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PROCES-VERBAL 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 28 iulie 2016 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare a Consiliului Județean Mureș și au fost 

conduse de domnul președinte Péter Ferenc. 

Ordine de zi a ședinței a fost stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean 

nr. 209/21 iulie 2016 și a publicată în cotidienele locale: Cuvântul Liber și Népujság. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean au lipsit 3 consilieri: Alexandru György, 

Kupás János, Marius Tiberiu Baciu. Domnul consilier Aurelian Olimpiu Sabău-Pop a 

semnat foaia de prezență, dar nu a participat la dezbaterile din cadrul ședinței. 

Au fost invitați să participe: 

• dl. Lucian Goga, prefectul județului Mureș; 

• d-na Monica Olivia Avram, director, Biblioteca Judeţeană Mureş;  

• d-na Daniela Pop, contabil-șef, Biblioteca Județeană Mureș; 

• dl. Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş;  

• dl. Adrian Dragomir, contabil-șef, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș; 

• dl.Iuliu Praja, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureș; 

• d-na Maria Iosib, contabil-șef, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și 

Educație Artistică Mureș; 

• dl. Soos Zoltán, director,  Muzeul Judeţean Mureş; 

• d-na Marcela Mihalte, contabil-șef, Muzeul Județean Mureș; 

• dl. Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL; 

• d-na Leontina Ludușan, contabil-șef, Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL; 

• dl. Barabási Attila, director, Ansamblul Artistic Profesionist MUREŞUL; 

• dl. Adrian Silvășan, contabil-șef, Ansamblul Artistic Profesionist MUREȘUL; 

• dl. Virgil Podoabă, redactor-şef, Revista VATRA; 

• dl. Onofir Nistor, contabil-șef, Revista VATRA; 

• d-na Codruța Sava, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureș; 

• d-na Carmen Belean, contabil-șef, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor 

Mureș;  

• d-na Ileana Guşatu, director, Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 

• d-na Valeria Vincze, contabil-șef, Camera Agricolă Județeană Mureș; 
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• dl. Ioan Sîmpălean manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dl. Sorin Pop, contabil-șef, Spitalul Clinic Județean Mureș; 

• dna Megheșan Zsuzsanna Emese -  manager, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni; 

• d-na Anca Ifrim, contabil-șef, Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 

• Dl. Schmidt Lorand, director, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș;  

• d-na Carmen Hărșan, contabil-șef, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș; 

• d-na dr. Stekbauer Andrea – Direcția Generală de Asistență Socială și protecția 

Copilului; 

• d-na  Anişoara Moga, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu 

Mureş;  

• d-na Luminița Andone, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 

Tîrgu Mureș; 

• dl. Ion Socol, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.3 - SAM Reghin; 

• d-na Marcela Pop, contabil-șef, Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 – SAM 

Reghin; 

• dna Luminița Gherendi, președintele CA al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș; 

• dl. Petroniu Tiberiu Vasile Nagy, director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de 

Interes Judeţean; 

• dl. Balasz Istvan, contabil-șef, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean;  

• dl. Emil Bloj, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Tîrgu 

Mureş; 

• d-na Camelia Legian, contabil-șef, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Tîrgu Mureș; 

• d-na Mărioara Bîrsan – director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos; 

• d-na Elena Henteș, contabil-șef, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos; 

• dl. Ioan Rus – director, Direcția pentru Agricultură Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Dl. președinte Péter Ferenc – Bună ziua! Stimați colegi vă rog să ne ridicăm cu toții în 

picioare pentru intonarea Imnului de Stat. 

Se intonează Imnul de Stat. 

Doamnelor și domnilor, stimați colegi, dați-mi voie să declar deschise lucrările ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Mureș și acum urmează ca dl. consilier Tatár Bela să 

depună jurământul. Îi dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma. 

Dl. secretar Cosma – Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Tatár, vă rog să vă 

apropiați. O să dau citire jurământului, o să vă rog să puneți mână stângă pe Biblie și 

pe Constituție și după ce voi termina să rostiți cuvântul ”jur”. Jur să respect 

constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și 

priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Mureș. Așa să îmi ajute 

Dumnezeu!  
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Dl. consilier Tatár – Jur. 

Dl. președinte Péter – Dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma 

pentru a supune la vot procesul-verbal al ședinței de constituire din data de 

24.06.2016. 

Dl. secretar Cosma – Mulțumesc domnule președinte. Doamnelor și domnilor consilieri 

ați primit materialul în cauză. Dacă există observații cu privire la conținutul acestuia? 

