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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

29 septembrie 2016, ora 13.00 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul 

președinte  Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 

283/22 septembrie 2016 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi 

de Zi” și „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean a lipsit motivat domnii consilieri: Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan.  

  

 Au fost invitați să participe:  

 

• dl. Lucian Goga, prefectul județului Mureș; 

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

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

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

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

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

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

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

• d-na Marcela Mihalte, contabil-șef, Muzeul Județean 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. Virgil Podoabă, redactor-şef, Revista VATRA; 

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

• dl. Kovács András Ferenc, redactor-șef, Revista LATO; 

• dl. Peti Andrei – președinte al Consiliul de Administrație, Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureș; 
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• dl. Pop Ioan Petru, administrator executiv – vicepreședinte al Consiliului de 

Administrație, Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș;  

• d-na Codruța Togan – manager public, Consiliul Județean Mureș;  

• d-na Lokodi Emöke – consilier juridic, Consiliul Județean Mureș;  

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să începem. Buna ziua și bine ați venit 

la ședința consiliului județean. Totodată, dați-mi voie să salut și prezența presei. În 

primul rând, dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a 

prezenta procesul-verbal al ședinței din 25 august 2016. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, dacă cu privire la conținutul procesului-verbal al ședinței anterioare aveți 

observații sau propuneri?  Întrucât nu sunt, vă solicit să votați actul și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 25 

august 2016 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Cu 33 de voturi „pentru” a fost aprobat 

procesul-verbal al ședinței anterioare. Doresc să vă reamintesc că din cei 35 de 

consilieri, lipsește domnul consilier Pokorny Vasile Ștefan - motivat, și domnul 

Cerghizan Marius. Deci sunt 33 de consilieri prezenți la această ședință. 

Dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi. Avem patru proiect de hotărâre în regim de 

urgență. Trei dintre ele au apărut pe site, iar cel de-al patrulea, pentru validarea  

desemnării membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş, a fost prezentat 

fiecărui consilier și, totodată, dați-mi voie să retrag punctul 7 și punctul 10 de pe 

ordinea de zi. În proiectul nr.7 este vorba de aprobarea unor acorduri de parteneriat 

cu unitățile administrativ-teritoriale traversate de drumuri județene, propuse a fi 

modernizate din fonduri europene și proiectul nr.10 pentru pentru constatarea unor 

situații de fapt, în vederea operării la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă 

Tribunalul Mureș.  

Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi ? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să 

supun la vot ordinea de zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

 

Proiecte de hotărâre în regim de urgență 

Domnul președinte Péter Ferenc: Ordinea de zi a fost aprobată, așa că să trecem la 

primul proiect în regim de urgență de pe ordinea de zi.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra unui sector din 

drumul județean DJ 106 Sibiu-Agnita-Apold-Sighişoara situat între km 93+380 – 

94+668; 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Am avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

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

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. 

”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2016; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

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

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Master Planului revizuit pentru sectorul 

de apă și canal  județul Mureș. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

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

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 abținere ( Ervin Molnar),  2 consilieri 

au fost absenți (Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

4. Proiect de hotărâre privind validarea desemnării membrilor Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Dacă sunt întrebări? Domnul Socotar. 

Domnul consilier Dinu Gheorghe Socotar: Mulțumesc, domnule președinte. Stimați 

colegi, cunoașteți că la ședința precedentă  a consiliului județean șase colegi am fost 

desemnați pentru a face parte din ATOP: domnii Brassai, Bartha, Szabo, Someșan, 

Eugen Bândea și cu subsemnatul. Între timp, ATOP a avut o ședință în care eu am avut 

onoarea să fiu ales președinte al acestei autorități. În viziunea mea, legiuitorul a dorit 

ca prin această autoritate, care nu are personalitate juridică și cu rol consultativ, să 

creeze o formă instituțională de cooperare între autoritățile publice locale, între 

societatea civilă și instituțiile care au responsabilitate în domeniul siguranței 

cetățeanului și ordinii publice. Îmi doresc foarte mult ca noi să putem răspunde 

acestor provocări, acestei chemări și vrem să ne angajăm ferm pe această cale. Aș 

dori, totuși, să mulțumesc, nu totuși, aș dori să mulțumesc colegilor care au făcut 

parte din ATOP-ul care tocmai și-a încheiat mandatul, să mulțumesc pentru activitatea 

depusă, în calitate de președinte ATOP, colegului meu Eugen Bândea și primul lucru pe 

