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     ERATĂ LA  
PROCESUL-VERBAL 

încheiat cu ocazia desfăşurării şedinţei extraordinare, convocată de 
îndată,  a Consiliului Judeţean Cluj în data de 14 iunie 2022, aprobat,  

cu o modificare, în ședința ordinară a Consiliului Județean Cluj din data 
de 30 iunie 2022  

 
 

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 14 iunie 2022, care 
se găseşte în dosarul special al  şedinţei în cauză, a fost aprobat, cu o 
modificare, în ședința ordinară a Consiliului Județean Cluj din data de 30 iunie 
2022. 

În fapt, modificarea aprobată privește o eroare materială de 
tehnoredactare strecurată în cuprinsul procesului-verbal în cauză, eroare 
sesizată de către domnul consilier județean Ionuț Florea și care vizează 
conținutul intervenției acestuia de la pagina nr. 4-cel de-al treilea paragraf, 
unde apare sintagma “N-are rost să ne coborâm până la nivelul...” în loc de 
sintagma “N-am crezut că coborâm până la nivelul ăsta...“ care cuprinde 
conținutul intervenției în cauză așa cum a fost aprobată de plenul Consiliului 
Județean Cluj.  

În aceste condiții, urmare aprobării procesului-verbal în cauză, cu 
modificarea menționată, cuprinsul paginii 4 din acesta are următorul conținut:  
” Dl. Alin Tișe:  
 Am crezut că doar colegul dumneavoastră care a plecat este autist și 
cântă după ureche dar văd că și dumneavoastră cântați după ureche, îmi cer 
scuze. Ce nu vă..... 
Dl. Mihai Iepure:  
 Vă rog să nu facem exprimări despre diagnostice, domnule președinte. 
Să păstrăm bunul simț al ședinței.  
Dl. Ionuț Florea:  
 N-am crezut că coborâm până la nivelul ăsta... 
Dl. Alin Tișe:  
 Despre care diagnostice?  
Dl. Mihai Iepure:  
 Autismul este un diagnostic și este o boală gravă.  
Dl. Alin Tișe:  
 Era vorba de autism administrativ în care nu se înțelege Ordinea de zi, 
nu era vorba de o chestiune medicală.  
Dl. Mihai Iepure:  
 De aceea zic să nu folosim cuvinte pe care nu le înțelegem.  
Dl. Alin Tișe:  
 Folosim ce cuvinte dorim, nu stabiliți dumneavoastră ce cuvinte să 
folosim în ședință. Am avut toată îngăduința cu dumneavoastră până acum, 
dar se pare că realmente nu ai cu cine. Deci, spuneți-vă punctul de vedere și 
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cu asta basta. Dar nu ne subminați autoritatea administrativă și nici nu ne luați 
de fraieri. Faptul că oamenii aceștia în consiliu au cu dumneavoastră 
îngăduință și vă acceptă toate prostiile pe care le spuneți de atâția ani, asta nu 
înseamnă că dumneavoastră aveți dreptate. Vorbiți prostii întruna, vă înlocuiți 
unii pe ceilalți, noi manifestăm îngăduință, pe lângă faptul că ar trebui să citiți 
administrația publică și să faceți o diferență între un aviz și un acord și un vot, 
nu faceți strictul necesar de a vă informa, vorbiți cu o nonșalanță despre care 
nimeni nu poate să discute pentru că dumneavoastră sunteți ce? Manifestăm 
îngăduință cu dumneavoastră, manifestăm îngăduință la punctul urgent, nu 
sunteți capabili să faceți niciun amendament palpabil la niciun proiect și ne 
țineți ore în șir la punctul Diverse ca să vă ascultăm frazele pe care le citiți de 
pe calculator. Păi despre asta doriți dumneavoastră să facem administrație 
publică, stimați colegi?  
Dl. Ionuț Florea:  
 Domnule președinte, administrația publică .... 
Dl. Alin Tișe:  
 Păi în primul rând, stimate coleg, pregătește-te înainte de a veni la 
ședință și faci o diferență între o notă de fundamentare și un proiect și înțelegi 
că dacă ai la bază o iminentă modificare legislativă nu aveai cum să o intuiești 
ca președinte de consiliu județean și că urgența se justifică câtă vreme nu o 
știai acum 3 zile.  
Dl. Ionuț Florea:  
 Tot timpul se justifică din punctul dumneavoastră de vedere.  
Dl. Alin Tișe:  
 Dacă pentru dumneavoastră o iminentă modificare legislativă despre 
care nu se știa nu este o chestiune neprevăzută care a apărut atunci ce să vă 
conving eu pe dumneavoastră?  
Dl. Ionuț Florea:  
 Modificarea nu e iminentă, se discută de foarte mult timp.” 

 
Prezenta erată va fi atașată la Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a 

Consiliului Judeţean Cluj din data de 14 iunie 2022 și va fi adusă la cunoştinţa 
publică prin afişare la sediul Consiliului Judeţean Cluj şi publicare pe pagina de 
internet “www.cjcluj.ro”.  
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