Întrucât nu există, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței de constituire. Vă 

mulțumesc.  

Dl. președinte – Cu 29 de voturi pentru a fost aprobat procesul-verbal.  

Procesul-verbal se aprobă cu 29 de voturi  “pentru”, 3 consilieri nu au votat (Cosmin 

Pop, Ovidiu Tudor Ilieș și Tatár Bela) și 4 consilieri au fost absenți (Marius Tiberiu 

Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop).  

Urmează să prezint ordinea de zi, dar dați-mi voie să prezint în primul rând 3 proiecte 

din ordinea de zi care au intrat în regim de urgență și, totodată, să vă spun că 

proiectul de hotărâre din ordinea de zi cu nr. 4 și cel cu nr. 16 le scoatem de pe 

actuala ordine de zi. Deci punctul nr. 4, cel cu rectificarea bugetului de venituri și 

cheltuieli la Aeroportul Transilvania și nr. 16, referitor la planul de restructurare a 

Centrului de Recuperare Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni. Dați-mi voie să dau 

cuvântul domnului secretar ca să prezinte proiectele în regim de urgență. 

Dl. secretar Cosma – Mulțumesc. După cum preciza și dl. președinte, există trei 

materiale în regim de urgență, materiale pe care le aveți fiecare dintre 

dumneavoastră pe suport de hârtie. Două dintre materiale vizează aprobarea unor 

documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici și se referă la 

reabilitarea Palatului Culturii, respectiv la reabilitarea Muzeului de Științe ale Naturii. 

Iar cel de-al treilea proiect în regim de urgență se referă la modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 89/24 iunie 2016 privitor la constituirea comisiilor pe 

domenii de specialitate. Dumneavoastră ați primit materialele și mai mult ca sigur ați 

și reușit să le lecturați. O să le prezint. 

Reabilitarea Palatului Culturii este un proiect cu care Muzeul Județean Mureș dorește 

să aplice pentru obținerea de finanțare nerambursabilă prin bugetul Uniunii Europene, 

sens în care a contractat o documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru 

clădiri existente, documentație tehnico-economică ce a fost însușită, recepționată de 

către beneficiarul acesteia, respectiv Muzeul Județean. Această documentație a fost 

verificată și de colegii din aparatul de specialitate al consiliului, la rândul lor 

considerând că documentația întrunește cerințele legale pentru a putea fi supusă 

aprobării dumneavoastră, motiv pentru care am redactat proiectul de hotărâre pe care 

deja l-ați primit. O să dau citire acestuia: Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico - 

economică şi indicatorii tehnico - economici ai investiţiei „Reabilitarea Palatului 

Culturii”, la valoarea totală de 7.255.438 lei, din care C+M: 6.094.505 lei, echivalentul 

a 1.609.815 euro din care C+M: 1.352.231 euro (la cursul leu/euro 1 euro = 4,5070 lei 

din 08.06.2016), conform devizului general cuprins în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului Judeţean Mureş, respectiv Direcţiei 

Economice, Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei 

Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care vor răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire.   

Cel de al doilea proiect de hotărâre supus atenției dumneavoastră se referă la 

aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți pentru investiția Reabilitatea Muzeului de Științe ale Naturii. De această dată 

beneficiarul documentației tehnico-economice este Consiliul Județean Mureș, care a 

contractat această documentație, studiul de fezabilitate. Studiul de fezabilitate a fost 

recepționat de către aparatul de specialitate al consiliului, sens în care s-a încheiat un 

proces-verbal de recepție, apreciind că documentația respectă cerințele stipulate în 

Hotărârea de Guvern nr.28/2008 și corespunde temei de proiectare și nevoilor 

beneficiarului și s-a redactat proiectul de hotărâre despre care fac vorbire în acest 

moment. Proiectul de hotărâre are două articole: 

Art.1. Se aprobă documentaţia tehnico - economică şi indicatorii tehnico-economici ai 

investiţiei „Reabilitarea Muzeului de Ştiinţele Naturii”, valoarea totală a investiţiei (cu 

TVA 20% inclus) fiind de 11.358.069,16 lei, echivalent a 2.555.591,12 euro, din care 

valoarea C+M este de 4.148.081,68 lei, echivalent a 933.327,71 euro (1 euro = 4,4444 

lei, comunicat de BNR pentru data de 25.07.2016), conform devizului general cuprins 

în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică  Direcţiei Dezvoltare Regională, Implementare 

Proiecte,  Direcţiei Tehnice şi Muzeului Judeţean Mureş, care vor răspunde de 

aducerea sa la îndeplinire. 

