Bahnea ca prioritate ci am încercat şi am reuşit să 
dăm egal, 20%, 19,69%.  

Domnul director Bartha: Ordonanţa precizează: sumele se repartizează 

proporţional cu volumul arieratelor şi în limita sumelor prezentate de fiecare solicitant. Noi 
am centralizat doar solicitările şi transmitem mai departe.  

Domnul preşedinte Dobre: Eu ştiu un lucru, că legislaţia prevede aşa numita 
ordine a stingerii creanţelor. Începând de la cele mai vechi către cele noi. E codul civil 
domnule Bartha. 

Domnul director Bartha: Dacă prevede legea, atunci nu au decât să… 
Domnul preşedinte Dobre: Este Codul Civil în vigoare în România, din 1864, de 

la Cuza.  

Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, faptul că au cerut primăriile, au 
justificat creanţele, au făcut pe baza unor… firmă, factură, conturi şi aşa mai departe. 
După terminarea procedurilor la consiliul judeţean, consiliul judeţean transmite la finanţe 

ordinea aceea iar ei probabil sunt obligaţi să respecte ordinea în care au cerut creanţele, 
nu altceva să plătească, de anul acesta, de acum o lună sau de două luni şi cele care sunt 
transmise de la consiliul judeţean pentru că este tabelul acela de 800 de poziţii. Foarte 

simplu.  
Domnul preşedinte Dobre: Vă rog să argumentaţi ordinea raportată la finanţe.  
Domnul director Bartha: Dacă se consideră că în expunerea de motive acest 

paragraf dereglează… 
Domnul preşedinte Dobre: Nu dereglează nimic, este o expunere de motive. Era 

o explicaţie cerută de domnul consilier dar mi se pare mai pertinentă cea pe care a făcut-o  

domnul Filimon. Bun, dacă nu mai sunt alte intervenţii, vă solicit să votaţi. Dar înainte de 
orice, trebuie să aprobăm ordinea de zi pe care nu am votat-o. Vă supun aprobării ordinea 

de zi.  
Ordinea de zi se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 3 nu au votat (Popa Dragoş 

Codrin, Todoran Liviu Radu, Tuşnea Ion), 7 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru 
Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Kelemen Attila Marton, Mora Akos Daniel, Szasz Izolda, 
Urcan Ionaş Florin.) 
 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi vă supun votului pe articole, de data 
aceasta, fiind vorba de buget, cele două articole ale hotărârii noastre. „Se aprobă 
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor  pentru achitarea arieratelor 

prevăzute la art. 35, alin. (1), lit. c)-e)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 
61/2012 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2012, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.” Vă supun aprobării acest articol. Vă rog să votaţi.  

 
Articolul 1 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 7 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan 

Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Kelemen Attila Marton, Mora Akos Daniel, Szasz 
Izolda, Urcan Ionaş Florin.) 

 



4 
 

Domnul preşedinte Dobre: Articolul 2 „De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri 

răspund consiliile locale prezentate în anexă, Direcţia Economică din cadrul Consiliului 
Judeţean Mureş şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Mureş.” Vă solicit să votaţi acest 
articol.  

 
Articolul 2 se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 7 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan 

Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Kelemen Attila Marton, Mora Akos Daniel, Szasz 
Izolda, Urcan Ionaş Florin.) 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vă solicit să votăm această hotărâre în 

ansamblul ei. Vă rog să votaţi.  
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”, 7 absenţi (Boroş Raul 
Alin, Borşan Doru Aurelian, Chirteş Ioan Cristian, Kelemen Attila Marton, Mora Akos Daniel, 
Szasz Izolda, Urcan Ionaş Florin.) 

 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Domnul consilier Filimon s-a înscris la 

cuvânt.  

Domnul consilier Filimon: Domnule preşedinte, două teme foarte scurte. În primul 
rând aş vrea să fiu informat şi eu care este situaţia ajutoarelor de la Uniunea Europeană, 
care este stadiul şi de ce încă nu au ajuns pentru că am informaţii că în foarte multe 

judeţe din ţară a început această distribuţie şi 2, o rugăminte pentru toţi colegii, haideţi ca 
în această campanie, pentru că sunteţi foarte mulţi care candidaţi, să încercăm să 
respectăm legea şi comunităţile locale printr-un afişaj decent şi legal în toate localităţile. 

Să nu-i stresăm cu afişe puse peste tot, să încercăm să păstrăm acest afişaj în limita legii 
şi a locurilor stabilite prin hotărâri ale consiliilor locale. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Dobre: Pertinentă intervenţia dumneavoastră, ca de obicei, însă 

noi nu facem campanie electorală de nici un fel în şedinţele consiliului judeţean. În 
legătură cu alimentele, poziţia mea a fost foarte transparentă, foarte clară, chiar dacă unii 
s-au isterizat din prima zi de campanie electorală. În Judeţul Mureş nu se va distribui nici 

un biscuite, nici un kilogram de zahăr, nici o sticlă de ulei, decât după ce vor sosi aceste 
alimente în ansamblul lor de la guvern şi după ce vom finaliza transportul acestora către 

comune, lucru ce se va întâmpla începând cu 10 decembrie. Vă mulţumesc. Închidem şi 
şedinţa, distinşi colegi.  

Lucrările şedinţei de încheie la ora 13.22 
 
 
 
                                                                           Întocmit: Andreea Claudia Iepan 
 
 

 
       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 
 

       Ciprian Dobre                                                 Aurelian-Paul Cosma 
 

 

 
 
Verificat: şef serviciu - Delia Belea 
             director – Viorel Iosib 


