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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 14 

noiembrie 2016, ora 13.00 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul preşedinte Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 342 

din 11 noiembrie 2016 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi 

de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean au lipsit şase consilieri: Biró József-

Attila, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Marius-Vasile Cerghizan, Szabo 

Albert, Ştefan Someşan. 

 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel; 

• d-na Laura Pop, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos;  

• d-na Ileana Gușatu, director, Camera Agricolă Județeană Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Putem să începem. Vă mulţumesc. Bună ziua! și să 

şi începem şedinţa Consiliului Judeţean Mureş.  Este o singură hotărâre pe care aţi 

primit-o, am cele două avize din partea celor două comisii, Comisia de servicii 

publice şi Comisia tehnico-economică. Comisia tehnico-economică avizează favorabil 

iar comisia de servicii publice are o abţinere la suma acordată pentru Teatrul 

”Ariel”. Deci, în acest sens, vă rog să îmi daţi voie să supun aprobării această 

hotărâre de modificare de buget. Scuzaţi-mă, aşa în mare grabă, am uitat să votăm 

prima dată ordinea de zi. Aţi primit ordinea de zi, cine este pentru această ordine de 

zi? Vă rog să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 28  de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Ervin 

Molnár), 6 consilieri au fost absenţi (Biró József-Attila, Brassai Zsombor, Cristina-

Mara Togănel, Marius-Vasile Cerghizan, Szabo Albert, Ştefan Someşan). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 28 pentru, vă mulţumesc. Atunci putem să trecem 

la proiectul de pe ordinea de zi, pe care aţi primit-o, deci cum am zis este o abţinere 
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din partea comisiei de servicii publice asupra acestei sume, dacă sunt întrebări în 

legătură cu acest subiect? Domnul Boloş: 

 

Domnul consilier Vasile Boloş: Comisia social-culturală nu a avut şedinţă de comisie 

astăzi, fiind timpul scurt. Aş dori să cer o clarificare în legătură cu această 

chestiune. Suma care se solicită a fi introdusă şi alocată ”Teatrului Ariel” este cerută 

printr-o hotărâre, adică suntem obligaţi printr-o hotărâre judecătorească să asigurăm 

plata acestei datorii, probabil că aşa este. Ce se întâmplă mai departe? Această 

sumă, ce se întâmplă cu ea? 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă îmi permiteţi vă rog, îl rog pe domnul Paul 

Cosma să dea acest răspuns, deoarece el a parcurs toate etapele acestui proces. Vă 

mulţumesc. 

 

Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Litigiul care s-a 

finalizat cu hotărârea judecătorească despre care aţi făcut vorbire, domnule 

consilier, nu este purtat între consiliul judeţean şi o terţă parte, este un litigiu care 

a avut drept părţi o societate comercială, care a executat la un moment dat lucrări 

la Teatrul ”Ariel” şi instituţia publică Teatru pentru copii şi tineret ”Ariel”. 

Obligaţiile, în temeiul titlului executoriu, revin instituţiei publice, persoană juridică 

de drept public care funcţionează în subordinea Consiliului Judeţean Mureş. 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş are calitatea de ordonator principal de 

credite şi, potrivit legii, îi revine obligaţia să facă demersuri în vederea asigurării 

bugetului de venituri şi cheltuieli al serviciului public în cauză. Prin urmare, obligaţia 

ne revine în mod indirect, fără să fie consimţită printr-un titlu executoriu opozabil 

nouă, ţin însă să fac precizarea că pe rolul Judecătoriei Tîrgu Mureş există însă o 

procedură de validare a popririi în contradictoriu cu Consiliul Judeţean Mureş, cu 

prim termen de judecată în data de 10 ianuarie 2017, asta, pe deoparte. Pe de altă 

parte, Teatrul ”Ariel” a contestat executarea silită, cu cerere de suspendare a 

executării silite, însă în primă instanţă atât cererea de suspendare, cât şi contestaţia 

propriu-zisă au fost respinse. Mai mult decât atât, executorul judecătoresc a 

procedat deja la poprirea conturilor instituţiei publice şi au existat şi anumite 

sincope în asigurarea salariilor unei părţi din personal, la un moment dat. Prin 

urmare, suma respectivă, în opinia mea, trebuie cuprinsă în bugetul instituţiei 

publice, sigur că da, pe viitor urmând să analizăm în ce măsură această sumă 

constituie un prejudiciu al bugetului instituţiei, implicit la bugetul judeţului şi să 

luăm, să facem propunerile, să luăm măsurile care se cuvin în raport cu constatarea 

pe care o vom face. Mulţumesc. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă mai sunt alte întrebări? Nu, atunci daţi-mi 

voie să votăm pe articole această hotărâre de consiliu judeţean. La articolul 1, cine 

este pentru ? 

 

Articolul 1 al hotărârii se aprobă cu 29  de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost 

absenţi (Biró József-Attila, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Marius-Vasile 

Cerghizan, Szabo Albert, Ştefan Someşan). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi pentru. La articolul 2, cine este 

pentru? Putem să începem votarea. 

 

Articolul 2  al hotărârii se aprobă cu 29  de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost 

absenţi (Biró József-Attila, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Marius-Vasile 

Cerghizan, Szabo Albert, Ştefan Someşan). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi pentru. La articolul 3, vă rog să votăm. 

Articolul 3 se aprobă cu 28  de voturi „pentru”, o abţinere (Eugen Bândea), 6 

consilieri au fost absenţi (Biró József-Attila, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, 

Marius-Vasile Cerghizan, Szabo Albert, Ştefan Someşan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 28 de voturi ”pentru”, o abţinere, vă mulţumesc. 

Atunci, hotărârea de consiliu judeţean în întregime. Vă rog să începem votarea. 

Hotărârea se aprobă cu 28  de voturi „pentru”, o abţinere (Eugen Bândea), 6 

consilieri au fost absenţi (Biró József-Attila, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, 

Marius-Vasile Cerghizan, Szabo Albert, Ştefan Someşan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 28 de voturi ”pentru”, o abţinere, vă mulţumesc. 

Hotărârea a fost adoptată, vă mulţumesc frumos, dacă sunt alte interpelări sau 

întrebări? Dacă nu sunt, atunci vă mulţumesc pentru prezenţă şi vă doresc în 

continuare o zi plăcută. 

Şedinţa se încheie la ora 13.16. 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mera Cezara Sabina, consilier 

Verificat: Belean Delia, şef serviciu 

   Nemeş Genica, director  


