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PROCES – VERBAL 

al şedinţei de constituire a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

24 iunie 2016, ora 13.00 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare a Consiliului Judeţean Mureş. 

La ședință au participat un număr de 34 consilieri, lipsind domnului consilier Tatár 

Béla.  

Convocarea ședinței de constituire a Consiliului Județean s-a făcut prin Ordinul 

Prefectului Judeţului Mureş nr. 173/23.06.2016. 

Au fost invitaţi să participe:  

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Lucrările ședinței sunt deschise de domnul prefect Lucian Goga. 

Dl prefect Lucian Goga: Domnilor parlamentari, doamnelor şi domnilor, declar 

deschisă prima şedinţă a Consiliului Judeţean Mureş. Cu această ocazie vreau să vă 

spun că îmi face o deosebită plăcere să vă felicit pe cei aleşi, cei 35. Sigur, din 

punctul meu de vedere Consiliul Judeţean are un rol extrem de important, 

dumneavoastră sunteţi peste aleşii locali din comunităţile locale, împreună va 

trebui să ducem soarta acestui judeţ înainte, dumneavoastră aveţi un mandat de 4 

ani şi, atâta timp cât o să fiu în funcţia de prefect, vă promit că o să aveţi tot 

sprijinul meu şi al Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş. Va trebui să milităm 

împreună pentru a îndeplini obiectivele guvernului pe care îl reprezint, acelea de 

a avea o administraţie performantă, o administraţie publică în slujba 

cetăţeanului, o administraţie publică care să gestioneze cât mai corect resursele 

financiare. Sigur, cheia succesului constă în aplecarea către cetăţean, către 

comunităţi şi rezolvarea problemelor acestora. Vreau să vă spun încă o dată, să vă 

transmit felicitările mele şi să vă asigur că vom lucra bine împreună, în ceea ce 

mă priveşte. Vreau să vă spun că şedinţa de astăzi este legal constituită, fiind 

prezenţi 30 de consilieri aleşi din cei 35 şi 4 supleanţi. În continuare vreau să vă 

spun că dl Tatár Béla se află în străinătate, motivat, ca atare, fiind prezenţi 30 de 

consilieri din cei 35, plus cei 4 supleanţi, declar că şedinţa este legal constituită 

conform art. 30 alin. 2 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Convocarea consilierilor 
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judeţeni aleşi la data de 5 iunie 2016 pentru şedinţa de constituire s-a făcut în 

baza Ordinului Prefectului nr. 173/23.06.2016, în baza articolelor 89 şi 90, 

coroborate cu art. 30 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările 

şi completările ulterioare. Vă reamintesc că Consiliul Judeţean Mureş are un umăr 

de 35 de consilieri, potrivit Ordinului Prefectului Judeţului Mureş nr. 91 din 

30.03.2016. Potrivit prevederilor art. 31 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, lucrările şedinţei de 

constituire sunt conduse de cel mai în vârstă consilier judeţean, asistat de doi 

dintre cei mai tineri consilieri judeţeni şi o să îl rog pe decanul de vârstă al 

consilierilor judeţeni, dl. Vasile Grigore Boloş, alături de consilierii asistenţi 

Marius Vasile Cerghizan şi Kovács Mihály-Levente să ia loc alături de noi în 

prezidiu.  

Vă rog, domnule Boloş. 

Dl consilier Boloş Vasile – președinte de ședință: Doamnelor şi domnilor, bună 

ziua. Trebuie să vă mărturisesc că această calitate de decan de vârstă este 

onorantă dar, în acelaşi timp, include în ea anumite elemente care, cei care sunt 

mai în vârstă, probabil că mă vor înţelege mai bine, multă responsabilitate. Mă voi 

strădui ca în cursul acestei şedinţe să fac în aşa fel încât acea parte a şedinţei pe 

care trebuie să o prezidez să se desfăşoare în conformitate cu legea, ajutat de 

domnul secretar al judeţului, domnul Paul Cosma. Desfăşurarea şedinţei este 

pregătită printr-o minută pe care am să încerc să o respect în totalitate. Sigur, mă 

vor ajuta şi colegii asistenți, cărora astăzi le urez, fiind cei mai tineri, să ajungă şi 

ei decani de vârstă în consiliul judeţean.  

Aş începe cu anumite aspecte de natură procedurală, pentru că aceste aspecte 

trebuie cunoscute. Deşi sala consiliului judeţean este prevăzută cu un sistem 

electronic de vot, în şedinţa de astăzi votul se va desfășura astfel: votul deschis 

prin ridicare de mână, iar votul secret prin buletine de vot. Aceasta este 

procedura pe care v-o propunem şi pe care trebuie să o supun aprobării 

dumneavoastră. Vor participa la vot, desigur, consilierii aleşi.  

Cine este pentru această procedură?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

În unanimitate s-a aprobat procedura. 

Vă rog să îmi permiteţi să supun aprobării dumneavoastră proiectul ordinii de zi 

după cum urmează, vom avea 7 puncte la ordinea de zi: 

1. Alegerea comisiei de validare; 

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi; 

3. Depunerea jurământului de către consilierii județeni; 

4. Constituirea Consiliului Judeţean Mureş; 

5. Alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş; 

6. Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş; 
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7. Aprobarea numărului şi componenței comisiilor de specialitate pe principalele 

domenii de activitate ale consiliului județean. 

Supun la vot proiectul ordinii de zi. Precizez că votează doar consilierii aleşi, nu şi 

supleanţii. Aceştia vor putea vota după ce vor fi validaţi.  

Cine este pentru această ordine de zi?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

În unanimitate s-a aprobat ordinea de zi.  

 

1. Alegerea comisiei de validare 

La primul punct din ordinea de zi, în conformitate cu art. 31 din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare se propune alegerea, dintre consilierii declaraţi aleşi, a 

unei comisii de validare care să funcţioneze pe întreaga durată a mandatului. 

Propun ca această comisie să realizeze şi operaţiunile legate de numărarea 

voturilor, în cazul exercitării votului secret cu buletin de vot.  

Cine este pentru această propunere?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Vă mulţumesc. Se aprobă în unanimitate.  

Potrivit legii, această comisie trebuie să fie formată din 3 până la 5 membri. 

Numărul membrilor comisiei de validare se aprobă prin vot deschis, prin ridicarea 

mâinii, de consilierii declaraţi aleşi. Din nou fac precizarea că, deocamdată, nu 

votează consilierii care au calitatea de supleanţi. Având în vedere că în Consiliul 

Judeţean Mureş sunt 35 de consilieri, propun ca numărul membrilor comisiei de 

validare să fie de 5 consilieri.  

