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                          ROMÂNIA                                                      
                     JUDEŢUL MUREŞ                                     Nr.11.939/21.VI.2013                              

                  CONSILIUL JUDEŢEAN                                 Dosar: VI D/1      
                            
                   

 
 
 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureș 

din data de 12 iunie 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 fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 130 din 10 iunie 2013 şi a fost publicată în cotidienele locale „Cuvântul Liber ” şi 
„Nepujság”. 

Din cei 32 de membri ai consiliului judeţean, au lipsit: Kelemen Attila - Márton, 

Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoş, Szabó Árpád, Szász 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 materialului; 

 reprezentanţii mass-media din judeţ. 
 

              Domnul preşedinte Dobre: Domnilor consilieri, vă propun o pauză de 15 minute, 
să vedem dacă putem contacta pe domnul Stoica sau pe careva, să vedem dacă mai vine 
cineva, … ca să fim în cvorum, de acord?. 10 minute, haideţi să nu intrăm, … 10 minute 

de consultări. Vă mulţumesc.    

După pauză. 

Au părăsit sala, înainte de începerea lucrărilor ședinței, următorii consilieri județeni: 
Borşan Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu 
Radu. 

 
Domnul preşedinte Dobre: În  sfârşit, echipa consiliului judeţean s-a întrunit,  sunt  

22 de consilieri judeţeni prezenţi, păi nu ştiu cum sunt 26 afişaţi, aparatele probabil…, 
putem să le lăsăm şi aşa că nu-i o problemă, dar poate ne explică domnul secretar. 
Lăsăm aparatele pornite, a celor prezenţi. 

 Vă spun bine aţi venit la o şedinţă extraordinară, se pare că ne întrunim destul de 
greu în formulă de lucru, în şedinţă extraordinară, însă vreau să vă mulţumesc. Vreau să 
vă mulţumesc sincer pentru efortul depus, cei care astăzi sunt prezenţi. Domnul secretar, 

procesul-verbal vă rog.   
Domnul secretar: Doamnelor şi domnilor consilieri, dacă aveţi obiecţiuni cu privire 

la conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din 30 mai 2013? Dacă nu sunt vă 

solicit să votaţi acest document. Mulţumesc.   
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Procesul-verbal se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 10 absenţi (Borşan Doru 
Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, 
Kelemen Attila-Márton, Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoş, Szabó Árpád, Szász Izolda).  

 
Domnul preşedinte Dobre: 23 de voturi „pentru”, vă mulţumesc. Vă supun 

aprobării, dragi colegi, ordinea de zi a şedinţei noastre extraordinare cu suplimentarea 

acesteia cu al treilea punct în regim de urgenţă şi anume, acela privind încuviinţarea 
stabilirii sediului Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Tîrgu 

Mureș în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50.  
 Dragi colegi, vă invit să votăm ordinea de zi.   

 

Ordinea de zi se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 10 absenţi (Borşan Doru Aurelian, 
Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterea Ioan, Todoran Liviu Radu, Kelemen Attila-
Márton, Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoş, Szabó Árpád, Szász Izolda).  

 
În regim de urgenţă: Proiect de hotărâre privind încuviințarea 

stabilirii sediului Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Tîrgu Mureș în imobilul situat în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe 
Marinescu, nr. 50 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vă invit să intrăm în ordinea de zi şi 
să începem cu punctul în regim de urgenţă, comisiile avizatoare, respectiv servicii publice, 
tehnico-economică au dat aviz favorabil proiectului nostru de hotărâre. Proiectul are 2 

articole, primul prin care încuviinţăm stabilirea sediului Institutului de Urgență pentru Boli 
Cardiovasculare şi Transplant în str. Gheorghe Marinescu, nr. 50, Tîrgu Mureș, iar art. 2: 
Prezenta hotărâre se comunică Ministerului Sănătăţii, Spitalului Clinic de Urgenţă şi 
Direcţiei Economice din cadrul instituţiei noastre. Dragi colegi, dacă nu sunt obiecţiuni vă 
solicit să votăm.    