Cel de al treilea proiect de hotărâre vizează modificarea componenței comisiilor pe 

domenii de specialitate, vorbim în speță despre înlocuirea domnului Szabó Árpád cu 

domnul Szigyárto Zsombor-Istvan în comisiile din care dumnealor fac parte. Potrivit 

regulamentului-cadru de organizare si funcționare al consiliilor locale, aprobat prin 

Ordonanța nr. 35/2002, este opțiunea grupurilor de consilieri de a desemna din ce 

comisii să facă parte fiecare dintre aceștia. Noi, în ședința de constituire am adoptat o 

hotărâre care conține componența nominală a comisiilor. Întrucât consilierii pot să 

facă parte din mai multe comisii, doar cea de bază fiind cea care le profită în scopul 

remunerării activității pe care o desfășoară  în exercitarea mandatului de ales local. 

Nu o să mai citesc, cu permisiunea dumneavoastră, și conținutul textului. 

Despre aceasta este vorba în cele trei proiecte de hotărâri. Dacă sunt întrebări, colegii 

din aparatul de specialitate, respectiv de la Muzeul Județean, pot să aducă lămuriri 

punctuale în funcție de ceea ce dumneavoastră veți considera necesar a fi precizat. Vă 

mulțumesc.  

Dl. președinte – Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dna 

Nadia Rață, poftiți, vă rog. 

D-na consilier Rață – Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați colegi 

grupul de consilier PNL dorește să atragă atenția asupra a două situații pe care noi le 

considerăm deosebit de grave și fără precedent, în ultimii ani cel puțin. Este vorba 

despre faptul că până la ora începerii acestei ședințe pe site-ul Consiliului Județean 
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Mureș nu sunt publicate două proiecte de hotărâri deosebit de importante pentru 

dezvoltarea județului Mureș: este vorba de proiectul de rectificare a bugetului 

Aeroportului Transilvania și despre proiectul de rectificare al bugetului Consiliului 

Județean Mureș. Unul dintre ele este punctul 4 de pe ordinea de zi. S-a dispus 

retragerea acestui punct de pe ordinea de zi și din această cauză aș dori să dau citire 

unei scurte argumentări cu privire la implicațiile pe care le are retragerea acestui 

punct 4 de pe ordinea de zi.  

Rectificarea bugetului Aeroportului Transilvania presupunea două obiective extrem de 

importante: alocarea unei sume pentru achiziționarea unei autospeciale pentru 

stingerea incendiilor, obligatorie pentru recertificarea aeroportului și alocarea unei 

sume pentru întocmirea cererii de finanțare și documentația aferentă pentru 

Programul Operațional  în vederea reabilitării pistei aeroportului. În luna aprilie 2016 

Autoritatea Aeronautică Civilă Română a efectuat un audit la Aeroportul Transilvania 

în timpul căruia s-a cerut efectuarea unui exercițiu cu autospeciala de intervenție. În 

timpul exercițiului nu a funcționat instalația de împrăștiere a agentului de stingere, 

timpul de intervenție și defecțiunile constatate au dovedit că se poate asigura doar 

categoria 5 în evaluarea aeroportului, acesta având în prezent categoria 7. În acest 

moment Aeroportul Transilvania se află într-un plan de conformare. Conform acestui 

plan aeroportul este obligat ca până în luna octombrie 2016 … 

Dl. președinte – Mai pe scurt, doamna Rață, vă rog frumos. 

D-na consilier Rață: ….să depună la Autoritatea Aeronautică Civilă Română dosarele cu 

privire la dovezile aferente conversiei certificatului de aerodrom. Ulterior depunerii 

acestor documente va urma un audit care se întinde pe o perioadă de cel puțin 2 luni 

de zile. Documentele care trebuie depuse până în luna octombrie trebuie să explice 

care sunt măsurile întreprinse pentru rezolvarea acestor neconformități constatate, 

inclusiv procedura de achiziționare a unei autospeciale. Știm cu toții că o astfel de 

procedură este extrem de complexă, durează, având în vedere și timpul fabricării 

acesteia, pe baza normelor internaționale impuse în domeniu. În cazul în care nu ne 

vom putea încadra în acest plan de conformare până în luna octombrie Aeroportul 

Internațional Transilvania nu va fi recertificat, fapt care va duce la retragerea 

principalului operator și va periclita negocierile cu alți operatori. În această situație 

ne vom afla și dacă nu vom începe demersurile … 

Dl. președinte – Vă mulțumesc, doamna Rață, consider că ar fi bine să spuneți 

punctual tot ce doriți. Acum, dacă fiecare o să citească câte 5 pagini și seara o sa 

stăm aici. Eu consider că acest punct nu dorim să îl votăm ci dorim să îl amânăm, să 

aflăm mai multe despre aeroport și despre situația în care în 6 luni de zile nu s-a 