Cine este pentru această cifră de 5 consilieri?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  

Trebuie să mai fac o precizare, care este necesară pentru buna desfăşurare a 

şedinţei: fiecare grup de consilieri trebuie să îşi desemneze un lider provizoriu 

pentru a avansa propunerile grupului respectiv. Deci, aş ruga ca aceste propuneri 

să fie făcute în numele grupurilor politice de aceşti lideri, care deocamdată sunt 

desemnaţi de grupurile în cauză. Precizarea este următoarea: numărul de locuri 

cuvenite fiecărui partid, în comisiile constituite se determină în funcţie de 

numărul de mandate obţinute, respectându-se pe cât posibil structura politică a 

consiliului judeţean. Ţinând seama de numărul de mandate obţinute în consiliul 

judeţean de către fiecare partid politic, numărul de locuri cuvenite în comisia de 
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validare sunt: UDMR - 2 propuneri de consilieri, PSD - 2 propuneri de consilieri, 

PNL- 1 propunere de consilier. Vă rog să faceţi propuneri nominale pentru comisia 

de validare, din rândul consilierilor declaraţi aleşi. Pentru alegerea comisiei de 

validare este necesar votul consilierilor prezenţi la şedinţa de constituire, care în 

momentul de faţă sunt 31 de consilieri. Aşteptăm propunerile dumneavoastră. 

Poftiţi, domnule Brassai. 

Dl Brassai: Noi propunem pe domnul Szabó Albert și pe domnul Kovács Mihály-

Levente.  

Dl Boloş – Vă mulţumesc. Trebuie să supun la vot fiecare propunere în parte. Dar 

aşteptăm atunci toate propunerile. Din partea grupului PSD domnul profesor 

Someşan. 

Dl Someşan: Mulţumesc, domnule preşedinte. Din partea grupului PSD avem 

următoarele propuneri: dl. Sabău Pop Olimpiu şi dl. Dinu Socotar. 

Dl Boloş: Vă mulţumesc. Doamna Mara Togănel, vă rog. 

Dna Togănel: Din partea grupului PNL propunem pe dl. Alexandru György.  

Dl Boloş: Mulţumesc. În continuare vom proceda la supunerea la vot în mod 

individual a fiecărei propuneri.  

Supun la vot propunerea pentru domnul consilier Szabó Albert.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Supun la vot propunerea pentru domnul consilier Kovács Levente.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Supun la vot propunerea pentru domnul consilier Sabău-Pop Olimpiu.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Supun la vot propunerea pentru domnul consilier Socotar Dinu.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Supun la vot propunerea pentru domnul consilier Alexandru György.  

Cine este pentru?  
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Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Am parcurs întreaga listă şi constatăm că întreaga comisie are votul consilierilor. 

Supun aprobării proiectul de hotărâre privind alegerea comisiei de validare.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  

Fac menţiunea legală că hotărârea privind alegerea comisiei de validare poate fi 

atacată la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare. 

În continuare comisia de validare urmează să îşi aleagă din rândul membrilor săi 

un preşedinte şi un secretar, cu votul majorităţii consilierilor care o compun. 

Pentru ca acest lucru să se petreacă, comisia de validare trebuie să se retragă şi 

să facă această operaţiune. Vom face o foarte scurtă pauză pentru acest moment.  

Dl Boloş: Cu permisiunea dumneavoastră, reluăm şedinţa consiliului judeţean. Din 

partea comisiei de validare dl Dinu Socotar va da citire procesului-verbal.  

Dl Socotar Dinu: Bună ziua! Stimaţi colegi, doamnelor şi domnilor, dau citire 

procesului-verbal încheiat azi 24 iunie 2016. Comisia de validarea, aleasă prin 

hotărârea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţa din 24 iunie 2016, întrunită în 

prima şedinţă a procedat la alegerea preşedintelui şi a secretarului acestei comisii 

pe durata mandatului Consiliului Judeţean Mureş, după cum urmează: preşedinte – 

subsemnatul, Dinu Socotar, secretar dl. Szabó Albert. Semnează comisia de 

validare care mai este compusă din dl. Kovács Mihály-Levente, dl. Sabău-Pop 

Aurelian-Olimpiu şi dl. Alexandru György. Vă mulţumesc. 

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi 

Dl Boloş: Cu permisiunea dumneavoastră, vom trece la punctul 2 din ordinea de zi. 

Potrivit art. 31 din Legea administraţiei publice, republicată,  cu modificările şi 

completările ulterioare, validarea mandatelor sau invalidarea mandatelor se va 

face în ordine alfabetică, cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la 

şedinţă. Persoana al cărui mandat este supus validării sau invalidării nu participă 

la vot. Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validaţi 

sau invalidaţi în lipsă. Astăzi avem o astfel de situaţie. Dau cuvântul domnului 

preşedinte al comisiei de validare pentru a prezenta procesul-verbal cu privire la 

validarea sau invalidarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi şi a unor 

consilieri supleanţi.  

Dl Dinu Socotar: Mulţumesc, domnule preşedinte. Proces-verbal încheiat azi, 24 

iunie 2016, în prima şedinţă a Comisiei de validare a Consiliului Judeţean Mureş. 

Având în vedere examinarea dosarelor comunicate, conform prevederilor art. 

103, alin. (5) din Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităţilor administraţiei 

publice locale pentru modificarea Legii administrației locale nr. 215/2001, 

precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 

locali, de către Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 28 Mureş, astăzi, 
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24 iunie 2016 Comisia de validare aleasă de Consiliul Judeţean Mureş în şedinţa 

de constituire din data de 24 iunie 2016 a examinat, în conformitate cu 

prevederile art. 31 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legalitatea alegerii 

consilierilor.  

Comisia constată că au fost respectate dispoziţiile art. 6 din Regulamentul-cadru 

de organizare şi funcţionare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanţa 

Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările ulterioare, că sunt 

respectate condițiile legale de eligibilitate şi nu s-au înregistrat situații de 

fraudă electorală, fapt pentru care a hotărât să propună următoarele:  

- validarea unui număr de 31 de mandate ale consilierilor declaraţi aleşi, conform 

anexei nr. 1,  şi dau citire anexei: dl. Aszalos Gavril, dl. Baciu Marius Tiberiu, dl. 

Bardoşi Dragoş Tiberiu, dl. Bartha Mihaly, dl. Bândea Eugen, dl. Biró József-

Attila, dl. Boloş Vasile, dl. Brassai Zsombor, dl. Cerghizan Marius Vasile, dl. 

Cîmpeaunu Alexandru, dna Csép Éva Andreea, dl. Dancu Ovidiu, dl. Fülöp József, 

dl. Gliga Ioan Florin, dl. György Aleandru, dl. Kolcsar Anquetil-Karoly, dl. Kovács 

Mihály-Levente, dl. Kupás János, dl. Molnar Ervin, dl. Peter Ferenc, dl. Pokorny 

Laszlo, dl. Pop Cosmin, dna Raţă Nadia Dinuca, dl Sabău Pop Olimpiu, dl. Socotar 

Gheorghe Dinu, dl. Someşan Ştefan, dl. Szabó Albert, dl. Szabó Árpád, dl. 

Szigyárto Zsombor, dl. Tatár Béla, d-na Togănel Cristina Mara;  

- invalidarea unui număr de 4 mandate de consilieri declaraţi aleşi, conform 

anexei nr. 2, respectiv dl. Chirteş Ioan Cristian, d-na Precup Maria, dl. Sâmpălean 

Dan Ştefan şi dl. Suciu Horaţiu. Fac menţiunea că aceşti domni/doamne au 

renunţat de bună voie, din diverse motive la statutul de ales în Consiliul 

Judeţean Mureş;  

- validarea unui număr de 4 mandate ale supleanţilor, conform anexei nr. 3, 

respectiv dna Balaş Ionela Gabriela din partea PNL, dl. Ilieş Ovidiu Tudor din 

partea PNL, dna Moldovan Angela din partea PSD şi doamna Teth Bianca Minodora 

din partea PNL.  