 
                Hotărârea în întregime se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 10 absenţi (Borşan 
Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, 
Kelemen Attila-Márton, Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoş, Szabó Árpád, Szász Izolda).  

 
 
                  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului 
Judeţean Mureş ca partener la proiectul "Program de intervenţii integrate 
pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil" 

 
              Domnul preşedinte Dobre: E bine, a trecut şi acest proiect de hotărâre, aveam 
nevoie de 2/3. Primul punct de pe ordinea noastră de zi comună şi anume cel legat de  

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş ca partener la proiectul "Program de 
intervenţii integrate pentru şomeri – certitudinea unui viitor durabil". Aici avem un proiect 
european unde mergem ca parteneri, nu ca titulari, împreună cu Consiliul Judeţean 

Buzău. O să fie nişte sume de bani pe care noi le înaintăm în acest proiect, însă toate 
sumele pe care noi le înaintăm în acest proiect ele sunt sume pe care le vom recupera, 

adică sume eligibile în proiect. Dacă nu sunt obiecţiuni, dragi colegi, vă invit să votăm. 
 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 10 absenţi (Borşan 
Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, 
Kelemen Attila-Márton, Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoş, Szabó Árpád, Szász Izolda).  
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/06_/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/06_/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/06_/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2013/06_/RU.pdf
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                2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul 
Județean Mureș și Compania Națională de Transport a Energiei Electrice 
Transelectrica S.A. în vederea unui schimb de date digitale 

          
           Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Al doilea proiect, de asemenea cu avize 
pozitive de la comisia de servicii publice şi de la comisia tehnico-economic. Proiectul de 

hotărâre are 3 articole, o s-o supunem în integralitatea sa şi are în vedere cooperarea între 
Consiliul Judeţean Mureş şi Compania Naţională de Transport a Energiei Electrice 

Transelectrica S.A., care presupune schimburi de date digitale. Ce înseamnă acest lucru? 
Că noi n-o să mai umblăm şi să facem prea multă corespondenţă cu Transelectrica, ci 
Consiliul Judeţean Mureş, respectiv Serviciul de Autorizări va face schimburi de date digitale 

pentru rapiditatea obţinerii avizelor. Ei de la noi şi noi de la ei. Este un proiect care va 
merge mai departe şi vom  încerca să-l integrăm într-un proiect mai mare al nostru, 
probabil şi cu alte consilii judeţene, astfel încât să nu mai fim nevoiţi să purtăm hârtiile, să 

facem schimb de date şi să aducem aici şi Transgazul, şi CFR-ul, şi multe, multe dintre 
instituţiile unde,  în colaborarea cu ele, se pierde foarte, foarte mult timp, iar oamenii care 
supun autorizării lucrări pierd timp în acest fel. Încercăm să aducem serviciul public mai 

aproape de om şi mai eficient, mai rapid. Dacă nu sunt observaţii, vă invit să votăm dragi 
colegi.      

Hotărârea în întregime se aprobă cu 23 voturi „pentru”, 10 absenţi (Borşan 
Doru Aurelian, Coman Meluş Florian, Filimon Vasile, Şopterean Ioan, Todoran Liviu Radu, 
Kelemen Attila-Márton, Lokodi Edita Emöke, Popa Dragoş, Szabó Árpád, Szász Izolda).  
 

             Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc tare mult. O şedinţă extraordinară cu 
emoţii, dar iată că am reuşit să stabilim acest lucru. Dacă cineva ar avea de întrebat, în 
Consiliul Judeţean Mureş avem 33 de mandate, 2/3 sunt 22 de voturi ale consilierilor. Ca să 

nu fie discuţii pe această temă, noi am luat hotărârea de la primul punct în regim de 
urgenţă cu 23 de voturi.     

            Vă mulţumesc.     
 
             Lucrările şedinţei se încheie la ora 1355 
 

                                                                      Întocmit: consilier  Ercsei Matild 

                                                                                

 

 

       PREŞEDINTE                                                         SECRETAR 

 

       Ciprian Dobre                                                  Aurelian-Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verificat: şef serviciu - Delia Belean 
             director – Genica Nemeş 


