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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

12 decembrie 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 Mureș nr. 

379 din 9 decembrie 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: Brassai Zsombor Marius Vasile 

Cerghizan, Pokorny Vasile Ștefan, Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop, Cristina-Mara Togănel. 

Au fost invitați să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul județului Mureș; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Județean Mureș; 

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

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

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

• dna Moga Anișoara, director Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1 Tîrgu 

Mureș; 

• dl Socol Ioan, director Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.3 SAM Reghin; 

• dna Codruța Sava, director Direcția Județeană pentru Evidența Persoanelor Mureș; 

• dl Schmidt Lorand, director general, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș; 

• dna Ileana Gușatu, director, Camera Agricolă Județeană Mureș; 

• dna Porkolab Annamaria, director, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Tîrgu Mureș; 

• dl Kovács Zoltán, șef serviciu, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, tuturor. Dați-mi voie să începem ședința 

extraordinară a consiliului județean. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar 

Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței din 23 noiembrie 2016. 

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

consilieri, dacă  sunt observații cu privire la materialul comunicat?  Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votați actul și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 23 

noiembrie 2016 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Marius 
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Tiberiu Baciu), 7 consilieri au fost absenți (Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop, Brassai 

Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile 

Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Cu 27 de voturi „pentru” a fost aprobat 

procesul-verbal al ședinței anterioare. Să trecem la ordinea de zi. Ședința extraordinară 

are trei puncte pe ordinea de zi. Dați-mi voie să vă întreb dacă mai sunt și alte cereri în 

legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Aurelian-

Olimpiu Sabău-Pop, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Ionela Daniela Balaș, 

Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

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

primul proiect de pe ordinea de zi.  

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Mureș pentru anul 

2016; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil din partea comisiei tehnico-

economice și a comisiei de servicii publice. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, dați-mi 

voie să supun la vot proiectul, pe articole. 

Art.I  se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Aurelian- Olimpiu 

Sabău-Pop, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile 

Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

Art.II  se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Aurelian- 

Olimpiu Sabău-Pop, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Ionela Daniela Balaș, 

Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

Art.III  se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Aurelian- 

Olimpiu Sabău-Pop, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Ionela Daniela Balaș, 

Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Ionela Daniela 

Balaș, Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile Ștefan ). 

 

2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale din 

judeţ 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 favorabil al celor două comisii de 

specialitate, cea tehnico-economică și cea de servicii publice. Dacă sunt întrebări? Dacă 

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

Hotărârea aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 1 nu a votat (Péter Ferenc), 6 consilieri au 

fost absenți (Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, 

Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan și Pokorny Vasile). 
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3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a 

sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al celor două comisii de 

specialitate, cea tehnico-economică și cea de servicii publice. Dacă sunt întrebări la 

acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, dați-mi voie să supun la vot proiectul. 

Hotărârea aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Aurelian- 

Olimpiu Sabău-Pop, Brassai Zsombor, Cristina-Mara Togănel, Marius Vasile Cerghizan și 

Pokorny Vasile Ștefan). 

4. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc:  Vă mulțumesc frumos. Toate cele trei puncte au fost 

aprobate. Dacă sunt întrebări, interpelări din partea dumneavoastră. Dacă nu sunt, 

atunci vă mulțumesc pentru prezență și a dori să vă mai spun că ședința ordinară va fi 

pe data de 21 decembrie, în ziua de miercuri. Vă mulțumesc frumos și odihnă plăcută 

pentru că eu cred că toată lumea are nevoie.  

Scuzați-mă, o secundă, am omis un mic detaliu. Doar voiam să vă anunț că la ședința 

ordinară de data trecută am discutat despre o comisie, care va face o expertiză la 

Aeroportul Transilvania din Tîrgu Mureș. Această comisie a început lucrul. Din partea 

celor trei partide au fost nominalizați: din partea PSD domnul Cîmpeanu Alexandru, din 

partea UDMR domnul Aszalos Gavril și din partea PNL domnul Molnar Ervin. Din partea 

consiliul județean sunt nominalizați cinci funcționari din aparatul propriu. Dau cuvântul 

domnului secretar, pentru că nu am actul la mine. 

Domnul secretar Paul Cosma: Din aparatul de specialitate fac parte, în acest grup de 

lucru, domnul director Alin Mărginean, doamna consilier Monica Dohotariu, domnul 

consilier juridic Kakasi Andras, Elena Popa, șef serviciu Resurse Umane, Carmen Pătran, 

șef serviciu Investiții și Achiziții și doamna Kozma Monika, consilier personal. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Comisia și-a început activitatea. Și cum 

există un rezultat vi-l vom prezenta imediat. Vă mulțumesc. 

Ședința se încheie la ora 13.11. 

 

PREȘEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 

    Genica Nemeș, director  