Drept pentru care am încheiat prezentul proces-verbal, semnat de toţi cei 5 

membri ai Comisiei de validare.  

Vă mulţumesc. 

Dl Boloş: Şi eu vă mulţumesc, domnule preşedinte. În continuare vom proceda la 

validarea prin vot individual a fiecărui consilier şi vom proceda în ordine 

alfabetică. Fac încă o dată menţiunea, consilierul în cauză, evident, nu votează. 

Sunt votaţi în unanimitate toţi consilierii, aceştia fiind supuşi votului în ordine 

alfabetică.  

În continuare vom proceda la invalidarea mandatelor de consilieri judeţeni care au 

renunţat la această calitate.  

Dl. Chirteş Ioan Cristian  

Cine este pentru invalidare?  

Cine este împotrivă?  
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Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  

 

Dna Precup Maria  

Cine este pentru invalidare?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Dl. Sâmpălean Dan Ştefan  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  

 

Dl. Suciu Horaţiu –  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

Vom proceda acum la validarea mandatelor de consilier judeţean declaraţi 

supleanţi.  

Primul mandat pe care îl supun la vot este cel al d-nei Balaş Ionela Gabriela   

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  

 

Dl. Ilieş Ovidiu Tudor –  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  

 

Dna Moldovan Angela –  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  

 

Doamna Teth Bianca Minodora –  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate.  
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Am procedat la parcurgerea întregii liste de consilieri judeţeni validaţi, astfel 

încât în acest moment avem întreaga listă de consilieri validată. În continuare, 

întrucât au fost validaţi toţi consilierii declarați aleşi, respectiv supleanţii pentru 

Consiliul Judeţean Mureş, supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre 

privind validarea mandatelor consilierilor declaraţi aleşi, respectiv supleanţi, după 

caz.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate hotărârea.  

Hotărârea de validare a mandatelor se va comunica de îndată consilierilor care au 

absentat la şedinţă şi poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ în 

termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi, de la comunicare. 

Am epuizat punctul 2 al ordinii de zi, aşa încât vom trece la punctul 3 din ordinea 

de zi.  

3. Depunerea jurământului de către consilierii județeni 

Punctul 3 din ordinea de zi presupune depunerea jurământului, conform Legii 

administraţiei publice locale nr. 215/2001. Potrivit art. 34 din Legea nr. 215, 

consiliul judeţean este legal constituit dacă majoritatea consilierilor validaţi au 

depus jurământul. Hotărârea de constituire se adoptă cu votul majorităţii 

consilierilor judeţeni validaţi. Pentru desfăşurarea acestui punct am să dau 

cuvântului domnului secretar al judeţului, care va face precizările necesare. 

Dl secretar Paul Cosma: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Potrivit legii, 

secretarul judeţului dă citire jurământului de credinţă, urmând ca fiecare dintre 

consilierii ale căror mandate au fost validate, în ordine alfabetică, să se deplaseze 

la pupitru şi cu mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie să rostească cuvântul jur. 

După acest demers, se va apropia la prezidiu, unde va semna în două exemplare 

jurământul de credinţă, acesta fiind semnat şi de către preşedintele de vârstă al 

acestei adunări, un exemplar se va comunica doamnei sau domnului consilier, al 

doilea exemplar va rămâne la dosarul şedinţei de constituire a Consiliului 

Judeţean Mureş. Fac precizarea că există posibilitatea ca acela dintre consilieri 

care doreşte să renunţe la formula religioasă, să precizeze acest lucru, urmând ca 

angajamentul să fie semnat şi însuşit fără această formulă. Am să dau citire 

jurământului -  Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă 

tot ceea ce stă în puterea şi priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului 

Mureş. Aşa să îmi ajute Dumnezeu! 

Acum, cu permisiunea dumneavoastră, am să invit în ordine alfabetică doamnele 

şi domnii consilieri să rostească cuvântul jur, aşa cum am anunţat, la pupitrul din 

dreapta sălii.  

Consilierii judeţeni depun jurământul, după care îl semnează. 
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4. Constituirea Consiliului Judeţean Mureş 

Dl Boloş: Doamnelor şi domnilor, am epuizat punctul 3 al ordinii de zi, în care 

consilierii au depus jurământul şi întrucât consilierii validaţi au depus jurământul, 

supun aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind constituirea 

Consiliului Judeţean Mureş.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Cine se abţine?  

Se aprobă în unanimitate. 

Am epuizat şi punctul 4 de la ordinea de zi, aşa încât vă propun să trecem la 

punctul 5 din ordinea de zi.  

5. Alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

Dl Boloş:  În conformitate cu prevederile art. 101 din Legea administraţiei publice 

nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, consiliul 

judeţean alege dintre membrii săi un preşedinte. Propunerile de candidaţi pentru 

alegerea preşedintelui se fac de către partidele politice reprezentate în consiliu. 

Aşa cum am aprobat, alegerea preşedintelui se va face prin vot secret, cu buletine 

de vot. Candidaturile pentru funcţia de preşedinte vor fi înscrise pe buletinele de 

vot în ordinea în care au fost făcute propunerile după ce, în prealabil, persoanele 

propuse au fost consultate dacă acceptă propunerea. Vă rog sa faceţi propuneri 

pentru funcţia de preşedinte. Are cuvântul dl Brassai Zsombor. 

Dl. consilier judeţean Brassai Zsombor: Mulţumesc. Grupul UDMR propune pentru 

funcţia de preşedinte pe dl. consilier judeţean Péter Ferenc. 

Dl consilier judeţean Boloş: Mulţumesc. Consult pe dl consilier judeţean Péter 

Ferenc dacă acceptă candidatura pentru funcţia de preşedinte.  

Dl consilier judeţean Péter: Accept. 

Dl consilier judeţean Boloş: Da. Candidatura a fost acceptată, aşa încât se va 

înscrie pe buletinul de vot. Dacă mai sunt propuneri? 

Dna consilier judeţean Togănel: Domnule preşedinte, grupul de consilieri al PNL 

Mureş propune pentru funcţia de preşedinte pe dl Ovidiu Dancu.  

Dl consilier județean Boloș: Consult pe dl consilier Ovidiu Dancu dacă acceptă 

candidatura. 

Dl consilier judeţean Dancu: Mulţumesc. Nu accept. 

Dl consilier judeţean Boloş: Nu acceptaţi.  

Dl consilier judeţean Bândea: Propun în numele grupului PNL pe dna consilier 

Togănel. 

Dl consilier judeţean Boloş: Deci dl consilier judeţean Bândea propune pentru 

funcţia de preşedinte pe doamna consilier Mara Togănel. Consult pe doamna 

consilier Togănel dacă acceptă candidatura pentru funcţia de preşedinte. 

