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Nr. 1724/29.01. 2016 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean din data de 29 decembrie 2015 

 

 

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. 406 din 28 decembrie 2015 şi a fost publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber şi 

Népujság. 

Din cei 34 de membri ai consiliului judeţean au lipsit cinci consilier: Boroş Raul Alin, 

Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Gliga Ioan Florin, Szász Izolda.  

Au fost invitaţi să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul Judeţului Mureş;  

• dl. Ioan Sîmpălean, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dl. Dr. Ovidiu Butuc, manager, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Dobre: Da! Asta-i anexa cea mai importantă. Anexa 2, pe măsură ce 

se multiplică, noi parcurgem procesul-verbal, ordinea de zi, primul punct şi atunci 

poate vine şi cu anexa 2 cu drumurile. Sunteţi de acord să începem? Rugăm să-şi 

pornească maşina de vot şi domnul Tuşnea … În primul rând sărut mâna şi bună ziua! Vă 

mulţumesc că aţi binevoit să veniţi la şedinţa noastră de urgenţă de astăzi. Evident 

neajunsurile unei şedinţe de urgenţă … pentru care îmi cer scuze de întârzierea de 30 

de minute, dar ieri la ora 16.00 am primit decizia de la Ministerul Finanţelor, respectiv 

de la Administraţia Judeţeană a Finanţelor Tîrgu Mureş. Vă rog, atunci, să îmi permiteţi 

să începem cu  procesul-verbal al şedinţei din data de 17 decembrie. Domnule secretar, 

vă rog! 

Domnul secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor 

consilieri, dacă referitor la conţinutul procesului-verbal al şedinţei ordinare din data 17 

decembrie sunt observaţii sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi acest act. 

Vă mulţumesc! 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 17 decembrie 2015 se aprobă cu 30 

voturi „pentru”, 5 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, 

Gliga Ioan Florin, Szász Izolda). 
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Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule secretar. Primul punct de pe 

ordinea de zi este cu majoritate de 2/3, restul cu majoritate calificată. Ordinea noastră 

de zi are cinci puncte şi vă invit să votăm ordinea de zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru 

Aurelian, Chiorean Anghel, Gliga Ioan Florin, Szász Izolda). 

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 

Agenţiei Naţionale de Presă „Agerpres”, a unui spaţiu din imobilul ce aparţine 

domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei, nr.2 

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Primul punct, cel despre care vă spuneam, cu 

majoritate calificată. Comisia economică a dat aviz favorabil. Proiectul se referă la 

prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională de Presă 

„Agerpres”, a unui spaţiu din imobilul care aparţine domeniului public judeţean, situat 

în municipiul Tîrgu Mureş, str.Primăriei nr.2. Este vorba despre spaţiul pe care 

Agerpres-ul, reprezentantul Agerpresului, îl are în folosinţă de anul trecut. Vă invităm 

să votăm. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Boroş Raul Alin, 

Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Gliga Ioan Florin, Szász Izolda). 

2.Proiect de hotărâre privind repartizarea, pe anul 2016, a sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul 

Mureş şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale  

 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! Iată că Alin a şi venit cu a doua anexă. 

Mulţumesc! Sunt sumele defalcate pentru drumuri. Bun! Avem şi pe cea de a două anexă 

pe care ne-a adus-o domnul director, căruia îi mulţumim pentru implicare. Mulţumesc 

comisiei tehnico-economice pentru că ne-a dat aviz favorabil fără obiecţiuni. Proiectul 

nostru vizează  repartizarea, pe anul 2016, a sumelor pentru echilibrarea bugetelor 

locale ale unităţilor administrativ-teritoriale ale judeţului şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene 

şi comunale. Criteriul este acelaşi. Se acordă pe km-ul avut în administrare de către 

unităţile administrativ teritoriale. Dacă nu sunt obiecţiuni, vă invit la vot. Să facem un 

cadou domnilor de la comune şi oraşe. 
 

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi „pentru”, o „abţinere” (Tatár Béla),  5 

absenţi (Boroş Raul Alin, Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Gliga Ioan Florin, 

Szász Izolda). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc! O  abţinere! Proiectul nostru de hotărâre 

important de astăzi a trecut. 

3. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş privind majorarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 

2015, cu suma de 3.909.000 lei  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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Domnul preşedinte Dobre: La punctul 3 al ordinii de zi avem proiectul pentru validarea 

Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş privind majorarea bugetului 

Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2015, cu suma de 3.909.000 lei, prin care am 

repartizat sumele de bani primite de la Guvernul României, din care am finanţat 

arieratele Spitalului Clinic Judeţean Mureş şi Spitalului Municipal Târnăveni Dr. Gh. 

Marinescu, pe care le-am repartizat corespunzător declaraţiei celor două spitale depuse 

la Finanţe privind arieratele înregistrate de către cele două unităţi spitaliceşti.  Vă invit 

să votăm.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Boroş Raul Alin, 

Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Gliga Ioan Florin, Szász Izolda) 

Domnul preşedinte Dobre: Acum să vedem dacă avem abţineri?! Nu avem abţineri! Iată 

că am întrunit consensul. Vă mulţumesc! 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcţia pentru Evidenţa 

Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor  

Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul Naţional 

de Evidenţă a Persoanelor 

Domnul preşedinte Dobre: Al patrulea proiect – mulţumesc de asemenea comisiei 

tehnico-economice pentru avizul dat – vizează aprobarea cooperării între Direcţia 

pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 

Afacerilor  Interne, Consiliul Judeţean Mureş şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, având ca obiect furnizarea de date din Registrul Naţional de 

Evidenţă a Persoanelor  - de adulţi şi de copii. Vă invită la vot! 

Hotărârea în întregime se  aprobă cu 30 voturi „pentru”, 5 absenţi (Boroş Raul Alin, 

Borşan Doru Aurelian, Chiorean Anghel, Gliga Ioan Florin, Szász Izolda). 

Domnul preşedinte Dobre: De asemenea fără nici un fel de abţinere şi acest proiect de 

hotărâre a trecut şi urmează al cincilea punct de pe ordinea de zi. 

5. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Dobre: Primul care s-a înscris la cuvânt este domnul Erős Csaba. 

Domnul consilier Erős Csaba: (Nu se aude înregistrarea). 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc pentru prezenţă. La Mulţi Ani! Doamne ajută! 

Domnul profesor Vasile Boloş. 

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi! Nu eram pregătit să intervin 

în acest moment, dar pe fondul unei reflecţii mai vechi aş vrea să fac următoarea 

observaţie: ședinţele consiliului judeţean sunt şedinţe publice, cu excepţia situaţiilor în 

care se impune o altă formă. Votul poate fi vot deschis sau vot secret. Votul deschis 

prin formă electronică se menţionează în procesul-verbal al şedinţei care se întocmeşte, 

dar în timpul şedinţei persoanele care participă la şedinţă nu pot să-şi dea seama cum s-

a desfăşurat acest vot. De exemplu, dumneavoastră aţi spus acum o abţinere. În mod 

normal această abţinere trebuie să fie publică, deci să ştim cine este. Nu, nu, staţi 

puţin, domnule coleg, nu contează, este o situaţie. În alte şedinţe sunt 5 voturi 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2014/04_/pct4.pdf
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împotrivă ş.a.m.d., sunt organisme unde acest lucru se afişează, dacă votul este 

electronic. Dacă nu există această posibilitate mi s-ar părea firesc ca dumneavoastră să 

menţionaţi persoanele sau consilierii care s-au abţinut sau care au votat împotrivă, 

pentru că eu până luna viitoare n-o să ştiu cine a fost în situaţia respectivă. Poate o 

astfel de intervenţie să genereze o reacţie în sală. O reacţie mi se pare firească, deci  

în funcţie de ceea ce se petrece în sală. V-aş ruga să vă gândiţi la acest aspect, pentru 

ca în viitor, şi la viitor nu mă gândesc doar acum, ci şi în mandatele următoare, această 

chestiune să fie cu adevărat vot public. Vă mulţumesc! 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu domnule profesor! După o reflecţie foarte 

scurtă că pe viitor am să mă abţin de la orice comentariu, pentru că eu văd acelaşi 

lucru pe monitor pe care-l vedeţi şi dumneavoastră pe monitor, deci nici eu nu văd cine 

s-a abţinut, dar în cazul votului deschis se poate cere de la Cristina, de la operatorul 

votului listingul nominal al votului. Dar nici eu nu văd cine se abţine în timp real. Dar şi 