întâmplat nimic, acest buget nu a fost votat acum, a fost votat în ianuarie sau în 

februarie, nu s-a întâmplat până în luna asta nimic și acum este foarte urgent. Este 

vorba de o sumă foarte mare, dorim să avem mai multe informații despre cumpărarea 

acestui utilaj sau a acestei mașini pentru stins incendiile și când o să avem toate 

datele, probabil la începutul lunii august, o să facem o ședință extraordinară și votăm. 

Deci este vorba de maxima amânare cu o săptămână a acestui punct. Aceasta este 

concluzia mea și a colegilor noștri, ca să o amânăm cu o săptămână, să avem toate 

datele, pentru că este foarte interesant ceea ce spune doamna Gherendi în legătură 

cu acest proiect, că nu mai este necesar utilajul de deszăpezire deoarece oricum nu îl 
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mai putem folosi anul acesta. Deci este foarte interesant, 6 luni de zile nu am făcut 

nimic și acum dintr-o dată este necesar ca în 3 zile să se întâmple totul. Consider că 

amânarea cu o săptămână a acestui punct de pe ordinea de zi nu se va întâmpla 

absolut nimic și nu vom pierde licența de transport într-o săptămână, dacă nu s-a 

întâmplat acest lucru în 6 luni de zile. Așa consider și aceasta era rugămintea mea 

către dumneavoastră, către colegi, ca să avem toate datele în legătură cu aceste 

mașini de stingere a incendiilor, să întrebăm și specialiștii, că avem destui în județ, și 

dacă o să avem toate datele atunci bineînțeles că o să aprobăm. Deci nu este vorba de 

a nu aproba, ci de a amâna cu o săptămână și să facem o ședință extraordinară pe 

acest punct. Vă mulțumesc. 

D-na consilier Rață – Cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să concluzionez. Nu era 

vorba despre retragerea, sigur, noi am înțeles acest lucru, desigur, grupul de consilieri 

PNL, ci vorbeam despre impactul pe care s-ar putea să îl aibă asupra activității 

aeroportului. Dacă nu se va reintroduce acest punct pe ordinea de zi, grupul de 

consilieri PNL nu va aproba această ordine de zi sau va vota împotrivă. Iar în legătură 

cu celălalt aspect pe care l-am prezentat inițial, legat de faptul că nu a fost publicat 

nici până la această oră proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului 

Județean, prin aceasta se arată o lipsă de transparență, în condițiile în care în anii 

anteriori activitatea Consiliului Județean a fost apreciată din acest punct de vedere. 

Vă mulțumesc. 

Dl. președinte – Vă mulțumesc. Acest proiect de buget a primit avizul fiecărei comisii, 

nu este nici o comisie care n-ar fi avizat acest proiect de hotărâre și într-adevăr au 

fost mai multe discuții la anumite puncte și există și un amendament care îl vom 

supune votului și, bineînțeles, dacă sunteți de acord o să îl includem și dacă nu, nu îl 

vom include pe ordinea de zi. Mulțumesc. Alte întrebări dacă sunt? Dacă nu sunt alte 

întrebări, dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi, cu modificările precizate mai 

înainte, deci cu includerea celor 3 proiecte în regim de urgență și scoaterea celor 

două proiecte nr. 4 și nr. 16. Cin este pentru?  

Hotărârea se aprobă cu 23 de voturi  “pentru”, 6 voturi împotrivă (Bianca Minodora 

Teth, Cristina Mara Togănel, Ervin Molnar, Eugen Bândea, Ionela Daniela Balaș, Nadia 

Dinuca Rață), nu au votat 2 consilieri (Marius Vasile Cerghizan, Ovidiu Tudor Ilieș) și 4 

consilieri au fost absenți (Marius Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, 

Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

Se aprobă cu 23 voturi pentru, Vă mulțumim frumos. Deci trecem la dezbaterea 

materialelor.  