Dna consilier judeţean Togănel: Domnule preşedinte, da, accept. Mulţumesc. 
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Dl consilier judeţean Boloş : Mulţumesc. Se va scrie pe buletin şi doamna consilier 

Mara Togănel. Dacă mai există vreo propunere? Constat că există două propuneri 

avansate pentru funcţia de preşedinte şi, în ordine, pe buletinul de vot va fi scris 

dl Péter Ferenc, consilier UDMR şi doamna Togănel Mara-Cristina, consilier PNL. 

Trebuie să vă spun că se vor face buletinele de vot şi fiecare consilier primeşte un 

buletin de vot pe care va fi trecut numele candidaţilor propuşi. Secretariatul va 

face această operaţiune.  

Doamnelor şi domnilor, în calitate de decan de vârstă al actualului consiliu şi 

preşedinte de şedinţă, înainte de a se proceda la votarea noului preşedinte al 

Consiliului Judeţean Mureş şi de a-i preda acestuia conducerea şedinţei, vă cer 

permisiunea de a rosti o alocuţiune inaugurală a mandatului 2016 – 2020. 

În practica de până acum a Consiliului Judeţean Mureş nu a existat un astfel de 

moment, dar cred ca orice tradiţie poate avea un început. 

Stimate domnule Prefect, 

Doamnelor și domnilor consilieri,  

Doamnelor și domnilor invitați,  

Grație unei ”longevități electorale”, care îmi place să cred că are o justificare 

obiectivă, particip azi pentru a patra oară consecutiv, la fel ca dl consilier UDMR 

Pokorny Vasile, la o ședință de constituire a Consiliului Județean Mureș. La 

capitolul ”longevitate electorală” se impune să menționez însă că dl consilier 

UDMR Szabó Árpád se află la al 6-lea mandat, iar dl consilier UDMR Tatár Béla, 

care nu este prezent în sală dar este ales, se află la al 5-lea mandat.  

Constat că de fiecare dată acest eveniment are ceva specific. În anul 2004 într-o 

ședință condusă de decanul de vârstă, consilierul PUNR Lazăr Lădariu, am ales un 

președinte din rândul consilierilor, în persoana doamnei consilier UDMR Lokodi 

Edita Emöke, care a fost prima femeie președinte de consiliu județean din 

România. În anul 2008 ședința de constituire a fost condusă de președintele Lokodi 

Edita Emöke, aleasă prin votul direct al locuitorilor județului Mureș. În anul 2012 

ședința de constituire a fost condusă de domnul Ciprian Dobre, reprezentantul 

alianței politice USL ales, de asemenea, prin votul direct al locuitorilor județului 

Mureș. Acum, în anul 2016, în ședința de constituire pe care am onorea să o 

prezidez ca decan de vârstă - pentru o parte a ei – trebuie, din nou, să alegem un 

președinte din rândul consilierilor.  

Pentru toți este o evidență faptul că de fiecare dată activitatea Consiliului 

Județean Mureș s-a desfășurat în condiții social-economice și politice diferite, 

ceea ce a impus executivului Consiliului Județean Mureș, consilierilor, precum și 

aparatului propriu al acestuia să găsească soluții adecvate perioadei parcurse. 

Unele soluții au fost cu un grad mare de adecvare, altele însă nu au dat 

rezultatele scontate. Fiecare din cei doi președinți pe care i-am evocat mai 

înainte au acționat pentru coordonarea complexei activități a Consiliului Județean 

Mureș într-o manieră personală specifică. Se cuvine, cred eu, ca în aceste 

momente să apreciem eforturilor acestora și să le adresăm mulțumiri. Suntem în 

fața unui nou moment de alegere a unui președinte al Consiliului Județean Mureș, 

respectiv a doi vicepreședinți. Ca orice proces electiv și acesta are în structura sa 
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un anumit grad de competitivitate și chiar de neprevăzut. Istoria de 24 de ani a 

Consiliului Județean Mureș ne arată că întotdeauna această alegere a avut în faza 

sa pregătitoare formarea unei alianțe politice care își asumă responsabilitatea 

conducerii destinului județului. Aceste alianțe politice au avut în decursul 

timpului structuri variabile, în funcție de rezultatul alegerilor dar și de contextul 

politic național. De regulă, această etapă preliminară se caracterizează prin 

prezența în spațiul public a unor gesturi politice, supoziții, polemici, comentarii 

care, în mod firesc, după finalizarea alegerii se estompează și activitatea 

Consiliului Județean Mureș intră într-o perioadă în care primează problematica 

economică, socială și administrativă.  

Reușita unui mandat a Consiliului Județean Mureș care este, în general, greu 

cuantificabilă depinde, în opinia mea, de mulți factori de natură obiectivă la care 

se adaugă și mulți factori subiectivi. În cadrul acestor factori subiectivi intră, cu o 

pondere mare, personalitatea, stilul de lucru și de a fi al președintelui, gradul de 

implicare al consilierilor, profesionalismul și determinarea aparatului propriu a 

Consiliului Județean Mureș. Toate aceste elemente însumate au ca rezultat o 

atmosferă de lucru care poate fi mai mult sau mai puțin stimulativă.  

În perioada campaniei electorale recent încheiate, toate formațiunile politice 

reprezentate în Consiliul Județean Mureș, dar și cele care nu au îndeplinit 

condițiile de a accede în această autoritate, au dat dovadă de multă creativitate 

generând programe de dezvoltare și propunând soluții pentru îmbunătățirea 

activității de viitor a Consiliului Județean Mureș. Consider că viitoarea echipă 

executivă a Consiliului Județean Mureș are datoria morală ca prin implicarea 

comisiilor de specialitate să identifice și apoi să ordoneze, în funcție de gradul lor 

de importanță, toate acele elemente care pot intra pe agenda de lucru a 

Consiliului Județean Mureș, indiferent de paternitatea lor.  

Vă propun, stimați colegi consilieri, ca în mandatul care începe azi numărul de 

proiecte de hotărâre inițiate de comisiile de specialitate sau de grupuri de 

consilieri, monocolore politic sau transpartinice, să fie cât mai mare pe ordinea de 

zi a ședințelor de lucru. Este nefiresc ca inițiatorul de proiecte de hotărâri să fie 

numai executivul Consiliului Județean Mureș. De asemenea, vă propun să 

dezvoltăm activismul opiniilor exprimate în cadrul Consiliului Județean Mureș, 

care să evidențieze preocupările grupurilor de consilieri față de problemele 

preluate de la cetățenii din teritoriu, respectiv pentru introducerea unor bune 

practici preluate de la alte consilii județene sau din țările UE. În același timp, 

cred că trebuie să dăm dovadă de receptivitate și să fim permeabili la ideile 

grupurilor politice sau civice care nu au reprezentanți în cadrul Consiliului 

Județean Mureș.  

Sunt încredințat că prin efortul executivului dar și al consilierilor se va putea 

realiza o agendă de lucru a Consiliului Județean Mureș caracterizată prin 

responsabilitate, realism și respect față de cetățenii județului, care să ne 

reprezinte potențialul de competență pe care-l avem.  

Închei exprimând o idee pe care am enunțat-o și cu un alt prilej: consider că acei 

colegi ai noștri care-și asumă, în deplină cunoștință de cauză, responsabilități 
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majore, ca membri ai executivului Consiliului Județean Mureș, pentru asigurarea 

bunului mers al vieții social-economice a comunității noastre trebuie să se bucure 

de întregul nostru respect, noi, ceilalți, având obligația morală să-i sprijinim 

permanent.  