în Parlament aşa-i, să ştiţi. Este considerat un principiu. Cine este interesat să vadă 

cine, cum a votat, poate cere listingul. E liberă discuţia. De aceea suntem la punctul la 

care dumneavoastră …, ne gândim domnule profesor, dar domnul vicepreşedinte Dancu 

zice că secretarul poate anunţa după fiecare: a trecut cu atâtea, am voturi pentru, 

atâtea împotrivă. Eu am replicat că ar fi pierdere de vreme. Dar când există o 

asemenea întrebare sau o asemenea cerinţă să ştiţi că noi ne oprim şi Cristina cred că 

poate să spună, îi punem şi dumneaei un microfon şi putem să spunem: Boloş, Someşan, 

Antonie au votat ”împotrivă”, Bândea cu Coman şi cu Tatár au votat ”pentru”.  

Domnul consilier Boloş: Domnule preşedinte! Nu este o chestiune ..., v-aş  rog să n-o 

judecaţi în ...., fiind o şedinţă publică, orice persoană din sală nu poate să ceară 

listingul, dar trebuie să vadă. Chiar şi presa trebuie să vadă acest lucru şi faptul că după 

fiecare vot se menţionează modul în care s-a votat, de fapt  măreşte responsabilitatea. 

S-ar putea să votez greşit. Să apăs pe un alt buton. Deci, mi s-a întâmplat cu ani în 

urmă şi am văzut în procesul-verbal dar n-am mai intervenit în chestiunea asta şi atunci 

mă ridic şi spun am consemnat greşit acest vot. Este o şedinţă publică, deci oricine din 

sală trebuie să aibă înţelegerea situaţiei de fapt din votul respectiv.  

Domnul preşedinte Dobre: Atunci putem să modificăm regulamentul. Propunere! Putem 

să modificăm regulamentul şi atunci după fiecare vot, fie secretarul, fie preşedintele, 

dar cred că e treaba secretarului, care poate să delege către Cristina chestiunea asta 

sau operatorului aparatului de vot şi poate să anunţe: au votat pentru 37, din care au 

votat împotrivă sau abţinut aceştia. Sau invers. A votat tot consiliul, mai puţin aceştia 3 

sau aceştia 2. Noi ne putem gândi, domnule secretar, la o modificare a regulamentului 

în acest sens. Domnule Tatár, vă rog! 

Domnul consilier Tatár: Domnule preşedinte! Cu votul meu am provocat aceste discuţii, 

nu ştiu dacă trebuie să motivez sau nu abţinerea mea?! Dar, dacă vreţi, cu cea mai mare 

plăcere, nu-i secret. 

Domnul preşedinte Dobre: Noi nu vrem!  

Domnul consilier Tatár: Atunci, dacă vrea cineva sunt dispus să discut. Altfel ne uităm la 

sistemul de vot, dacă aţi fost la municipiu, acolo altfel apare tabela. Apar nominal toţi 

consilierii  prezenţi şi votul este verde, roşu, galben. Este afişat la vedere. Dar până 
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acum, în ultimii 20 de ani, nu a fost nevoie de acest lucru din partea vreunui consilier 

dar văd că se schimbă vremurile. 

Domnul preşedinte Dobre: Teoretic are dreptate domnul profesor Boloş.   

Domnul consilier Tatár: Şi practic are dreptate pentru că votul nu este secret şi fiecare 

trebuie să răspundă pentru votul lui. În unele locuri e afişat, în unele locuri nu este 

afişat, dar eu nu cred că cineva nu şi-ar asuma votul în consiliul judeţean. 

Domnul preşedinte Dobre: Am înţeles. Vă mulţumesc! Doamnelor şi domnilor eu chiar 

m-am gândit să schimbăm un pic şi aparatura de vot şi înstalaţia de sonorizare. Dar m-

am gândit că este o cheltuială voluptorie, nu Adriana?  Ar fi o cheltuială voluptorie şi n-

am găsit total necesar pentru că nu e nevoie stringentă. Dar putem schimba şi să 

modernizăm, în locul acelui ecran ..., mă rog, putem şi în mandatul următor, putem şi 

acum să facem o treabă frumoasă, cu monitor frumos color. Acum, aceasta are vreo 12 

ani  sau poate chiar mai mult de 12, 14 ani. Vă daţi seama unde a ajuns tehnologia în 14 

ani! Eu la asta m-am gândit ... este un proverb american care spune că ”nu repara ceea 

ce nu este stricat” şi îmi place să aplic acest proverb american. Să nu mă apuc să repar 

ceva ce funcţionează. Domnul Szabó Árpád vrea să ne spună ceva. 