care ni-l propunem este să fim mai prezenți. ATOP Mureș a avut o activitate 

apreciabilă dar nu știu în ce măsură a fost adusă la cunoștință publică. Informațiile 

legate despre ATOP, și spun aceasta și colegilor, și presei, și tuturor celor care 

participă la această ședință, le  găsiți pe site-ul Consiliului Județean și avem și o 

pagină de Facebook pe care vrem să o dezvoltăm. Cam atât am avut de spus. Vă 

mulțumesc mult.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos. Dați-mi voie ca și eu să vă 

urez succes pentru că activitatea dumneavoastră este foarte importantă și mă gândesc 

că voi participa și eu, atât cât îmi permite timpul, la toate întâlnirile pe care le aveți.  
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Dați-mi voie să supun la vot proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat, 2 consilieri au 

fost absenți. 

Proiecte de hotărâre în regim ordinar 

Domnul președinte Péter Ferenc: Hotărârea a fost adoptată cu 32 de voturi “pentru”. 

Proiectele de hotărâre în regim de urgență au fost aprobate și trecem la primul 

proiect în regim ordinar. 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire la 

elaborarea documentației urbanistice PUZ ”Stabilire reglementări pentru extindere 

și construire spații complementare funcțiunilor existente și pentru schimbarea 

funcțiunii pentru anumite construcții existente”;   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate.  Comisia de 

servicii publice propune ca acele clădiri al căror proprietar suntem să fie incluse într-

un program de renovare, modernizare. Celelalte comisii avizează favorabil.  

Bineînțeles că am avut discuții pe această temă și eu am speranța ca și conducerea 

spitalului județean se va folosi de posibilitatea proiectelor europene pentru a depune 

un proiect pentru axa în care sunt vizate clădirile instituțiilor publice și există această 

posibilitate, și sper că anul viitor când va fi această axă pornită să avem un proiect 

complet pentru toate clădirile spitalului. Știți că există acea axă pentru eficientizarea 

energetică a clădirilor unde pot fi renovate, în primul rând, exteriorul clădirilor 

acestui spital județean și am speranța ca domnul director Dan Sînpălean o să depună 

un proiect în acest sens și atunci vom avea o altă viziune asupra acestor clădiri. Dacă 

sunt întrebări legate de acest proiect?  Nu. Atunci să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de 

delegare a 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”;  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate.  Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

3. Proiect de hotărâre privind încuviințarea realizării lucrării ”Alimentare cu 

energie electrică a stației de pompare apă Voiniceni-Aquaserv”;  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate.  Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 
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4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea transmiterii unui sector de drum județean 

în administrarea Consiliului Local al Comunei Rușii Munți în vederea realizării unor 

lucrări de reabilitare; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

Au fost destul de multe discuții în toate comisiile și eu, cel puțin la întâlnirea cu 

câțiva colegi, am înțeles următorul lucru și dacă nu este așa vă rog să îmi spuneți. Și o 

voi lua pe instituții:  la Muzeul Județean, rămân tarifele propuse de către instituție, 

de către muzeu, deci toate tarifele din ultima coloană propuse de instituție. Vă rog să 

mă corectați dacă nu este așa. Eu așa am înțeles că au convenit în cele din urmă la 

comisiile de specialitate; la Ansamblul Artistic Mureșul este o diferență: scad tarifele 

la elevi, iar tarifele pentru adulți rămân aceleași, deci rămâne valabilă coloana a 

doua; la Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel rămâne varianta propusă de instituție, 

deci rămâne ultima coloană; la Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș rămâne valabilă ultima 

coloană cea propusă de către instituție; la Centrul de Județean pentru Cultură și 

Tradiție, acolo nu este nicio schimbare, deci rămâne și aici ultima coloană.  

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre?  Domnul Sabău. 

Domnul consilier Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Bună ziua. În calitate de președinte al 

Comisiei juridice, colegii, la ședința de marți, au  făcut acea propunere, conform 

căreia să se înghețe tarifele pentru adulți și pentru pensionari și să se scadă, conform 

Legii nr.1/2011, tarifele pentru elevi. Am înțeles, ulterior acestei propuneri, că din 

rațiuni de ordin tehnic această variantă propusă de noi în cursul acestui an nu ar mai 

putea fi posibil de aplicat. Motiv pentru care, împreună cu colegii am făcut un fel de 

mini ședință înainte de plen  și am stabilit că o să renunțăm la această propunere 

pentru această stagiune și vom veni anul viitor cu această propunere. Practic, 

retragem propunerea Comisiei juridice cu privire la modificările prezentate anterior. 