În activitatea viitoare de consilieri este important să nu uităm niciun moment că 

rațiunea prezenței noastre voluntare în acest for este binele cetățenilor din 

județul Mureș, așa cum, de altfel, este consemnat în angajamentul pe care l-am 

semnat cu puține minute mai înainte, într-o lume plină de evoluții imprevizibile.  

Vă mulțumesc pentru atenție.   

Am să îl rog pe domnul secretar al judeţului să ne prezinte modalitatea în care se 

va proceda la vot.  

Dl secretar Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Aşa cum dumneavoastră aţi 

hotărât la începutul şedinţei de constituire, votul se exprimă secret, prin buletine 

de vot. Din punct de vedere logistic este prevazută o cabină de vot, o urnă care, 

după ce veţi vedea că nu conţine absolut nimi,c va fi sigilată; au fost tipărite 35 

de buletine de vot, numărul consilierilor validaţi. Pe buletinul de vot sunt două 

chenare, cu propunerile în ordinea în care acestea au fost făcute dl. Péter Ferenc 

și dna Togănel Cristina Mara. Vi se va înmâna fiecăruia dintre dumneavoastră o 

ştampilă cu amprenta votat, urmând să o aplicaţi în chenarul corespunzător 

candidatului pe care îl doriţi preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş. Fac 

precizarea că orice buletin de vot care va conţine două ştampile în loc de una va 

fi considerat vot nul, de asemenea, un buletin de vor care nu conţine aplicată 

deloc ştampila votat va fi considerat vot nul sau orice aplicare a ştampilei votat în 

afara unuia dintre cele două chenare va conduce la anularea votului respectiv. 

Dacă sunt întrebări? Nu sunt. Vă mulţumesc. Comisia de validare va îndeplini 

operaţiunea de numărare a voturilor şi fiecare dintre dumneavoastră urmează să 

semnaţi lista cu votanţi în momentul în care vi se înmânează buletinul de vot. 

Lista o va conduce directoarea Direcţiei Juridice din cadrul Consiliului Judeţean, 

doamna Genica Nemeş. Comisia de validare urmează să procedeze doar la 

numărarea voturilor.  

Domnii consilieri sunt chemaţi în ordine alfabetică să îşi expime votul.  

Dl. consilier judeţean Boloş: Se reiau lucrările şedinţei. Domnul consilier judeţean 

Dinu Socotar, preşedintele Comisiei de validare şi în cazul de faţă şi de numărare 

a votului, va citi procesul-verbal de alegere a preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş. 

Dl consilier judeţean Socotar: Mulţumesc, domnule preşedinte. Proces-verbal 

încheiat azi, 24 iunie 2016, cu ocazia alegerii preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş. În urma numărării voturilor pentru alegerea preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, Comisia de validare a constatat următoarele: Dl. Péter Ferenc – 

număr de voturi pentru 24, d-na Mara Togănel Cristina – număr de voturi pentru 

10. Voturi valabile exprimate 34, voturi nule 0. Având în vedere numărul de 

voturi favorabile, comisia declară ales în funcţia de preşedinte pe dl. Péter 

Ferenc.  
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Mult succes, domnule preşedinte!  

Dl consilier judeţean Boloş: Vă rog să îmi daţi voie să citesc hotărârea privind 

alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş: Consiliul Judeţean Mureş, 

întrunit în şedinţa de constituire din data de 24 iunie 2016, văzând procesul-

verbal al comisiei de validare încheiat cu ocazia numărării voturilor pentru 

alegerea preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş, conform prevederilor art. 101 

alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215 din 2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor 

art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, hotărăşte: Articol unic. Se 

alege în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Mureş dl. Peter Ferenc. 

Din acest moment îl invit pe domnul preşedinte la masa prezidiului şi îi predau 

conducerea şedinţei. Vă felicit, domnule preşedinte, şi vă urez succes! 

Dl preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc frumos.  

Stimate domnule prefect,  

Stimaţi parlamentari, 

Stimaţi colegi consilieri,  

Stimaţi foşti şi actuali colegi,  

Doamnelor şi domnilor,  

în primul şi primul rând, daţi-mi voie să vă spun că mă simt onorat în acest 

moment, să am posibilitatea să conduc în data de 24 iunie 2016 prima şedinţă a 

consiliului judeţean din viaţa mea şi totodată vă mulţumesc pentru încrederea 

acordată.  

În primul şi primul rând vreau să îi mulţumesc doamnei Mara Togănel, care a fost 

contracandidata mea şi doresc să o asigur că şi în continuare voi avea acelaşi 

respect faţă de ea ca şi până acum şi să o asigur de buna colaborare pe viitor. 

Stimaţi colegi consilieri, cred că în primul şi primul rând trebuie să mulţumim 

alegătorilor pentru care suntem prezenţi, momentan, toţi aici şi doresc să felicit 

reprezentanţii tuturor partidelor politice şi toţi consilierii care au reuşit să 

primească astăzi mandat în consiliul judeţean.  

Cred că este o onoare pentru noi să fim reprezentanţii cetăţenilor acestui judeţ, 

cred că este o zi deosebită că am putut să depunem jurământul, pentru ca într-

adevăr să îi reprezentăm cu onoare şi demnitate. Bineînţeles că în continuare vom 

avea foarte mult de lucru şi cred, sunt convins că cei 16 ani de experienţă pe care 

am reuşit să îi acumulez la Primăria Sovata mă vor ajuta ca să avem o colaborare 

bună, să încercăm să facem ca acest judeţ să înflorească cât mai mult. Ştim 

foarte bine că e un judeţ foarte greu, cu probleme foarte multe, de aceea suntem 

momentan prezenţi, de aceea suntem puternici, ca să luăm această povară şi să o 

ducem la bun sfârşit.  

Bineînțeles, nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc membrilor Partidului Social 

Democrat cu care suntem în coaliţie, cu care am format o echipă şi sunt ferm 

convins că vom forma o echipă şi în continuare. Dar aş dori să precizez că acest 

judeţ, problemele acestui judeţ să fie votate în unanimitate şi acest lucru este 
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foarte important şi totodată doresc să avem o colaborare cu membrii consiliului 

judeţean din partea Partidului Naţional Liberal și pentru acest lucru vă spun 

sincer, ca preşedinte, voi face tot posibilul să avem o colaborare bună. Cu toţii 

dorim ca problemele judeţului să fie rezolvate, problemele cetăţenilor să fie 

rezolvate şi ştim foarte bine că sunt destul de multe. Împreună cu dl prefect, cu 

toţi consilierii judeţeni vom încerca să facem tot posibilul să aducem tot mai mulţi 

bani în buget şi din fonduri europene şi din fonduri guvernamentale şi astfel, dacă 

într-adevăr reuşim ca infrastructura judeţului Mureş să o mişcăm din acest impas, 

care este momentan, eu cred că judeţul Mureş poate ca din punct de vedere 

economic să se dezvolte în anii următori şi într-adevăr să aducem prosperitate în 

acest judeţ.  

