
 
 
 

LISTA CONSILIERILOR JUDEŢENI GĂSIŢI  
INCOMPATIBILI ÎN URMA MONITORIZĂRII 

 
 

Au fost monitorizaţi toţi consilierii judeţeni din cele 9 judeţe specificate. 
 
 
 
BIHOR 
 
1.  Kiss Alexandru-UDMR, candidatul UDMR şi preşedintele Consiliului Judeţean. 
Este frecvent prezentat de presa locală ca un om de afaceri beneficiar al poziţiei sale 
publice, cu mai multe incidente cu justiţia în trecutul său. A fost implicat în două anchete 
penale, una pentru contrabandă cu produse electronice prin consignaţia sa şi alta pentru 
realizarea de materiale pornografice, alegîndu-se cu amenzi administrative care au rămas 
definitive.  
 
2. Szabo Odon-UDMR. Cunoscut ca un apropiat al lui Kiss, Szabo Odon nu este nici el 
străin, conform presei, de folosirea unor informaţii în interes privat sau de grup. 
Preşedinte al comisiei juridice, deşi este de profesie istoric, Szabo este şi reprezentant 
local al unei Agenţii pentru Promovarea Investiţiilor din Ungaria (ITDH). Agenţia îi 
achită lunar 700 $ pentru consultanţă prin firma sa Gubeur Consult (firma nu este trecută 
în declaraţia sa de avere). Consilierul Szabo Odon ocupă simultan şi funcţia de şef de 
secţie la Muzeul Ţării Crişurilor. CJ aprobă bugetul şi organigrama muzeului, cazul fiind  
unul de incompatibilitate. 
 
3. Gavrilă Ghilea, PD-L, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. Unul dintre cei mai 
mari antreprenori pe plan local. După alegerile din 2004, a trecut de la PSD în barca noii 
puteri. A făcut lucrări pe bani publici, dar obţinuţi de la altă instituţie decît cea din care 
făcea parte. În 2004, pe cînd era viceprimar, a renovat prin firma sa clădirea Teatrului de 
Stat, prin contract cu CJ. După 2004, în calitate de vicepreşedinte al CJ, a obţinut de la 
Primărie reabilitarea străzii principale din Oradea.  
 
4. Teodor Maghiar-PC. Susţinut politic de PSD, a fost rector al Universităţii din 
Oradea pînă în 2004. Aici i s-a decernat titlul de ,,doctor honoris causa” lui Ion Iliescu 
sau au predat miniştrii PSD Ioan Mircea Paşcu, Aurel Constantin Ilie, Vasile Puşcaş. A 
căpuşat Universitatea în nenumărate moduri: la restaurantul familiei sale, En Vogue 
(firma Bianca Impex) se dădeau mesele de protocol. Baza didactică de la Sînmartin era 
folosită ca parcare pentru maşinile firmei familiei , Otto Trading, iar firmei CIAC, 
aparţinînd unui prodecan, i-a încredinţat contractele de construcţii, aceasta făcînd la 
schimb lucrări la vilele familiei Maghiar şi ale unor universitari. În 2007, lui Teodor 
Maghiar şi fiului său, care i-a urmat ca rector, DNA le-a deschis dosare penale. Unul 
pentru un prejudiciu estimat la 25 de milioane de euro prin falsificarea numărului de 



studenţi la forma fără taxă (în loc de aproximativ 7.000 de studenţi, ei au raportat 
21.000). Un alt dosar este pentru acordarea de diplome unor cetăţeni străini la discipline 
inexistente. Cu primul dosar, cei doi, tatăl şi fiul, au ajuns în instanţă anul acesta. În 
calitate de consilier judeţean a votat cînd s-a decis aprobarea unor schimburi de imobile şi 
terenuri între CJ si Universitate. 
  Teodor Maghiar a fost înainte de 1989 membru al Comitetului Judeţean PCR. În 1996 a 
votat cu mai multe buletine, dar a fost scos de sub urmărire penală. În 2000-2004 a fost 
senator PSD, după care a trecut la PC. 
 