Regim de urgență – punctul 1  Proiect de hotărâre  privind aprobarea 

documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei „Reabilitarea Palatului Culturii” 

Dl. președinte – Dați-mi voie să citesc hotărârea: Art.1. Se aprobă documentaţia 

tehnico - economică şi indicatorii tehnico - economici ai investiţiei „Reabilitarea 

Palatului Culturii”, la valoarea totală de 7.255.438 lei, din care C+M: 6.094.505 lei, 

echivalentul a 1.609.815 euro din care C+M: 1.352.231 euro (la cursul leu/euro 1 euro 

= 4,5070 lei din 08.06.2016), conform devizului general cuprins în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.  
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Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Muzeului Judeţean Mureş, respectiv Direcţiei 

Economice, Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte, Direcţiei 

Tehnice din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, care vor răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire.   

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă mulțumesc. Atunci 

supun votului acest proiect. Cine este pentru? Vă rog să votați. Se aprobă în 

unanimitate (31 voturi pentru). Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

Regim de urgență – punctul 2 Proiect de hotărâre privind aprobarea 

documentaţiei tehnico – economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției "Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii" 

Dl. președinte – Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci îl supunem votului. Cine este pentru? 31 de voturi pentru. Aprobat în 

unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

Regim de urgență – punctul 3 Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM 

nr.89/24 iunie 2016 privind constituirea comisiilor de specialitate 

Dl. președinte – Dacă sunt întrebări? Nu sunt. Atunci supunem votului. Cine este 

pentru? Se aprobă cu 29 de voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Biró József – Attila 

și Kolcsar Anquetil – Karoly). 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi  “pentru”, 2 consilieri nu au votat (Biró József – 

Attila și Kolcsar Anquetil – Karoly), iar 4 consilieri au fost absenți (Marius Tiberiu 

Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

Dl. președinte – Acum dați-mi voie să trecem la proiectul de hotărâre nr. 1 din ordinea 

de zi. Proiectul de hotărâre de la punctul 1 și cel de la punctul 2 din ordinea de zi au 

nevoie de votul a două treimi din numărul consilierilor. 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de vecinătate al autorităţii 

publice judeţene solicitat de S.C. Stăncioiu LOG RESIDENCE INN S.R.L., în vederea 

construirii unei clădiri de locuinţe colective şi branşamente în vecinătatea 

imobilului situat în Tîrgu Mureş, str. Rozelor, nr.11 

Dl. președinte – Acest punct a primit avizul comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci dați-mi voie să 

îl supun votului. Cine este pentru? 31 de voturi pentru, aprobat în unanimitate. Vă 

mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct1.pdf
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înscrierii în 

Cartea Funciară a drumului județean DJ106 Sibiu-Agnita-Apold-Sighișoara, între 

km 82+490-98+023, neafectat de suprapuneri cu alte imobile 

Dl. președinte – Și acest proiect a primit, din partea comisiilor de specialitate avizul. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Vă mulțumesc. 

Atunci supunem votului. Cine este pentru? Cu 30 de voturi pentru s-a aprobat această 

hotărâre.  

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi  “pentru”, un consilier nu a votat (Biró József – 

Attila), iar 4 consilieri au fost absenți (Marius Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás 

János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

Consiliului Judeţean Mureş, pe anul 2016 

Dl. președinte – La acest punct există un amendament și dați-mi voie ca prima dată să 

supun votului acest amendament. Este vorba de un punct în legătură cu Teatrul Ariel, 

deci există un amendament în baza căruia rectificarea de buget, suma de 376 mii lei 

destinată punerii în aplicare a Sentinței nr. 396/2016 să fie scoasă din rectificarea de 

buget și vreau să întreb dacă sunt întrebări în legătură cu acest amendament? Comisia 

juridică a făcut acest amendament. Dacă nu sunt întrebări supun votului acest 

amendament.  

Cine este pentru a fi scos acest punct din rectificarea de buget? Suma de 376 mii lei, 

până la terminarea procesului, a contestației la executare.  

Cine este pentru?  

Amendamentul a fost aprobat cu 22 voturi pentru, nu a votat un consilier (Biró József – 

Attila), un vot împotrivă (Eugen Bândea) și 7 abțineri (Bianca Minodora Teth, Cristina 

Mara Togănel, Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Nadia 

Dinuca Rață, Tatár Bela). Deci se scoate din hotărârea de rectificare a bugetului suma 

de 376 mii lei destinată Teatrului Ariel pentru aplicarea Sentinței 396/2016. 

Dați-mi voie să supun votului, pe articole proiectul de hotărâre.  