Eu, încă o dată, vă mulţumesc pentru încredere şi sper să avem o colaborare 

foarte bună, sigur, din partea mea va fi o deschidere maximă în acest sens. 

Mulţumesc.  

Vă rog să îmi daţi voie să continuam cu ordinea de zi, să trecem la punctul 6 al 

acestei şedinţe de Consiliu Judeţean. 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Mureş. 

Dl preşedinte Péter: Consiliul Judeţean Mureş, întrunit în şedinţa de constituire 

din 24 iunie 2016, văzând procesul-verbal al Comisiei de validare încheiat cu 

ocazia numărării voturilor pentru alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

Mureş, conform prevederilor art. 101, alin. (1) şi (2) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, în temeiul prevederilor art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare hotărăşte: Se aleg în funcţia de vicepreşedinţi ai Consiliului Judeţean 

următorii … Pentru a trece la alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean 

trebuie să votăm. Trebuie să precizez că se va face prin vot secret, prin buletine 

de vot, iar candidaturile pentru această funcţie de vicepreşedinte vor fi înscrise 

pe buletinele de vot în ordinea în care au fost făcute propunerile după ce, în 

prealabil, au fost consultate persoanele nominalizate dacă acceptă propunerea și 

momentan vă rog să faceţi propuneri pentru funcţia de vicepreşedinte. Domnul 

Someşan, vă rog. 

Dl consilier judeţean Someşan: Mulţumesc, domule preşedinte. Grupul de 

consilieri judeţeni ai Partidului Social-Democrat are două propuneri pentru 

funcţiile de vicepreşedinte şi anume:  dl Dancu Ovidiu şi dl Cîmpeanu Alexandru. 

Vă mulţumesc. 

Dl preşedinte Péter – Vă mulţumesc, domnule consilier. Alte propuneri? Poftiţi, vă 

rog. 

Dl consilier judeţean Baciu : Domnule preşedinte, grupul de consilieri judeţeni 

PNL şi la sugestia colegilor de la UDMR propune în funcţiile de vicepreşedinţi pe 

doamna prof. dr. Naţia Raţă şi pe domnul Ovidiu Ilieş.  
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Dl preşedinte Péter: Mulţumim, domnule consilier. Domnilor consilieri, daţi-mi 

voie să îl întreb pe dl Ovidiu Dancu dacă acceptă. 

Dl consilier judeţean Dancu: Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, accept. 

Dl preşedinte Péter: Mulţumesc. Domnule Cîmpeanu Alexandru, dacă acceptaţi 

propunerea? 

Dl consilier judeţean Cîmpeanu: Da, accept propunerea. 

Dl preşedinte Péter: Mulţumesc. Dna Nadia Raţă, dacă acceptaţi propunerea? 

D-na consilier judeţean Raţă: Mulţumesc. Da. Accept. 

Dl preşedinte Péter: Mulţumesc. Dl Ovidiu Ilieş, dacă acceptaţi propunerea? 

Dl consilier judeţean Ilieş: Da, domnule preşedinte. Mulţumesc. 

Dl preşedinte Péter – Vă mulţumesc. Înseamnă că cei 4 candidaţi vor fi înscrişi pe 

buletinele de vot, bineînţeles cu menţiunea la fiecare consilier din ce partid face 

parte. Momentan luăm o mică pauză pentru completarea buletinelor de vot. Vă 

mulţumesc.  

Vă rugăm să poftiţi în sală să putem să continuăm şedinţa Consiliul Judeţean.  

Dna consilier judeţean Raţă: Domnule preşedinte, stimaţi colegi, vă cer 

permisiunea ca înainte de procedura de vot pentru alegerea vicepreşedinţilor să 

îmi permiteţi să iau cuvântul.  

Dl preşedinte Péter: Vă rog. 

Dna consilier judeţean Raţă: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, stimate doamne 

şi domni consilieri judeţeni, onorată audienţă. Discursul meu este în calitate de 

candidat la funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Mureş, din partea 

Partidului Naţional Liberal.  

În România zilelor noastre sunt încă foarte multe întrebări legate de democraţie. 

Cât de reală, cât de adevărată, cât de veridică este democraţia în ţara noastră? 

Românii, cetăţenii acestei ţări şi ai acestui judeţ îşi pun această întrebare, 

justificată de altfel, pe bună dreptate având în vedere cei 27 de ani care au 

trecut de la Revoluţia din 1989. Stă în puterea noastră ca, începând de astăzi, 

începând din acest moment să punem capăt acestei îndoieli, că democraţia în 

România nu ar fi una reală, nu ar fi una adevărată, aşa cum este în ţările 

occidentale. De noi depinde să punem capăt acestei percepţii. Putem demonstra 

începând de acum, începând de astăzi, că totuşi lucrurile se schimbă în România, 

că totuşi se întâmplă altfel decât în anul 1989 sau în anii care au urmat după, în 

mare parte, că nu se mai întâmplă totul ca pe vremea comuniştilor când totul se 

ştia dinainte, când toate deciziile se luau dinainte. Astăzi, cred că în această 

nobilă calitate de aleşi locali avem obligaţia să respectăm votul celor care ne-au 

ales. Anul revoluţiei 1989 ne-a adus această libertate, de a vota şi de a-i 

reprezenta pe cei care ne-au votat, de a-i reprezenta onest, aşa cum se aşteaptă 

de la noi. Românii şi-au dorit schimbarea, şi-au dorit schimbarea de foarte multe 

ori şi au spus-o cu glas tare, puternic de foarte multe ori, ultima dată în data de 5 

iunie anul acesta, când şi-au exprimat liber votul şi au votat trei formaţiuni 
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politice în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, nu două, nu una, ci trei. Până la 

urmă democraţia înseamnă pluripartidism, înseamnă libertate de gândire şi de 

opinie, asta înseamnă că îşi doresc reprezentativitate şi în cadrul funcţiilor de 

conducere de la nivelul Consiliului Judeţean Mureş, asta înseamnă funcţia de 

vicepreşedinte sau vicepreşedinţi. Cred că noi avem această, n-aş numi-o datorie, 

dar parcă e o onoare să fim astăzi aici şi cred că trebuie să îi respectăm, şi cred 

că trebuie să facem tot ce ne stă în putere să nu îi dezamăgim. Să nu îi 

dezamăgim apelând la tot felul de trocuri politice, făcute la masa negocierilor. 

Cred că avem această îndatorire să le respectăm votul, opinia foarte clar 

exprimată. Cred că de fapt votul lor contează cel mai mult într-o democraţie 

reală, adevărată, aşa cum ne dorim noi. Stimate doamne consilieri judeţeni, 

stimaţi domni consilieri judeţeni, să nu îi dezamăgim pe cei care ne-au ales. 

Partidul Naţional Liberal a luptat şi va lupta întotdeauna pentru acest lucru. Vă 

mulţumesc. Astăzi contează şi votul dumneavoastră. 