5. Ştefan Seremi-PD-L. 
candidatul PDL, a fost menţionat în raportul „Corupţia Descentralizată” al Centrului de 
Resurse Juridice şi criticat de presă pentru că a fost în incompatibilitate (în 2004) şi 
conflict de interese, deoarece în calitatea sa de preşedinte al Consiliului judeţean era şi 
administrator la complexul Crişana Băile Felix, societate la care Consiliul Judeţean 
deţinea participaţii. 
  
BOTOŞANI    
 
1 Constantin Conţac-PSD, candidatul PSD şi actualul preşedinte al CJ a fost trimis 
anul trecut în judecată de către DNA pentru spălare de bani, fals în declaraţii şi operaţiuni 
financiare în situaţii de incompatibilitate. Anchetatorii afirmă că a dobîndit foloase 
necuvenite estimate la 19,3 milioane de lei noi. In această perioadă, Conţac a achiziţionat 
o casă de vacanţă, un BMW X5 din 2006, un Audi A6, fabricat în 2007 şi nouă 
autobasculante Iveco pentru firmă. Conform presei, o firmă a soţiei sale, Comaliment SA, 
a cîştigat un contract de 2 milioane de lei noi în cadrul programului ,,Laptele şi cornul“ 
derulat de Consiliul Judeţean. 
 
2. Cristian Achiţei, PD-L. În mai 2007, Cristian Achiţei a susţinut în faţa unei comisii 
de specialitate un proiect de reabilitare drum al firmei Conproiect Aky, proiect care a şi 
cîştigat licitaţia CJ. Firma în cauză, cîştigătoare în mai multe rînduri a unor contracte cu 
CJ, are drept asociat pe fratele consilierului, Daniel Achiţei. Presa şi unul dintre 
vicepreşedinţii CJ  l-au acuzat pe Cristian Achiţei de conflict de interese.  
 
3. Mircea Dănuţă-PSD. Traseist politic. În 1999, era membru PSDR ( Sergiu Cunescu) 
În urma fuziunii acestui partid cu PDSR, Mircea Dănuţă a trecut pe la PD si PNL, înainte 
de a ajunge la PRM. A intrat în consiliu pe lista acestui partid, după care s-a înscris în 
PSD. 
 
BRAŞOV                 
 
1. Aristotel Căncescu-PNL, candidatul PNL şi preşedintele Consiliului Judeţean, a 
fost în centrul mai multor scandaluri de presă. El a făcut obiectul unei plîngeri penale din 
partea CNA pentru că ar fi declarat în fals că nu e proprietarul firmei CANET SRL, o 
firmă intermediară prin care a vîndut ulterior licenţele radio Mix FM, proprietatea sa. 
Aristotel Căncescu a mai fost criticat de presa locală şi pentru alte tranzacţii ale 



Consiliului Judeţean cu imobile a căror situaţie legală nu era clară. Ziarul „Gîndul” a mai 
relatat că preşedintele Căncescu a distribuit discreţionar banii primăriilor din judeţ, 
favorizînd propriul său partid. 
 
2.  Sebastian Grapă-PNL Ales pe lista PSD, după o încercare de a se inscrie la PD, 
a ajuns la PNL. Grapă a devenit renumit pentru lucrări făcute de firmele sale pe bani 
alocaţi de CJ. A intrat astfel în conflict de interese. Presa a dezvăluit trei contracte 
încheiate de Grapă: renovarea căminului cultural din Viştea, parcarea din aceeaşi 
localitate şi reabilitarea sediului primăriei din Hîrşeni. La sfîrşitul lui martie anul acesta 
şi-a anunţat ,,demisia de onoare”. În perioada respectivă presa a făcut public faptul că 
sora sa s-a înscris şi a participat la licitaţia pentru concesionarea restaurantului 
Consiliului Judeţean. Nu a fost încă anunţat cîştigătorul licitaţiei. 
 
