
 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/5 

 

 

Nr.19.040/3.XI. 2014 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 20 octombrie 2014 

 

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. 262 din 16 octombrie 2014 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Zi de Zi” şi 

„Népujság”. 

Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit patru consilieri: Borşan Doru 

Aurelian, Dénes Iosif, Radu Mircea şi Todoran Liviu Radu.  

Au fost invitaţi să participe:  

 dl.dr.Vasile-Liviu Oprea – prefectul judeţului Mureş; 

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

 reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Dobre: Sărut-mâna şi bună ziua! Îl invit pe domnul Coman să-şi 

pornească aparatul de vot. Avem patru absenţi la şedinţa de astăzi, domnul Borşan, 

domnul Todoran Liviu, domnul Dénes Iosif şi domnul Radu Mircea, dar putem intra în 

dezbaterile noastre. Domnul Socotar, doriţi să luaţi cuvântul?   

Domnul consilier Socotar: Da, procedural, dacă îmi daţi voie. 

Domnul preşedinte Dobre: Procedural, după ce vorbeşte domnul secretar, dacă mai aveţi 

ceva de spus, o să hotărâţi dumneavoastră şi vă dau cuvântul când doriţi. Avem proces-

verbal de la şedinţa extraordinară din data de 6 octombrie 2014. Avem, potrivit ordonanţei 

traseismului din administraţie publică locală, un anunţ pe care trebuie să-l facă şi domnul 

secretar. Vă rog.  

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Aş începe prin a face următoarea  

precizare: în temeiul OUG nr. 55/2014, doi consilieri judeţeni şi-au exprimat opţiunea de a 

deveni unul dintre dumnealor independent, respectiv, celălalt membru al unui alt partid 

politic decât cel în numele căruia a candidat. Este vorba de domnii consilieri, Tuşnea Ion, 

care îşi exprimă opţiunea de a deveni independent, după ce a candidat pe lista Partidului 

Poporului - Dan Diaconescu, respectiv, domnul Socotar Dinu Gheorghe, candidat pe listele 
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USL, din partea Partidului Conservator, îşi exprimă opţiunea de a deveni consilier, membru 

al Partidului Social Democrat.  

Dacă în legătură cu conţinutul procesului-verbal al şedinţei extraordinare care a avut loc la 

data de 6 octombrie 2014 sunt obiecţiuni sau propuneri referitoare la text?  Întrucât nu 

sunt, vă solicit să votaţi acest document, vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 6 octombrie 2014 se aprobă cu 28 

voturi „pentru”,  2 nu au votat (Mózes Levente, Tatár Béla), 4 absenţi (Borşan Doru 

Aurelian, Dénes Iosif, Radu Mircea, Todoran Liviu Radu). 

Domnul preşedinte Dobre: Da, vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Intrăm în ordinea de 

zi, avem patru puncte pe ea, vă invit să votăm ordinea de zi. Am uitat pe să-l întreb pe 

domnul Socotar dacă mai doreşte să ia cuvântul, dar noi ne facem temele domnule 

Socotar, mai ales când este vorba de traseism. Suntem cei mai buni.  

Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi „pentru”,  4 absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dénes 

Iosif, Radu Mircea, Todoran Liviu Radu). 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea componenţei Comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului având ca obiect delegarea operării şi administrării 

depozitului ecologic de la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la staţiile de transfer 

Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la depozit (Lot 1) şi delegarea operării şi administrării 

Staţiei TMB Sînpaul (Lot 2) – proiect „Sistem de Management Integrat al Deşeurilor 

Solide în judeţul Mureş” 

Domnul preşedinte Dobre: Dragii mei, avem o chestiune foarte simplă astăzi, primul punct 

pe ordinea de zi este legat de aprobarea comisiei de evaluare a ofertelor pentru licitaţia 

publică pe care o facem la staţia de tratare mecano-biologică şi, de asemenea, delegarea 

operării şi administrării depozitului ecologic de la Sînpaul, a transportului deşeurilor de la 

staţiile de transfer Rîciu, Târnăveni şi Bălăuşeri la Lot 1 şi delegarea operării şi 

administrării TMB-ului -Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în judeţul 

Mureş. Numim comisia de evaluare a ofertelor care s-au depus şi deschidem ofertele. Dacă 

nu sunt discuţii, vă invităm să votaţi. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenţi (Borşan Doru Aurelian, 