La articolul 1 dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări dați-mi voie să supun votului. 

Cine este pentru?  

Cu 24 voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Bianca Minodora Teth, Cristina Mara Togănel, 

Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Nadia Dinuca Rață, Ovidiu 

Tudor Ilieș) s-a aprobat articolul 1.  

Articolul 2. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări dați-mi voie să supun votului. 

Cine este pentru articolul 2?  

Cu 23 voturi pentru, 7 voturi împotrivă (Eugen Bândea, Bianca Minodora Teth, Cristina 

Mara Togănel, Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Ovidiu 

Tudor Ilieș) și o abținere (Nadia Dinuca Rață) s-a aprobat articolul 2.  

Articolul 3. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări dați-mi voie să supun votului. 

Cine este pentru a aproba articolul 3?  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct2.pdf
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Cu 23 voturi pentru și 8 voturi împotrivă (Eugen Bândea, Bianca Minodora Teth, 

Cristina Mara Togănel, Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan, 

Ovidiu Tudor Ilieș, Nadia Dinuca Rață) s-a aprobat articolul 3. 

Acum, dați-mi voie să supun votului proiectul de hotărâre privind rectificarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al Consiliului Județean.  

Cine este pentru? 

Cu 24 de voturi pentru și 7 voturi împotrivă (Eugen Bândea, Bianca Minodora Teth, 

Cristina Mara Togănel, Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan, 

Nadia Dinuca Rață) a fost aprobată hotărârea. 

Hotărârea se aprobă cu 24 de voturi  “pentru”, 7 voturi împotrivă (Eugen Bândea, 

Bianca Minodora Teth, Cristina Mara Togănel, Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, 

Marius Vasile Cerghizan, Nadia Dinuca Rață), iar 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

5. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 

din județ a unor sume pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, pentru anul 

2016 

Dl. președinte – Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dau cuvântul doamnei Csép Andrea. 

Dna consilier Csép – Stimate domnule președinte, stimați domni vicepreședinte, 

domnilor colegi, stimați invitați iau cuvântul în beneficiul familiilor care au copii cu 

cerințe educaționale speciale, așa numitul CES. Ei sunt copii, tineri care suferă de boli 

cronice, cum ar fi diabet, cancer etc., cei cu deficiențe de vedere și auz, respectiv 

locomotorii și mentale, precum și cei cu dificultăți de învățare. Acum vom vota 

repartizarea sumelor pe localități pentru finanțarea drepturilor acestor copii cu 

cerințe educaționale speciale, integrați în învățământul e masă. Analizând expunerea 

de motive am constatat cu stupoare că doar 9 unități administrativ-teritoriale au 

depus solicitare pentru acordarea acestor drepturi. Cred că aceste date sunt mai mult 

decât parțiale. Totodată am purtat discuții cu conducerea CJRAE, instituție care 

eliberează aceste certificate și am aflat că în evidența instituției figurează 

aproximativ 650 de copii care au acest certificat. Sunt convinsă că această finanțare, 

care constă în asigurarea alocației zilnice de hrană, a rechizitelor școlare, a 

îmbrăcămintei și a încălțămintei este de mare ajutor pentru aceste familii. Având în 

vedere că doar 9 UAT-uri figurează în anexa proiectului de hotărâre din cele 102, 

constat că nu toți copiii care au dreptul la această finanțare vor beneficia de ea. 

Deocamdată doar 160 de copii, conform anexei. Cred că pentru Consiliul Județean 

problemele sociale sunt de importanță majoră, din acest motiv propun să se constituie 

o comisie, care pentru viitor să găsească modalitatea prin care Consiliul Județean să 

asigure facilitarea informării beneficiarilor privind drepturilor cuvenite conform 

legislației din domeniul social. Astfel s-ar putea evita ca, datorită lipsei de informații, 

posibilii beneficiari ai acestui ajutor să decadă din drepturi. Vă mulțumesc. 

Dl. președinte – Vă mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări? Nu sunt. Dați-mi voie să supun 

votului proiectul.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct5.pdf
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Cine este pentru?  

Cu 31 voturi pentru (unanimitate) s-a aprobat hotărârea.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

6.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 

judeţului Mureş la 30 iunie 2016 

Dl. președinte – Trebuie să vă spun că s-a primit avizul comisiilor de specialitate și 

pentru acest punct de pe ordinea de zi. Dacă mai sunt întrebări în legătură cu acest 

proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun votului proiectul de 

hotărâre.  

Cine este pentru?  