 
CLUJ 
 
1. Marius Nicoară-PNL, candidatul PNL este preşedintele Consiliului Judeţean. 
Marius Nicoară nu are depusă declaraţia obligatorie de conflict de interese. Presa a 
semnalat prezenţa fratelui său ca acţionar la MC Management Consulting, firmă care este 
asociată la rîndul său în Aviation Management Consulting cu Airport Consulting GMBH, 
cîştigătoarea prin încredinţare directă a contractului de fezabilitate pentru extinderea 
Aeroportului Cluj. 
 
2. Marinel Andro, PD-L. Traseist politic. Membru PRM şi şef de organizaţie locală 
pînă în iulie 2006, membru al PC pînă în noiembrie 2007, după care a intrat în PD. 
 
3. Graţian Şerban-PSD. Pînă în 1989, director de trust de construcţii şi membru în 
biroul Comitetului Judeţean PCR. În perioada 2000-2004, a fost preşedintele Consiliului 
Judeţean Cluj. În timpul mandatului de preşedinte, firma sa (Construcţii Napoca) a 
încheiat numeroase contracte cu alte instituţii publice (construirea de cartiere pentru 
ANL, renovarea Institutului Oncologic, extinderea aeroportului ş.a.). În presă, a fost 
acuzat împreună cu Liviu Medrea de corupţie în afacerea Power Pack. CJ a cheltuit 
atunci 4,3 milioane de euro pentru achiziţionarea de utilaje de împachetat resturi 
menajere. Utilajele, la mîna a doua, nu au rezolvat problemele de mediu, Clujul alegîndu-
se doar cu depozite de resturi menajere împachetate în plastic.  
 
4. Ioan Berchişan –PNL. Se află într-un conflict de interese. Ca şef al Inspectoratului 
Judeţean de Constructii autorizează şi controlează în chiar domeniul de activitate al 
firmei sale Reconstruct din Turda, construcţiile. 
 
5. Ioan Petran-PNL. Este  într-o situaţie similară cu cea a colegului său de partid şi 
consiliu, Ioan Berchişan. Petran este director al Inspectoratului Teritorial în Construcţii şi 
asociat la două  firme de construcţii, Ada Construct şi Ada Proiect. 
 
COVASNA 



 
1. Kiss Tiberiu-UDMR. În calitate de consilier s-a aflat în mai multe rînduri în conflict 
de interese. Conform presei, S.C. IFCOR S.A., la care este membru în Consiliul de 
Administraţie, a încheiat mai multe contracte pentru construcţia şi reabilitarea de drumuri 
cu CJ: 3 contracte în 2004, 8 în 2005 şi cîte unul în 2006 şi 2007. 
 
2. Henning Laszlo Janos-UDMR. Lucrează ca şef serviciu la Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Covasna. Presa a scris despre faptul că firmele sale Medwin şi Mediasoft au 
prestat servicii pentru unităţi de învăţămînt subordonate instituţiei publice în care el are o 
funcţie de conducere.  
 
DOLJ 
 
1. Petre Petrescu-PSD. S-a aflat în conflict de interese. A vîndut în 2005 prin firma pe 
care o deţine împreună cu soţia sa, Pet Pers Invest SRL, o clădire primăriei din Scăeşti, 
judeţul Dolj. Banii au fost alocaţi de CJ. Petre Petrescu conduce şi comisia de buget-
finanţe, care şi-a dat avizul înainte de votul în plen pentru alocarea sumei de 226.000 
RON pentru această achiziţie. În mandatul precedent de consilier judeţean, a vîndut prin 
aceeaşi firmă tractoare Direcţiei Judeţene pentru Protecţia Plantelor, unitate subordonată 
CJ. 
 
2. Maria Schutz-PSD. În decembrie 2007, a fost trimisă în judecată pentru înşelăciune 
cu consecinţe deosebit de grave şi bancrută frauduloasă. Prejudiciul adus statului este 
estimat la 5 milioane de euro. Maria Schutz nu a avut mijloacele financiare necesare 
pentru investiţiile asumate prin contractele de privatizare la Orser Oradea şi Sere Codlea. 
Pentru a acoperi acest fapt, cu complicitatea altor trei persoane, a raportat date şi investiţii 
fictive. Printr-o altă firmă a sa a devalizat cele două societăţi. Presa a mai sesizat cum 
firmele sale din agricultură au primit subvenţii în timp ce erau datoare la stat.  
 