Dl preşedinte Péter: Mulţumim, doamna Raţă. Doresc să întreb, din cadrul 

grupului PSD daca doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă doreşte cineva să ia 

cuvântul în calitatea de candidat? Dacă nu, daţi-ne voie să trecem la procedura de 

vot. Dacă au sosit buletinele de vot, vă rog să îmi daţi un buletin de vot. Despre 

procedura de vot: deci, pe buletinul de vot sunt cele 4 nume, a celor 4 candidaţi, 

să nu uităm, este valabil doar acel buletin de vot care are una sau maxim 2 

ştampile, în chenarul în care sunt scrise aceste nume. Deci 1 sau maxim 2, cele 

care nu au nici o ştampilă sau mai multe decât două vor fi declarate nule. Şi 

acum, dacă am discutat despre procedura de vot, dăm cuvântul domnului 

preşedinte şi rog membrii consiliului judeţean să vină să îşi exprime votul.  

Se procedează la exercitarea votului pentru funcţiile de vicepreşedinte în cadrul 

Consiliului Judeţean Mureș. 

Se face pauză pentru numărarea voturilor. 

Dl preşedinte Péter: Domnilor consilieri vă rog să reveniţi în sală, Comisia de 

validare să prezinte procesul-verbal. Îl rog pe domnul Dinu Socotar, preşedintele 

comisiei de validare, să dea citire procesului-verbal. 

Dl consilier judeţean Socotar: Mulţumesc domnule preşedinte. Stimaţi colegi, 

doamnelor şi domnilor, dau citire procesului-verbal. Proces-verbal încheiat azi 24 

iunie 2016, cu ocazia alegerii vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş. În urma 

numărării voturilor pentru alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Mureş 

Comisia de validare a constatat următoarele: dl. Ovidiu Dancu – număr de voturi 

pentru 24, dl. Alexandru Cîmpeanu – număr de voturi pentru 24, dna Nadia Dinuca 

Raţă – număr de voturi pentru 10, dl. Ovidiu Ilieş – număr de voturi pentru 9, 

număr de voturi valabil exprimate 34, nule nici unu. Având în vedere numărul de 

voturi favorabile, comisia declară aleşi în funcţia de vicepreşedinţi pe domnii 

Ovidiu Dancu şi Alexandru Cîmpeanu. Felicitări! 

Dl. preşedinte Peter – Mulţumim frumos. Astfel hotărârea a fost adoptată, deci dl 

Dancu Ovidiu şi dl Cîmpeanu Alexandru sunt vicepreşedinţii Consiliului Judeţean şi 

daţi-mi voie să vă spun, în mine o să aveţi întotdeauna un partener şi eu consider 

că o să putem colabora foarte bine pentru binele judeţului. Mulţumesc. Totodată, 
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daţi-mi voie să vă invit în prezidiu, domnilor. Mulţumim. Daţi-mi voie să trecem la 

punctul 7 din ordinea de zi, în care avem organizarea comisiilor de specialitate. 

7. Aprobarea numărului şi componenței comisiilor de specialitate pe 

principalele domenii de activitate ale consiliului Județean 

Dl. preşedinte Péter: Potrivit art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după 

constituire Consiliului Judeţean îşi organizează comisii de specialitate, pe domenii 

de activitate. Atribuţiile acestor comisii se stabilesc prin Regulamentul de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean, respectându-se configuraţia 

politică rezultată în urma alegerilor locale. Bineînţeles că în aceste comisii pot fi 

membri din consiliul judeţean. Daţi-mi voie să vă  citesc hotărârea privind 

constituirea comisiilor de specialitate.  

Având în vedere prevederile art. 15 şi 17b din Regulamentul cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002 cu 

modificările şi completările ulterioare, ale art. 54 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, hotărăşte:  Se aleg pe întreaga durată a mandatului un 

număr de 6 comisii de specialitate, pe principalele domenii de activitate, având 

următoarele denumiri şi componenţe. În primul rând o să trecem la votul acestor 

comisii şi numărul membrilor din aceste comisii.  

Comisia 1 – Comisia tehnico-economică, care va avea 7 membri. Acum daţi-mi voie 

să trec la vot.  

Cine este pentru această comisie?  

Cine este împotrivă?  

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Comisia 2 – Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism, care va avea 5 

membri.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate. Mulţumesc. 

 

Comisia 3  

Comisia de servicii publice, tot cu 5 membri.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate. Mulţumesc. 

 

Comisia 4 – Comisia social-culturală, 5 membri.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Abţineri?  
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Se aprobă în unanimitate. Mulţumesc. 

 

Comisia 5 – Comisia juridică, ordine publică şi relaţii internaţionale, 5 membri. 

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Abţineri?  

Vă mulţumesc. Se aprobă în unanimitate.  

 

Comisia 6 – Comisia pentru mediu şi agricultură, 5 membri.  

Cine este pentru?  

Cine este împotrivă?  

Abţineri?  

Mulţumesc. Se aprobă în unanimitate.  

 

Acum, daţi-mi voie să supun votului întregul articol din proiectul de hotărâre: 

Cine este pentru ca aceste 6 comisii să intre în componenţa Consiliului Judeţean? 

Cine este pentru? Mulţumesc.  

Cine este împotrivă?  

Abţineri?  

Aprobat în unanimitate. Deci cele 6 comisii de specialitate vor intra în 

componenţa Consiliului Judeţean.  

Acum, vă rog să îmi daţi voie să trecem la votarea membrilor din fiecare comisie.  

Comisia nr. 1 care are 7 membri va fi formată astfel: 3 UDMR, 2 PSD şi 2 PNL.  

Cine este pentru această componenţă? Mulţumesc.  

Împotrivă?  

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate.  

Comisia de amenajare a teritoriului şi urbanism – care are 5 membrii: 3 UDMR, 1 

PSD, 1 PNL. Cine este pentru? Mulţumim. Împotrivă? Abţineri? Se aprobă în 

unanimitate.  

Comisia de servicii publice, 5 membri, componenţa: 2 UDMR, 1 PSD, 2 PNL.  

Cine este pentru? Mulţumesc.  

Împotrivă?  

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate.  

 

Comisia social-culturală, 5 membri, componenţa: 2 UDMR, 1PSD, 2 PNL.  

Cine este pentru? Mulţumim.  

Împotrivă? 

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate. 

Comisia juridică, ordine publică şi relaţii internaţionale, 5 membrii – componenţa: 

2 UDMR, 2 PSD, 1 PNL. Cine este pentru? Mulţumesc. Împotrivă? Abţineri? Se 

aprobă în unanimitate. 
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Comisia nr. 6, comisia pentru mediu şi agricultură, 5 membri – componenţa: 2 

UDMR, 1 PSD, 2 PNL.  

Cine este pentru? Mulţumesc. 

Împotrivă?  

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate. 

 

Acum daţi-mi voie să supun votului componenţa tuturor comisiilor din cadrul 

Consiliului Judeţean. Cine este pentru această componenţă?  

Cine este pentru? Mulţumesc.  

Împotrivă?  

Abţineri?  

Se aprobă în unanimitate. 

Vă mulţumesc frumos şi acum daţi-mi voie să dau cuvântul membrilor partidelor 

reprezentate ca să numească membrii din fiecare comisie. 