Se aprobă cu 31 voturi pentru (unanimitate). Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

7.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.165 din 17.12.2015 privind aprobarea unor taxe şi tarife 

locale datorate în anul 2016 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 

subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

Dl. președinte – Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci dați-

mi voie să supun votului.  

Cine este pentru aprobarea acestui proiect?  

31 de voturi pentru. Vă mulțumesc. S-a aprobat și proiectul de hotărâre cu nr. 7. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitare DJ106 Agnita – 

Sighişoara" 

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Vă mulțumesc. Atunci să supunem votului proiectul.  

Cine este pentru?  

31 de voturi pentru, deci și proiectul de hotărâre cu numărul 8 a fost aprobat. Vă 

mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între Județul 

Sibiu și Județul Mureș în scopul realizării în comun a proiectului "Reabilitarea DJ 

106 Agnita-Sighișoara" 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct9.pdf
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Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Nu. Vă mulțumesc. Supun votului.  

Cine este pentru?  

31 de voturi pentru, deci și hotărârea cu numărul 9 a fost aprobată. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

10.  Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor nr.1 și 2 la 

HCJ nr.23/2016 pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de 

interes public județean 

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt atunci dați-mi voie să supunem votului. Scuzați-mă, 

este un amendament. Completarea evenimentelor culturale din anexa 1 și anexa 2 cu 

poziția 36 – Festivalul Internațional de Folclor Folk Friends Together din 18-22 august 

2016, care va avea loc la Târnăveni și Tîrgu Mureș. Organizator principal este Asociația 

Junii Târnavei, suma solicitată este 15.000 lei. Dați-mi voie să supun votului, prima 

dată acest amendament. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest amendament? Nu 

sunt. Atunci dați-mi voie să supun votului acest amendament.  

Cine este pentru?  

31 de voturi pentru.  

Acum supunem votului proiectul de hotărâre nr. 10, împreună cu acest amendament 

care a fost aprobat.  

Cine este pentru?  

Cu 30 de voturi pentru, a fost aprobat și acest proiect de hotărâre.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, un consilier nu a votat (Szabo Albert), 

iar 4 consilieri au fost absenți (Marius Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, 

Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării cu Autoritatea Națională 

pentru Persoanele cu Dizabilități, pentru implementarea proiectului "Asigurarea 

mobilității pentru persoanele cu dizabilități în România și Europa" 

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt atunci dați-mi voie să supunem votului.  

Cine este pentru?  

31 de voturi pentru, deci s-a aprobat și proiectul de hotărâre cu numărul 11. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

12.Proiect de hotărâre privind modificarea prețurilor medii la produsele agricole 

stabilite pentru evaluarea în lei a arendei, în vederea impunerii veniturilor 

realizate din aceasta în cursul anului 2016 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct12.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct12.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct12.pdf
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Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt cumva întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt 

atunci dați-mi voie să supunem votului.  

Cine este pentru?  

31 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Și acest proiect de hotărâre a fost aprobat. 

Trecem la punctul nr. 13. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului 

Mureș/Consiliului Județean Mureș în organele de conducere ale asociațiilor în care 

este membru 

Dl. președinte – Și acest proiect a primit avizul comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări? Vă rog domnul Molnar. 

Dl. consilier Molnar – Domnule președinte, stimați colegi, vreau doar să anunț că la 

acest punct de pe ordinea de zi nu voi participa la vot pentru a evita un posibil 

conflict de interese.  

Dl. președinte – Da. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Nu sunt. Atunci supunem votului 

acest proiect de hotărâre.  

Cine este pentru?  

Cu 29 de voturi pentru (1 consilier nu a votat) s-a aprobat proiectul de hotărâre.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi  “pentru”, 1 consilier nu a votat, iar 5 consilieri 

au fost absenți (vot secret). 

14.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

pentru atribuirea contractului având ca obiect Delegarea operării și administrării 

depozitului de deșeuri nepericuloase de la Sînpaul și efectuarea transportului 

deșeurilor de la stațiile de transfer Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri și a reziduurilor 

de la stațiile de sortare Acățari, Rîciu, Târnăveni și Bălăușeri la depozitul 

Sînpaul, județul Mureș – Proiect "Sistem de management integrat al deșeurilor 

solide în județul Mureș" 

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, dați-mi voie să supun la vot. Cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi  “pentru”, 1 nu a votat (Ovidiu Dancu), 4 

consilieri au fost absenți (Marius Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, 

Aurelian Olimpiu Sabău- Pop)  

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli 

lunare cu carburanți, soluție de combustie (AdBlue) și ulei de amestec, necesar 

funcționării utilajelor din dotarea Serviciului Administrativ – Intervenții 

Dl. președinte - Și acest proiect a primit avizul comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări? Nu. Vă mulțumesc. Supun votului.  