3. Ion Voiculescu-PSD. Revoluţia din Decembrie 1989 l-a găsit în fotoliul de primar al 
Craiovei şi prim-secretar al Comitetului Municipal al PCR.  
 
4. Victor Odolbaşa-PNG, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean şi candidat al PNG 
pentru preşedenţia CJ. Este traseist, trecînd în cariera sa politică pe la PRM, PSD şi PNG.  
 
5. Gheorghe  Daniliuc-PNG. Traseist politic. Apropiat al vicepreşedintelui CJ, Victor 
Odolbaşa, l-a urmat fidel pe acesta. De la PRM a trecut  la PSD, de unde, la începutul 
acestui an a migrat la PNG. 
 
IAŞI 
 
1. Dinu Apăvaloaei-PSD. Consilierul Dinu Apăvaloaei şi fiul său Eduard Cătălin 
Apăvaloaei au contractat apartamente în vile tip duplex construite de ANL în str. Moara 
de Vînt. În declaraţia de avere, Dinu Apăvaloaei menţionează contractarea unui credit 
ipotecar de 45.000 de euro pentru locuinţă în str. Moara de Vînt. Dinu Apăvaloaei a 



contractat locuinţa prin ANL, deşi, conform declaraţiei de avere din 26.12.2006, mai avea 
în proprietate două locuinţe. Vilele construite prin ANL au beneficiat de subvenţionarea 
de la bugetul de stat a 20% din preţ, de teren gratuit şi utilităţi acoperite de la bugetul 
local. 
 
2. Victor Ştefura-PSD. În cadrul unui proiect ,, Dezvoltarea capacităţii de luptă 
împotriva corupţiei a organizaţiilor neguvernamentale locale”, Centrul pentru Resurse 
Juridice a sesizat Instituţia Prefectului în legătură cu situaţia consilierului Victor Ştefura. 
Acesta, în şedinţa din 02.02.2007 a CJ nu a anunţat că are un interes personal privind trei 
studii de fezabilitate contractate de Prima Serv Company şi nu s-a abţinut de la vot. 
Consilierul era asociat la aceasta firmă şi s-a aflat în conflict de interese în formă 
consumată. În adresa prefecturii către CJ, se recunoştea corectitudinea sesizării. În 
răspunsul său, Consiliul Judeţean a  scuzat fapta prin votul majoritar dat pentru contracte, 
ignorînd litera legii, dar promiţînd că pe viitor va fi ,,extrem de atent”. 
 
3. Magda Ţepoi-PNL. Magda Ţepoi a fost trimisă în judecată pentru deturnare de 
fonduri în calitatea pe care o avea de preşedintă a Camerei de Comerţ a Regiunii de 
Dezvoltare Nord-Est (rechizitoriul nr. 200/P/2004 din 4 iulie 2005). Prejudiciul a fost 
estimat la 133.000 de euro. Banii reprezentau o parte din finanţarea  unui proiect 
european cu fonduri nerambursabile (un proiect Phare destinat perfecţionării 
întreprinzătorilor). Procesul trenează din 2005. 
 
TIMIŞ 
 
1. Tiberiu Procopie Lelescu, PD-L. Este considerat artizanul acţiunii de acaparare a 
patrimoniului Pencoop. Conform presei, prin devalorizarea bunurilor materiale (ca 
urmare a neactualizării valorii lor timp de mai mulţi ani) şi printr-un împrumut acordat în 
nume personal întreprinderii la care era şi membru în CA şi director, Lelescu a ajuns de 
la un procentul de 0,26% din capitalul social al societăţii, cît deţinea iniţial, la 20,39%. La 
această inginerie, Lelescu a beneficiat de concursul lui Nicolae Gavrilă, PSD şi 
preşedintele Centrocoop, acţionar majoritar la Pencoop. Miza acestei afaceri au fost 
terenul şi clădirea amplasate în centrul Timişoarei, a căror valoare de vînzare s-ar putea 
ridica la 30 de milioane de euro. 
 