Dénes Iosif, Radu Mircea, Todoran Liviu Radu). 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din 

judeţul Mureş a sumelor majorate prin Ordonanţa de Urgenţă nr.59/2014 cu privire la 

rectificarea bugetului de stat pe anul 2014; 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 2 al ordinii noastre de zi am primit 

avize favorabile de la comisia tehnico economică, teritoriu şi urbanism, vorbim despre 

proiectul de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 

Mureş a sumelor majorate prin Ordonanţa de Urgenţă nr.59/2014 cu privire la rectificarea 

bugetului de stat pe anul 2014. Dacă nu sunt discuţii, vă mulţumesc pentru avize şi vă invit 

să votăm. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” (Bândea Eugen), 4 

absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dénes Iosif, Radu Mircea, Todoran Liviu Radu). 
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3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea unei anexe la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului 

Judeţean Mureş pentru anul 2014, cu modificările şi completările ulterioare;  

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 3 de pe ordinea de zi este vorba 

despre modificarea şi completarea unei anexe la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014, cu 

modificările şi completările ulterioare. Dacă domnul Bartha doreşte să ia cuvântul. Nu 

doreşte. Domnii consilieri dacă doresc ca domnul Bartha să ia cuvântul, nu doresc. Vă 

mulţumesc şi vă invit la vot.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 4 absenţi (Borşan Doru Aurelian, 

Dénes Iosif, Radu Mircea, Todoran Liviu Radu). 

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea reprezentării 

intereselor Consiliului Județean Mureș și ale Județului Mureș 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. La punctul 4 avem proiectul de hotărâre pentru 

stabilirea unor măsuri în vederea reprezentării intereselor Consiliului Județean Mureș și ale 

Județului Mureș. A început pe noul Cod de Procedură Civilă să existe probleme mari în 

ceea ce priveşte calitatea de reprezentant al avocaţilor care ne reprezintă interesele în 

legătură cu proiectul în derulare „Transilvania Motor Ring” şi acum, în timp ce vorbeam, 

mă gândeam, de ce nu se ridică aceeaşi problemă când reprezentaţi consiliul judeţean, 

voi, juriştii, dacă vorbim de drept şi de instituţie de drept a reprezentării. De ce, dacă 

mergeţi voi, ca jurişti, nu pune nimeni niciun semn de întrebare, iar când consiliul 

angajează o casă de avocatură să reprezinte interesele se pune în discuţie calitatea de 

reprezentant? Instituţia de drept este aceeaşi.  

Doamna director Nemeş: Bună ziua! domnilor consilieri. Suntem delegaţi în procese prin 

ordin scris de dumeavoastră,  prin delegaţie şi suntem reprezentaţi fie în proces, fie ... 

Domnul preşedinte Dobre: Gina, nu trebuie să vorbeşti mai tare decât mine, eu am spus, 

problema instituţiei de drept, nu metoda prin care sunteţi voi delegaţi. Ştiu prin ce sunteţi 

voi delegaţi.  

Doamna director Nemeş: Când reprezentăm judeţul ... 

Domnul preşedinte Dobre: Numai un pic. Problema este în felul următor: dacă preşedintele 

semnează un contract sau dacă preşedintele semnează o delegaţie unui jurist ... că în 

discuţie  s-a  pus  calitatea  preşedintelui  de  a  delega  casei  de avocatură  

reprezentarea  

consiliului şi atunci, lasă-mă să termin, Dumnezeule mare!  De ce nu se pune problema  în 

cazul vostru? Vouă de ce nimeni nu v-a ridicat lipsa calităţii de reprezentant?  

Doamna director Nemeş: Deci, probabil că pe noul Cod de procedură o să fim puşi într-o 

astfel de situaţie în viitor.  

Domnul preşedinte Dobre: Dar de ce nu aţi fost pus până acum? 
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Doamna director Nemeş: Până acum, noi, de regulă am reprezentat judeţul, aveaţi de 

drept competenţa legală să ne desemnaţi şi când am reprezentat consiliul judeţean, am 

făcut-o în calitate de pârât a consiliului judeţean când era chemat să stea să-şi apere .... 

Domnul preşedinte Dobre: Judecătorul zice că nu. Exact aici începem să venim. De ce ne 

cere calitatea de reprezentant şi fac circul acesta de două luni, când suntem reclamanţi? 

Aceeaşi problemă de a sta în proces printr-un reprezentant apare şi când eşti pârât, şi 

când eşti reclamant, potrivit principiului  egalităţii părţilor în procesul civil. Pentru că 

atunci mă dă în judecată acea societate cu care aţi pierdut procesul, cu societatea de 

asigurare care a pus două poze de la maică-sa din curte şi o să zic să invocaţi voi, din 

oficiu, calitatea, pentru că nu aveţi voi calitatea de reprezentant al consiliului şi să caute 

ei, să vedem cum obţin această calitate de reprezentant şi noi nu punem pe ordinea de zi, 

să vedem cum se apără sau cum stă în proces fără reprezentant un subiect de drept public. 