Domnul vicepreşedinte Szabó: Mulţumesc! Domnule preşedinte, stimaţi colegi, având în 

vedere că este ultima întâlnire din acest an, permiteţi-mi ca în numele fracţiunii UDMR 

să vă urez tuturor colegilor consilieri, tuturor angajaţilor consiliului judeţean şi a 

unităţilor subordonate şi, nu în ultimul rând şi prese, un călduros La Mulţi Ani! Şi un An 

Nou Fericit cu multă sănătate! Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Dobre: Vă mulţumesc şi eu. Am să încep cu unităţile subordonate, îi 

salut pe domnii directori, pe domnii directori adjuncţi, că-i plin... Cum adică? E plin, 

numai directori și directori adjuncți, lăsăm la o parte pe cei care au avut proiect de 

hotarîre. Doamna Deak este aici pentru că a avut proiect, altfel nici dumneaei n-ar fi 

aici. Nu ştiu, astăzi eram în intimitate! Da, nici eu n-am crezut că ne mai vedem anul 

acesta. Vreau să vă spun trei lucruri şi anume: aş începe prin faptul de a remarca 

împrejurarea că am fost un consiliu foarte unit în ultimii 3 ani de zile. Am fost un 

consiliu care am cam ştiut ce vrem. Nu ne-am impiedicat de multe lucruri, chiar pot să 

spun acest fapt. Al doilea lucru, că aceşti trei ani şi jumătate a fost o experienţă bună 

pentru noi toţi, ca modalitate de lucru, cred că am reuşit să arătăm în primul rând că 

putem creşte capacitatea administrativă a consiliului judeţean şi, al treilea lucru, că se 

pot împărţi un pic banii altfel şi n-au existat nemulţumiri. Provocarea pe care o avem 

pentru 2016 este pornirea serviciului de intervenţie pe drumurile judeţene şi mobilarea 

lui cu resurse umane. Dacă reuşim să facem angajările la acest serviciu de intervenţie 

pe drumurile judeţene, consider că am făcut chiar un lucru foarte important din acesta 

şi nu vom mai avea retarduri la intervenţii pe drumurile judeţene. Semne de circulaţie, 

decolmatări ş.a.m.d., scurgeri de pe versanţi, unde intervenim cum intervenim, 

trebuind să facem achiziţie publică. Vreau să remarc activitatea celor doi vicepreşedinţi 

care sunt adevăraţi membri ai echipei, care au reuşit ca prin activitatea lor suplinească 

de foarte multe ori lipsa mea din Tîrgu Mureş sau din sediu şi cred că împreună cu 

secretarul şi cu aparatul consiliului judeţean au făcut o echipă bună când eu nu am fost, 

cabinetul care a reuşit să menţină omogenitatea, cred că din acest punct de vedere am 

funcţionat bine şi asta mă mulţumeşte pe mine, personal, iar într-o altă ordine de idei, 
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cred că noi putem merge în această formulă mai departe încă un mandat să zicem şi din 

această perspectivă 2016 va fi un an hotărâtor. Vă mulţumesc dumneavoastră, 

doamnelor şi domnilor consilieri, pentru observaţiile foarte pertinente pe care le-aţi 

avut pe parcursul acestui an şi cred că în continuare , mai sunt 5 luni până intrăm în 

campania electorală locală din 2016, vom avea foarte mult de lucru. Mai ales alcătuirea 

bugetului şi prioritizarea,  până la urmă, a sumelor pe 2016. Dumnezeu să vă dea un an 

bun în 2016, familiile dumneavoastre să fie sănătoase şi să vă susţină în demersurile 

dumneavoastră, atât în cele administrative, cât şi politice. La Mulţi Ani şi Doamne 

ajută! 

Lucrările şedinţei au început la ora 1329 şi s-au încheiat la ora 1354 

 

 

 

PREŞEDINTE                      SECRETAR 

Ciprian Dobre                     Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier – Matild Ercsei  

Verificat: şef serviciu - Delia Belean 

               director – Genica Nemeş 


