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Consilierii au ales vicepreședinții Consiliului Județean Mureș 

 

În cadrul ultimei ședinței ordinare a anului 2020 consilierii județeni au ales prin 

vot secret cei doi vicepreședinți ai Consiliului Județean Mureș pentru mandatul 

2020-2024. Pentru cele două funcții au fost nominalizați consilieri Kovács 

Mihály Levente, din partea UDMR, Ovidiu Georgescu, din partea PNL și Ovidiu 

Dancu, din partea PSD.  

În urma numărării voturilor au fost aleși Kovács Mihály Levente cu 26 voturi 

”pentru”, 4 ”împotrivă” și 3 voturi ”nule” și Ovidiu Georgescu cu 26 voturi 

”pentru”, 5 ”împotrivă” și 2 voturi ”nule”. 

Președintele Consiliului Județean Mureș, Péter Ferenc a mulțumit celor doi 

vicepreședinți din mandatul 2016-2020, Ovidiu Dancu și Alexandru Cîmpeanu 

pentru munca depusă în interesul cetățenilor și și-a exprimat încrederea că va 

avea o bună colaborare cu cei doi vicepreședinți nou aleși. ”În perioada 

următoare, pe baza discuțiilor pe care le vom avea, voi delega o serie de 

responsabilități celor doi vicepreședinți. Rolul acestora este foarte important în 

coordonarea activității aparatului de specialitate al Consiliului Județean și am 

convingerea că vom avea o colaborare fructuoasă. În mandatul trecut am demarat 

o serie de proiecte iar acum urmează să le punem în aplicare astfel încât 

dezvoltarea județului Mureș să fie un exemplu pe plan național”, a declarat 

acesta. 

Vicepreședintele Kovács Mihály Levente a declarant la sfârșitul ședinței că 

dorește punerea în aplicare a proiectelor prezentate în campania electorală. 

”Doresc să mulțumesc mureșenilor care au votat lista UDMR pentru că altfel nu 

eram astăzi aici. Mulțumesc UDMR pentru sprijinul acordat și tuturor pentru 

votul dumneavoastră. Avem mult de lucru și acele proiecte pe care le-am 

prezentat legat de Zona Metropolitană și de investițiile în sănătate să le punem în 

aplicare. Sunt onorat de această funcție și cred că vom lucrez bine împreună și 

vom avea rezultate bune”, a spus acesta. 
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Vicepreședintele Ovidiu Georgescu a subliniat importanța muncii în echipă și a 

echilibrului. ”Niciodată nu m-am gândit că astăzi voi fi și eu printre cei care 

lucrează în această minunată clădire. Mulțumesc pentru nominalizare și 

majorității care m-a votat. Consider că am o mare responsabilitate față de 

locuitorii județului. Din experiența mea știu că nu pot face nimic de unul singur, 

cred că am ajuns la momentul la care zgomotul armelor politice trebuie să tacă și 

să audă doar dialogul nostru urmat de fapte. Depinde numai de noi să dovedim că 

ne-am maturizat politic. Doar atunci când am avut o echipă puternică am reușit să 

facem lucruri importante. Doresc să facem și aici același lucru”, a spus acesta. 

 

Rectificare bugetară 

 

Tot în cadrul ședinței de astăzi consilierii județeni au aprobat un proiect privind 

utilizarea excedentului bugetar. Astfel, întrucât, până la această dată nu s - a 

aprobat Legea bugetului de stat pentru anul 2021, iar în luna ianuarie 2021 vor fi 

de achitat sume pentru contractele în derulare ale autorității județene, s-a aprobat 

utilizarea în anul 2021, din excedentul cumulat estimat al anilor precedenți suma 

de 50.000.000 lei repartizată astfel: 15.000.000 lei, pentru acoperirea golurilor 

temporare de casă ale secțiunii de funcționare; 35.000.000 lei, pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare.  

De asemenea, bugetul pe anul 2020 a fost rectificat pentru mai multe instituții 

subordonate Consiliului Județean Mureș. Astfel, pentru Spitalul ”Gheorghe 

Marinescu” din Târnăveni s-a aprobat înscrierea în buget a creditelor de 

angajament pentru proiectul „Consolidarea capacității de gestionarea a crizei 

sanitare COVID-19” în valoarea de 15.179.023,59 lei.  Pentru Filarmonica de Stat 

Trgu Mureș și Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel s-au majorat sumele alocate în 

buget pentru cheltuieli de personal cu 1.497.000 lei, respectiv cu 1.740.000 lei, 

reprezentând sume datorate de angajaților în baza unor sentințe judecătorești. 

Pentru Muzeul Județean Mureș s-a aprobat suplimentarea sumelor prevăzute la 

Bunuri și servicii cu 150.000 lei pentru cheltuieli aferente expoziției Pompei, a 

celor legate de catalogul Pictura Transilvăneană Interbelică și cotizații pentru 

Asociația Visit Mureș, precum și a cheltuielilor de capital cu 343.000 lei pentru 

Sistemul de iluminat la expoziția de artă maghiară respectiv pentru achiziția 

tabloului „Odaia prizonierilor” realizat de pictorul Nicolae Tonitza. 

 

Biroul de presă al Consiliului Județean Mureș 


