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                          ROMÂNIA                                                      

                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.7879/29.04.2013                               
                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                 Dosar: IV D/1      
                            
                   

 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean 

din data de 11 aprilie 2013 
 
 
 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 şedinţei a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului 
Judeţean nr. 88 din 8 aprilie 2013  şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul liber”, 

„Zi de Zi” şi „Nepujság”. 
 Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean a lipsit: Borşan Doru Aurelian, Coman 
Meluş Florin, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda. 

         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: Sărut mâna şi bună ziua! O să  rog toţi colegii să-şi 
pornească aparatele pentru vot.  Am fost informat că suntem prezenţi 27 de colegi, …. încă 
un coleg. Domnul secretar sigur suntem 27?... cu tot cu dumneavoastră. Da, vă 

mulţumesc. În primul rând bună ziua şi vă mulţumesc că aţi dat curs convocării noastre în 
şedinţă extraordinară, avem 3 puncte pe ordinea de zi. Pentru primul avem nevoie de votul 
a 2/3 a  votului dumneavoastră, în rest, la punctul 2 majoritatea consilierilor în funcţie şi la 

punctul 3 majoritatea simplă a consilierilor judeţeni. Suntem 27, a venit şi domnul Boroş 
căruia îi mulţumim. Domnul secretar a reuşit să  întocmească şi procesul-verbal al şedinţei 
ordinare din 28 martie 2013 şi o să-l rog să îndeplinească formalităţile cerute de lege. 

Domnul secretar, vă rog.  
      Domnul secretar Cosma: Doamnelor şi domnilor consilieri, dacă referitor la 

conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din 28 martie 2013 sunt observaţii? Nu 
sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei anterioare. Vă mulţumesc. 

 

          Procesul-verbal al şedinţei din data de 28 martie 2013 se aprobă cu 28 voturi 
„pentru”,  5  absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga Ioan Florin, Iacob 
Letiţia,  Szasz Izolda). 

 
          Domnul preşedinte Dobre:  Vă mulţumesc şi eu, vreau să vă supun punctul 1 dar 

nu înainte de a vă supune votului ordinea de zi, despre care am vorbit înainte aprobării 

procesului-verbal şi vă supun votului dumneavoastră aprobarea ordinii de zi, vă solicit 
să votaţi. 

 

          Ordinea de zi a şedinţei se aprobă cu 28 voturi „pentru”,  5  absenţi (Borşan 
Doru Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda). 
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               1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

Comunei Vînători pentru trecerea unui imobil din domeniul public al comunei 
Vînători în domeniul public al judeţului Mureş. 
 

      Domnul preşedinte Dobre: Unanimitate şi vă mulţumesc. La punctul 1 avem 

o solicitare pe care o adresăm Consiliului Local Vînători în legătură cu preluarea unui 
imobil situat în satul Archita. Aveţi şi expunerea de motive şi în acelaşi timp vreau să 
mulţumesc frumos în special tuturor comisiilor care au avizat favorabil şi fără obiecţiuni 

acest punct de pe ordinea de zi. Dacă nu sunt dezbateri, vă rog să votaţi distinşi colegi.  
 

    Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 voturi „pentru”, o „abţinere (Tuşnea 
Ioan)” 5  absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga Ioan Florin, Iacob 
Letiţia,  Szasz Izolda). 

 

           2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri  pentru 
derularea procedurii pentru acordarea de finanţări  nerambursabile din  
bugetul public al judeţului Mureş pentru anul 2013 în domeniile: cultură, 

culte, sport şi asistenţa socială. 
 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc foarte mult. Proiectul a trecut cu o 

abţinere. La  punctul 2 avem stabilirea măsurilor pentru derularea procedurii pentru 
acordarea finanţărilor  nerambursabile din bugetul nostru în domeniile: cultură, culte, 
sport şi asistenţa socială pentru anul 2013. Discuţiile au fost ample în ceea ce priveşte 

structura comisiilor pe acest an. Au avut loc câteva modificări, motivele au fost expuse 
chiar prin expunerile noastre de motive, sumele în 2013 pe care le-am prevăzut sunt 
acelaşi ca şi anul trecut, drept pentru care consider că munca la aceste proiecte abia de 

acum începe şi le doresc succes în principal specialiştilor şi membrilor comisiei. Dacă nu 
sunt discuţii şi dezbateri, vă mulţumesc şi vă rog să votaţi.  

 

 

    Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 voturi „pentru”,  5  absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda). 

 
            3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei  tehnice şi a 

indicatorilor tehnico-economici  al investiţiei „Iluminat arhitectural la Palatul 

Culturii şi Palatul Administrativ din municipiul Tîrgu Mureş.” 
 

       Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, de asemenea o unanimitate. O să 
vă solicit de asemenea ca la cultură, noi am scris în material,… acolo este o cerinţă a  

legii, de confidenţialitate, de care vă solicit să ţineţi seamă. În cerinţa legii ar fi bine să 
nu fie publice numele celor care i-am desemnat prin votul dumneavoastră în comisia de 
cultură sau pentru domeniul cultură. La punctul 3, am primit aseară, respectiv după 

amiază rezultatele la indicatorii tehnico-economici, foarte, foarte mari pentru 
posibilităţile noastre bugetare şi chiar şi proiectul de hotărâre de astăzi ţine cont de 
acest lucru, studiul de fezabilitate pe care l-am făcut, deşi alţii aruncă cu bugetele, … 

trec cu milioanele prin bugetele lor, chiar şi astăzi am avut o surpriză de genul acesta în 
sensul că se dau multe, multe, multe milioane de lei din bani publici pe mentenanţă, pe 

an, pentru anumite lucruri, … mari surprize, noi, din păcate, suntem constrânşi în acest 
an cu un buget pe care încercăm să-l drămuim şi să menţinem dezvoltarea. Însă Palatul 
Culturii merită, în opinia mea, dar aşa cum am observat şi vreau să vă mulţumesc 

tuturor comisiilor şi consilierilor pentru faptul că au avizat fără obiecţiuni acest proiect 
de hotărâre. Noi nu o să avem atâţia bani anul acesta  pentru a face iluminatul 
arhitectural al Palatului Culturii şi  Palatului Administrativ, vom împărţi potrivit 

proiectului şi în proiectul de la punctul 3  încercăm să facem şi o realocare în cadrul 
aceluiaşi capitol a unor sume şi în acest an să facem doar iluminatul Palatului Culturii … 
din păcate, şi vom vedea eventual cum o să gândească Direcţia Economică, fie facem o 
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singură achiziție pentru ambele corpuri de clădiri şi atunci avem un proiect multianual, 

fie o să facem în două şi stăteam şi mă gândeam, prin câte oraşe cum am umblat, cât 
de frumos şi cât de multe clădiri au alţii iluminate arhitectural şi cât de mult, de fapt, 
costă acest iluminat arhitectural. Credem că avem datoria ca la 100 de ani să alocăm 

măcar acești bani pentru iluminatul arhitectural al Palatului Culturii. Nu pot să nu mă 
gândesc că alţii au fost în stare să îl construiască şi nu vreau ca generaţia noastră să nu 
fie în stare măcar să-l ilumineze aşa cum se cuvine. Şi cred că avem această datorie ca 

în acest an, când va fi de fapt anul de jubileu, să trecem cu bine de acest jubileu şi să 
avem parte de un Palat al Culturii iluminat modern, în secolul XXI.  

Domnul Filimon şi pe urmă domnul Tuşnea, vă rog.    

      Domnul consilier Filimon:  Vă mulţumesc, domnul preşedinte, daţi-mi voie ca 
înainte de a intra pe fond la acest material să-i mulţumesc consiliului judeţean, 
executivului că în sfârşit a reuşit să încheie procedura de atribuire a contractului „Mere 

pentru elevi” chiar dacă nu s-a respectat HG nr. 1154 de anul trecut, care spunea că 
acest program trebuia implementat din data de 3 decembrie 2012, pe o perioadă de 89 
de zile. Rugămintea mea este ca în acest an să se încerce  declanşarea procedurilor 

mult mai repede în aşa fel încât atunci când efectiv trebuie implementat programul 
acesta să poată  fi implementat,  să nu mai apară probleme de contestare ş.a.m.d, să 
închidem din nou o procedură de atribuire după 4 luni.  

Referitor la acest material, din start vreau să vă spun că sunt un promotor al 
investiţiilor în judeţului Mureş şi o să fiu întotdeauna. Nu cu mult timp în urmă am avut 

o discuţie despre bugetul judeţului şi am spus că va fi un an foarte greu, înţeleg 
oportunitatea, înţeleg şi dorinţa consiliului judeţean,  pentru că într-adevăr se împlinesc 
100 de ani de la construirea Palatului Culturii şi e nevoie să fie, dar am o întrebare 

retorică: nu puteau fi găsite resurse în altă parte ? … un alt tip de finanţare pentru 
acest palat? Pentru că vedeţi foarte bine că lumea ne judecă faţă de ceea ce facem în 
acest moment. Va fi un an greu, am mai spus-o, şi dă Doamne să închidem acest an cu 

bine şi să fiu eu cel care am să spun „m-am înşelat”.  Din punct de vedere al votului, 
sigur, eu  mă voi abţine la această fază a acestui proiect pentru că eu nu am încă 
suficiente date, am primit extrem de târziu acest material şi urmează ca pe viitor să-l 

privesc cu mai multă atenţie. Vă mulţumesc. 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnul consilier, domnul 

consilier Tuşnea, vă rog. 