Eu nu vreau să vă zic câte probleme am auzit cu această calitate de reprezentant, când 

ne-am permis să reclamăm o firmă privată care nu şi-a făcut datoria la Transilvania Motor-

Ring. Deci, atenţie! Pe undeva vă scapă ceva în dezbaterea cu judecătorul, din punctul 

meu de vedere, pentru că tu nu poţi să ceri de la cel care este într-un an şi el reclamant, 

sau la cinci ani, sau la zece ani, în rest numai pârâţi suntem, pe bandă rulantă. La o sută 

de procese pârâţi avem doar unul la care suntem reclamanţi. Acolo deja nu are calitatea 

de reprezentant avocatul pentru că preşedintele de fapt nu reprezintă consiliul ci 

reprezintă numai judeţul şi lucruri de genul acesta. Deci este o fisură gravă de simetrie 

juridică, în opinia mea. Am înţeles că doamna avocat Szász Izolda s-a interesat de actele 

de procedură. La doamna Genica oricând ..... Am înţeles că este o nouă optică, a venit 

cineva de nu ştiu unde, de la Tribunalul ..., nimeni nu are calitate, ... asta este o treabă 

foarte gravă. Pentru că noi facem, sau nu noi, un om de pe stradă când depune o cerere o 

face ca să se judece, nu ca să i se spună că nu are calitate de reprezentant al nu ştiu cui. 

Atenţie şi la procedură. Mergem la procedură dar mergem până la o limită. ..,  şi atenţie la 

pârât, ziceţi că nu aveţi calitate dacă nu, când vă dă toată lumea în judecată. Nu avem 

calitate, lipsă calitate de reprezentant, vă rog să amânaţi procesul până ce se perimă, 

până ies ei din termenul de prescripţie care dă dreptul la acţiune împotriva noastră şi noi 

ne punem pe ordinea de zi, dacă aşa mergem, pe simetrie, principalul principiu juridic 

este cel al simetriei, atunci când eşti în proces, principiul de procedură civilă... simetria 

între părţi. Puteţi să spuneţi, sigur că puteţi să spuneţi.         

Doamna director Nemeş: Posibil să avem astfel de probleme ... dar atunci când suntem 

pârâţi nu ne profită să constate că nu avem calitate.  

Domnul preşedinte Dobre: Păi, dacă nu ai calitate de reprezentant cum te aperi? Bun. Eu 

aici am să mă abţin ca să nu se comenteze, sunt fost avocat, cu nevasta avocat, cu tot ce 

îi, eu nu voi vota la acest punct din considerente, să le zicem, nici nu ştiu cum să zic, să 

nu apară poveşti. Vă invit să votăm la acest punct.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 nu a votat (Ciprian Dobre), 4 

absenţi (Borşan Doru Aurelian, Dénes Iosif, Radu Mircea, Todoran Liviu Radu). 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc. Vă mulţumesc şi că aţi venit aşa de repede la 

convocarea noastră. Încercăm să dăm nişte bani pe drumuri primarilor, să ne rezolvăm 

drumurile judeţene, că probabil veţi avea discuţii fiecare, de ce anumiţi primari au primit 

mai mulţi bani, pe alocări, la drumuri. Foarte simplu, Iernut-ul, Luduş-ul, Sărmaşu–l, 

Ungheni-ul, Miercurea Nirajului au primit  în plus pentru că au în administrare drumuri 

judeţene şi dăm lor acei bani pentru a turna covoare asfaltice, cam câţi km Cătălin? Ştiţi 

dumneavoastră domnul Bartha?   

Domnul director Bartha: 10 km. 

Domnul preşedinte Dobre: Cam 10 km, aproximativ. Bineînţeles fiecare vrea să-şi facă 

procedura de achiziţie la nivelul primăriilor respective şi preţul probabil că nu va fi acelaşi. 

Vor fi, nu ştiu, 5,6 achiziţii publice, cu siguranţă nu va fi acelaşi preţ, oricum nu le puteam 

da mai mult de 100 de mii de euro pentru că atunci intrau în licitaţie şi aceea dura 90 de 

zile, procedura de achiziţie directă care se notifică peste tot, permite până în 100 de mii 

de euro. Deci, oricum, dacă le dădeam mai mult nu aveau ce să facă cu ei, adică nu puteau 

să-i cheltuie până la sfârşitul anului. De altceva mai trebuie să-i informăm pe domnii 

consilieri, domnul secretar? Domnii vicepreşedinţi? 30 octombrie şedinţă ordinară, dată 

până la care vă dorim toate cele bune. Vă mulţumesc mult. 

Lucrările şedinţei se încheie la ora 1324 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                        SECRETAR  

Ciprian Dobre                                                                       Aurelian-Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Matild Ercsei 

Verificat: şef serviciu - Delia Belean 
              director – Genica Nemeş 

 