2. Bogdan Cătălin Ghelbere, PD-L. Traseist politic. Iniţial  a fost consilier PSD, dar 
a ajuns la PD-L, după o escală la PC. În declaraţia sa de interese pe care a CJ Timiş a 
trimis-o prin poştă către SAR şi datată 2005, Ghelbere scrie că este unic proprietar al SC 
2MG. În 2006, firma 2MG a încheiat două contracte cu CJ, situaţie în care avem de-a 
face cu un conflict de interese. În următoarea declaraţia de interese completată de 
consilier şi postată pe site este în 2008 el nu mai apare ca fiind acţionar la respectiva 
firmă. Pe de altă parte, Bogdan Ghelbere a consemnat în declaraţia de avere un venit de 
48.000 de RON din închirierea casei sale firmei 2MG. 
 
3. Ionel Patrichi-PNL. Consilierul Patrichi este acuzat, conform presei, că a căpuşat 
printr-o firmă privată Societatea Naţională de Îmbunătăţiri Funciare Timiş, la care este 



director. Inginerul Mihai Horvath, concediat de Patrichi, a dezvăluit că firma privată a lui 
Patrichi închiriază utilaje de la SNIFT şi lucrează cu salariaţii acestei societăţi de stat. 
 
 
 
VRANCEA 
 
1. Marian  Oprişan-PSD, candidatul PSD, preşedintele Consiliului Judeţean. Pe 5 
iunie 2006 a fost trimis în judecată de către DNA (dosar nr.19/P din 2005 ), alături de alte 
cinci persoane, între care şi vicepreşedintele CJ, Mircea Diaconu. Oprişan a fost acuzat 
de comiterea a numeroase ilegalităţi în desfăşurarea programului de pietruire a 
drumurilor comunale din judeţ, în calitatea sa de preşedinte al CJ şi ordonator principal 
de credite. In mod repetat nu şi-ar fi îndeplinit obligaţiile legale, nu a verificat personalul 
din subordine, a aprobat referate care nu reflectau realitatea şi a obţinut avantaje 
patrimoniale în favoarea societăţilor comerciale, generînd pagube de peste un milion de 
euro.  
In cazul complexului ,,Căprioara” (din acelaşi dosar), Marian Oprişan ar fi cumpărat prin 
interpuşi şi pe numele mamei sale 8 ha de teren în crîngul Petreşti. Ulterior, Oprişan a 
luat iniţiativa de a cumpăra în numele CJ complexul ,, Căprioara”, tot din apropierea 
crîngului. Conform rechizitoriului, Oprişan a intrat sub incidenţa art. 75 din Legea 
nr.393/2004, avînd un interes personal în acest caz. Achiziţia complexului a produs 
pagube atît fondului de rezervă aflat la dispoziţia Guvernului- 3 miliarde lei vechi, cît şi 
bugetului CJ- aproape 15 miliarde de lei vechi. Capetele de acuzare în acest caz sunt de 
uz de fals, utilizarea creditului în alte scopuri decît cel pentru care a fost acordat şi abuz 
în serviciu.  
 
2. Mircea Diaconu-PSD. Este judecat la Focşani în acelasi dosar cu Oprişan pentru 
abuz in serviciu. Cunoscut ca ,,mîna de semnat “, Diaconu, fără a avea o dispoziţie scrisă, 
a semnat toate contractele de execuţie de lucrări cu societăţi neeligibile şi a aprobat 
referate şi ordine de plată pentru lucrări neexecutate. 
 
3. Victor Roman-PSD. Are mai multe afaceri în construirea şi reabilitarea de drumuri. 
Victor Roman a fost acţionar al firmei Sotirex, din care s-a retras. Dar a folosit firma în 
continuare. Sotirex a cîştigat contractul de deszăpezire cu CJ în valoare de 1,8 milioane 
de lei noi, după care a închiriat utilaje de la firma Roman Impex Prest (la care Victor 
Roman deţine 95% din capital ). În firma Sotirex a rămas Angela Munteanu cu care 
Roman este asociat într-o terţă firmă, Ronalegna Consult.   
 