Cine este pentru?  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2016/07/pct14.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi  “pentru”, 1 abținere (Tátar Bela), 4 consilieri au 

fost absenți ( Marius Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu 

Sabău- Pop)  

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările 

ulterioare     

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, dați-mi voie să supun la vot.  

Cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop)  

18. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, dați-mi voie să supun la vot.  

Cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop) .  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea și reamenajarea 

Centrului Cultural de Interes Județean Apollo – faza studiu de fezabilitate. 

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări?  

Dl. consilier Boloș - Mulțumesc. Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați 

colegi. În calitate de președinte al Comisiei social-culturale aș dori să prezint într-un 

scurt rezumat un punct de vedere al comisie privitor la acest proiect de hotărâre. 

După cum este cunoscut, acest studiu face parte din portofoliul de proiecte al 

județului Mureș, inclus în Planul de dezvoltare al județului Mureș pentru perioada 

2014-2020, proiect pe care l-am aprobat prin Hotărârea nr.107 din 31 iulie 2014. 

Dezbaterea acestui studiu în cadrul Comisiei socio-culturale a evidențiat faptul că 

amenajarea la standarde moderne a unui centru în Palatul Apollo din Tîrgu Mureș este 

un obiectiv care, considerăm noi, necesită o atenție deosebită în agenda de lucru 

pentru perioada următoare a Consiliului Județean Mureș. Modul în care este prevăzut 

să fie amenajat spațiul existent, în momentul de față, va asigura funcționalități 

multiple pentru activități de natură culturală și socială în zona istorică a orașului. 

Membrii comisiei consideră că acest gen de proiecte, prin care se asigură valorificarea 

la un nivel ridicat a patrimoniului edilitar al municipiului Tîrgu Mureș, poate constitui 



    14/15 

 

un model și pentru alte spații care în momentul actual sunt în afara circuitului cultural 

și turistic al județului nostru. Exemplele care ni s-au prezentat de către proiectant în 

cadrul ședinței comisiei, legate de astfel de valorificări făcute în municipiul Sibiu sau 

în alte orașe din țară și din Europa, ne fac să susținem cu căldură acest proiect. 

Evident, suntem conștienți de faptul că  fondurile necesare materializării proiectului 

sunt substanțiale, dar acest lucru nu trebuie să constituie o piedică insurmontabilă 

pentru amplificarea preocupărilor Consiliului Județean în acest domeniu. Vă 

mulțumesc.  

Dl. președinte - Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, dați-mi voie să 

supun la vot. 

Cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop).  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Reabilitare prin pietruire a 

drumului judeţean DJ 135A Viforoasa - Neaua – Miercurea Nirajului – Hodoşa – int. 

DJ153, km 33+150 -36+988, judeţul Mureş”               

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, dați-mi voie 

să supun la vot.  

Cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop). 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Lărgire drum judeţean DJ154J – 

Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000 - 0+631 şi Km 4+726 - 12+684, judeţul 

Mureş”           

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, dați-mi voie 

să supun la vot.  

Cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi  “pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Marius 

Tiberiu Baciu, Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop).  

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. 

Dl. președinte - Și acest proiect de hotărâre a primit avizul comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, dați-mi voie 

să supun la vot.  

Cine este pentru? 
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Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi  “pentru”, 1 abținere ( Eugen Bândea), 1 consilier 

nu a votat (Ștefan Someșan), 4 consilieri au fost absenți (Marius Tiberiu Baciu, 

Alexandru György, Kupás János, Aurelian Olimpiu Sabău- Pop).  

Dl. președinte - Stimați colegi vă mulțumesc foarte frumos și am ajuns la ultimul 

punct. Dacă sunt întrebări, interpelări? Dacă nu sunt, vă mulțumim frumos pentru 

prezență și vă dorim în continuare o zi plăcută tuturor și să ne vedem cu bine la 

următoarea ședință de consiliu. Vă mulțumesc foarte frumos.  

Lucrările ședinței au început la ora 13.00 și s-au încheiat la ora 13,58. 

 

 

 

PREȘEDINTE                        SECRETAR 

Péter Ferenc                      Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mureșan Cristina, consilier 

Verificat: Belean Delia, șef serviciu 

     Nemeș Genica, director 

 