Dl consilier judeţean Brassai: Vă mulţumesc. Propunerile pentru comisia nr. 1 – dl 

consilier judeţean Kupás János, dl Pokorny Lászlo şi dl Kolcsar Karoly. Propunerile 

pentru comisia 2 – dl Szabó Árpád, dl Brassai Zsombor şi dl Tatár  Béla. Propunerea 

pentru comisia 3 – dl Aszalos Gavril, dl Kovács Levente. Comisia 4 – dna Csép 

Andrea, dl Fülöp Jószef. Comisia nr. 5 – dl Szabó Albert, dl Biró József. Comisia nr. 

6 – dl Bartha Mihaly, dl  Szigyárto Zsombor. 

Dl. consilier judeţean Someşan Ştefan : Domnule preşedinte, pentru comisia 1 – dl 

Socotar, dl Someşan. Pentru comisia 2 dl Pop Cosmin. Pentru comisia 3 dna 

Moldovan Angela. Pentru comisia 4 dl Boloş Vasile. Pentru comisia 5 dl Sabău-Pop 

Olimpiu şi dl. Bardoşi Dragoş. Pentru comisia 6 dl Gliga Ioan Florin. Vă mulţumesc. 

Dl preşedinte Péter:Vă mulţumim. Dl Ervin Molnar din partea PNL. 

Dl consilier judeţean Molnar: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerile PNL 

pentru comisiile de specialitate sunt următoarele: pentru Comisia tehnico-

economică Ervin Molnar, Marius Baciu;  pentru Comisia de amenajare a teritoriului 

şi urbanism Marius Cerghizan;  pentru Comisia de servicii publice Eugen Bândea şi 

Alexandru György; pentru Comisia social-culturală Mara Togănel şi Nadia Raţă; 

pentru Comisia juridică, ordine publică şi relaţii internaţionale Ovidiu Ilieş; pentru 

Comisia pentru agricultură şi mediu Bianca Teth şi Ionela Balas. Mulţumesc. 

Dl președinte Péter – Mulțumesc frumos. Acum, dați-mi voie să supun votului 

componența comisiilor de specialitate nominale.  

Cine este pentru? Mulțumesc.  

Împotrivă?  

Abțineri?  

Aprobat în unanimitate.  

Vă mulțumesc foarte frumos. Doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc 

foarte frumos pentru prezență. Bineînțeles că mulțumesc și celor prezenți, domni 

primari și invitați care s-au prezentat pentru prima ședință a consiliului județean 
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din acest mandat și doresc tuturor multă sănătate și toate cele bune! dar între 

timp doamna Mara Togănel a dorit să ia cuvântul. Vă mulțumesc. 

Dna consilier județean Togănel : Domnule președinte, am o rugăminte, în numele 

grupului Partidului Național Liberal aș vrea să fac o scurtă declarație politică, 

dacă îmi permiteți. 

Dl președinte Péter – Vă rog. 

Dna consilier județean Togănel – Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, 

doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, Partidul Național Liberal a 

încercat în perioada post electorală să propună o formulă de conducere a 

consiliului județean în care toate cele 3 partide și oamenii care le-au votat și-ar fi 

găsit o reprezentativitate firească. Pentru a fi deasupra oricăror bănuieli legate de 

interesele politice de orice fel, am anunțat în mod public că vom vota un 

președinte al altui partid decât a Partidului Național Liberal. Propuneam, în 

același timp, două posturi de vicepreședinți pentru celelalte două partide care au 

intrat în consiliul județean. În ședința de constituire a consiliului județean am fost 

consecvenți cu noi înșine și am făcut aceeași propunere. Inițiativa noastră a fost 

tratată cu indiferență și PSD-ul a refuzat astăzi funcția de președinte a Consiliului 

Județean Mureș și a votat candidatul propus de UDMR. Am încetat de multă vreme 

să mai sperăm în cuvântul socialiștilor, dar am sperat într-un moment de trezire. 

Am avut destule semnale despre adevărata față a socialiștilor încă din momentul 

în care Guvernul PSD a închis secțiile de votare și mii de români nu au putut să 

voteze. Guvernul PSD nu a înțeles nimic și după un an a fost nevoie ca românii să 

iasă în stradă și să spună că s-au săturat. Pe noi toți, oamenii politici, ne va 

judeca posteritatea, o va face și cu dumneavoastră ,domnilor consilieri PSD, 

proaspăt aliați cu UDMR-ul în județul Mureș.  

Partidul Național Liberal a fost în istoria românilor unul dintre stâlpii respectării 

democrației și dacă legea în vigoare spune că democrație înseamnă majoritate 

PSD-UDMR noi o vom respecta. Partidul Național Liberal face opoziție demnă și 

constructivă. Având în ultimi ani postul de președinte al consiliului județean, PNL 

a reușit să crească bugetul de investiții al județului cu 62%. Vom susține 

proiectele noii majorități a consiliului județean atâta vreme cât ele vor fi axate 

pe o dezvoltare durabilă, echilibrată a tuturor zonelor locuite de mureșeni. Vom 

monitoriza atent activitatea binomului PSD-UDMR, dar și a executivului consiliului 

județean și ne vom asuma rolul de reprezentanți ai zecilor de mii de cetățeni 

români care ne-au mandatat să fim vocea lor în cel mai înalt for al județului.  

Grupul de consilieri ai Partidului Național Liberal anunță, în premieră, primul 

proiect concret în noul consiliu județean – Centenarul României Mari. Vom 

propune coaliției PSD-UDMR Programul România 100, program care va detalia felul 

în care Județul Mureș îi va spune La mulți ani României, la 100 de ani, în 2018. 

Până atunci, doamnelor și domnilor, să ne bucurăm de ziua de azi, când de 

Sânziene și de Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul sărbătorim Ziua Universală a Iei 

Românești și să nu uităm că duminică este Ziua Drapelului Național al României. 

Să avem înțelepciune și gânduri bune. 
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Dl președinte Péter: Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului vicepreședinte Ovidiu 

Dancu. 

Dl vicepreședinte Dancu: Mulțumesc, domnule președinte. Domnule secretar, 

domnule vicepreședinte, stimați colegi consilieri, stimați angajați ai aparatului 

propriu din consiliul județean, în primul rând vreau să aduc un cuvânt de 

mulțumire Partidului Social Democrat care a avut încredere și a susținut 

candidatura a doi reprezentanți pentru postul de vicepreședinte al consiliului 

județean. În al doilea rând, să vă și mulțumesc celor care ați și votat ca acest 

lucru să se întâmple. Vreau să vă asigur că echipa și grupul consilierilor județeni ai 

PSD va sprijini proiectele bune ale județului Mureș, toate proiectele bune și pe 

bani cât de puțini.  

Vreau să fac o singură referire despre discursului domnișoarei Mara Togănel, bine 

că Partidul Social Democrat a fost bun în USL. Măcar pentru atâta lucru trebuia să 

îi mulțumiți. În rest, domnilor colegi, vă doresc spor la treabă, angajaților din 

aparatul propriu spor la treabă, pentru că este suficient de muncă. Vă mulțumesc 

încă o dată.  

Dl președinte Péter: Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dați-mi voie să încheiem 

această zi deosebită pentru noi toți, care înseamnă prima ședință de consiliul 

județean. Vă doresc succes tuturor și toate cele bune! Sănătate! 

Ședința se încheie la ora 15,47. 
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