Vă mulțumesc frumos.  

Domnul președinte Péter Ferenc:  Vă mulțumim. Doamna consilier Csép. 

Doamna consilier Csép Eva Andrea: Stimate domnule președinte, stimați colegi și 

stimați invitați. În cadrul ședinței ordinare din data de 13 august 2015 am aprobat 

tarifele aplicate la instituțiile de cultură. Atunci am propus analiza introducerii 

biletelor de familie. Accesul la cultură la un preț accesibil tuturor categoriilor sociale 

cred că ar ajuta foarte mult la creșterea numărului mureșenilor prezenți la 

evenimente și, nu în ultimul rând, de a petrece mai mult timp împreună cu membrii 

de familie. Din perspectiva definiției noțiunii de familie, propunerea mea s-a 

circumscris prevederilor art. 258, alin. (2) și (3) din Codul Civil, potrivit cărora familia 

are dreptul la ocrotire și sprijin din partea statului, implicit a autorităților publice, 

precum și a societății. Din păcate, anul acesta, nicio instituție nu s-a gândit la această 
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posibilitate și cred că o astfel de inițiativă trebuie susținută de directorii instituțiilor 

de cultură care ar fi trebuit să analizeze, în raport de specificul activității 

desfășurate, utilitatea și oportunitatea acordării acestei noi facilități, respectiv dacă 

este de natură să conducă la creșterea atractivității și interesului publicului față de 

activitățile culturale.  Susțin din nou propunerea făcută și cer ca după analizele făcute 

de către directorii instituțiilor să revenim cu o completare la această hotărâre care să 

conțină, în cazuri justificate, prețuri pentru bilete de familie ori pachete de grup, 

deoarece nici pachetele de grup nu există în această anexă a prezentei hotărâri. Vă 

mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc:  Vă mulțumim. Dacă nu mai sunt alte întrebări, dați-

mi voie să trecem la vot, în forma prezentată.       

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 abținere ( Vasile Boloș),  2 consilieri 

au fost absenți (Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

6.Proiect de hotărâre pentru 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; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.23/25.02.2016 pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale 

şi sociale de interes public judeţean; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există.  Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 2 abțineri (Alexandru György și Kovács 

Mihály-Levente), 2 consilieri au fost absenți (Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile 

Ștefan). 

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

Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate.  Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatelor provizorii ale unor membri 

ai Consiliului de Administrație al  Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Văd avizul favorabil al comisiilor de specialitate.  

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 
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Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenței Comisiei de Evaluare a 

Persoanelor Adulte cu Handicap Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate.  Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş;  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există, 

iar Comisia social-culturală, doamna consilier Nadia Rață solicită să facă parte din 

consiliu. Noi am nominalizat-o pe doamna Andrea Magyarossi  Dacă sunt întrebări la 

acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci modalitatea este ca să supunem 

votului în forma prezentată de către colegii din Consiliul Județean și dacă trece, 

atunci nu se mai ia în considerare ceea ce scrie  în avizul Comisiei social-culturale și 

dacă nu, atunci se va discuta această posibilitate. Atunci dați-mi voie să trecem la 

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 4 abțineri, 2 consilieri au fost absenți 

(Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

12. Proiect de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Judeţean 

Mureş în calitate de reprezentant al asiguraţilor în Adunarea Reprezentanţilor, 

organ de conducere al Casei Naţionale de Sănătate;  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul comisiilor de specialitate.  Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Domnule Boloș, vă rog frumos. A, din greșeală. 

Nicio problemă.  

Dacă nu mai sunt alte întrebări, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Marius 

Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unei licenţe de traseu nou înfiinţat, 

cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane  prin curse 

regulate, pentru perioada 2014 – 2019;   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor de specialitate.  

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 abținere (Tatár Bela), 2 consilieri au 

fost absenți (Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

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

serviciului de transport public de persoane prin curse regulate speciale; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate, există.  Dacă sunt 

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 
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Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 abținere (Eugen Bândea), 2 consilieri 

au fost absenți (Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Deci au trecut toate proiectele de hotărâre. Și acum 

dacă sunt întrebări, interpelări din partea colegilor. Văd că nu sunt. Dați-mi voie să vă 

mulțumesc pentru prezență și să vă doresc în continuare o zi plăcută! Și toate cele 

bune. 

Ședința se încheie la ora 13.35. 

 

 

 

PREȘEDINTE               SECRETAR 
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