Domnul consilier Tuşnea: Mulţumesc domnule preşedinte. Domnule 
preşedinte, doamnelor şi domnilor, aş fi fericit să văd aceste două investiţii finalizate şi 
cred că cele două clădiri, monumente istorice, monumente arhitectonice merită lucrul 

acesta, sigur că efortul se pare că va fi foarte, foarte mare. Nu ştiu pe ce cale au ajuns 
aceste două imobile în patrimoniului consiliului judeţean dar ele aparţin şi municipiului 

Tîrgu Mureş şi cred că oricine ar veni să vadă o astfel de  investiţie frumoasă  ar spune 
că am văzut în Tîrgu Mureş, n-ar spune că am văzut în judeţul Mureş, motiv pentru care 
cred că ar fi corect să intrăm într-un parteneriat cu primăria şi să găsim o modalitate de 

cofinanţare. Mulţumesc mult. 
Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc tare mult domnule consilier. 

Mulţumesc pentru ambele intervenţii şi de asemenea vă expun faptul că şi eu m-am 

gândit foarte mult, însă cred că într-adevăr atât  Tîrgu Mureşul cât şi noi,  în special, 
avem această datorie la 100 de ani faţă de Palatul Culturii, faţă de un imobil pe care 
noi, din păcate, generaţia noastră, n-am fi în stare să-l construim. Haideţi măcar să fim 

în stare să le iluminăm cum se cuvine, modern, la nivel de secolul XXI.   
În legătură cu licitaţia cu mere, metodologia guvernului a fost foarte târziu, 

colegii noştri au făcut eforturi mari ca să reuşească să finalizeze, termenele de 

procedură pe SEAP sunt foarte lungi şi de asemenea vă solicit să aveţi în vedere că 
suntem printre puţinele consilii judeţene care am finalizat această procedură. Sunt 
multe judeţe, chiar vecine cu noi,  care n-au finalizat procedura în legătura cu „Mere 
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pentru elevi”. Iar restul lucrurilor nu mai țin de noi, cum ar fi derularea unor proceduri 

de achiziţie publică. Aş fi dorit şi eu ca toate să meargă în linie, dar sunt şi  sincope 
datorită ofertanţilor cărora le doresc sănătate să poată livra mere, corn, lapte, iaurt 
ş.a.m.d. către copiii noştri.  Vă supun votului, având în vedere şi modificările care 

intervin în buget, pe articole, acest proiect. Şi atunci vă rog să-mi permiteţi să vă supun 
votului art. 1 din hotărârea noastră. Vă invit să votaţi. 

 

                  Art.1 al hotărârii  se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 2  „abţineri” (Filimon 
Vasile Todoran Liviu Radu), 5  absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga 
Ioan Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda).  

                Domnul preşedinte Dobre: Cu două abţineri vă mulţumesc, şi de 
asemenea vă invit  să votăm art. 2 al proiectului. 

         Art.2  al hotărârii  se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 2  „abţineri” (Filimon Vasile 
Todoran Liviu Radu), 5  absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga Ioan 
Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda). 

               Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc,  art. 3 al aceluiaşi proiect. 

          Art.3  al hotărârii  se aprobă cu 25 voturi „pentru”, 2  „abţineri” (Filimon 
Vasile Todoran Liviu Radu), 1 nu a votat (Gasparik Attila Csaba),  5  absenţi (Borşan 
Doru Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda). 

             Domnul preşedinte Dobre: Şi de asemenea vă solicit să votăm ultimul 
articol, art. 4.  

                  Art.4  al hotărârii  se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 2  „abţineri” (Filimon 
Vasile Todoran Liviu Radu), 5  absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florin, Gliga 
Ioan Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda). 

             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc, şi ultimul vot din această 
şedinţă extraordinară a noastră, un vot pentru ansamblu proiectul de la punctul 3. 

              Hotărârea în întregime se aprobă cu 26 voturi „pentru”, 2  „abţineri” 
(Filimon Vasile Todoran Liviu Radu), 5  absenţi (Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş 
Florin, Gliga Ioan Florin, Iacob Letiţia,  Szasz Izolda). 

                   Domnul preşedinte Dobre: Distinşi colegi, cu aceleaşi 26 de voturi „pentru” 

şi 2 „abţineri” vă mulţumesc pentru participarea dumneavoastră şi pentru intervenţiile 
dumneavoastră, să sperăm, deşi nu-i sigur, că nu ne întâlnim într-o extraordinară până 
la sfârşitul lunii.   

      Vă mulţumesc foarte mult. 
Lucrările şedinţei se încheie la ora 1342 

 

                                                                      Întocmit: consilier  Ercsei Matild 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 

 

 

 

 

 
Verificat: şef serviciu - Delia Belean 
              director – Genica Nemeş 


