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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Mureş din data de  

21 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 nr. 385 

din 14 decembrie 2016 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi 

de Zi” și „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean au lipsit domnii consilieri: Alexandru 

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan. 

Au fost invitați să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Judeţeană Mureş; 

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

• dl. Cistelecan Alexandru, redactor şef, Redacţia revistei „VATRA”; 

• dl. Kovacs Andras Ferenc, redactor şef, Redacţia revistei „LATO”; 

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

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

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

Artistică Mureş; 

• dl. Barabasi Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL”; 

• dna Codruţa Sava, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

• dl. Schmidt Lorand, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

• dna Elida Deac, director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

• dl. Nagy Petroniu, director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean; 

• dna. Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Tîrgu 

Mureş; 

• dna. Tatiana Pescari, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Tîrgu 

Mureş; 

• dl. Socol Ioan, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 3 SAM Reghin; 
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• dl. Kovacs Zoltan, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo; 

• dna Ileana Guşatu, director, Camera Agricolă Judeţeană Mureş; 

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

Tîrgu Mureş;  

• dl Péti Andrei, preşedintele CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş; 

• dl. Pop Ioan, vicepreşedinte CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş; 

• dl. Dan Sîmpălean, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dna Megheşan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 

• 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 

ordinară a consiliului județean. În primul rând aș dori să păstrăm un moment de 

reculegere pentru eroii revoluției. (Se păstrează un moment de reculegere). Vă 

mulțumesc. Aș începe prin a da cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a 

prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare din 12 decembrie 2016. 

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

consilieri, dacă  sunt observații cu privire la conținutul documentului?  Întrucât nu 

sunt, vă solicit să votați actul și vă mulțumesc. 

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

12 decembrie 2016 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat 

(Aszalos Gavril și Szabo Albert), 5 consilieri au fost absenți (Alexandru Cîmpeanu, 

Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny Vasile 

Ștefan). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Colegii care nu au pornit aparatele, vă 

rog să le porniți. Mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi care are 6 puncte în regim de 

urgență  și 10 puncte în regim ordinar. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de 

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

Ordinea de zi se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți 

(Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu 

Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. 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 transmiterea unui imobil, din domeniul public al 

județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș, în domeniul 

public al statului; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Este vorba de terenul de la Gornești. Avem aviz 

favorabil din partea comisiei. Dacă sunt întrebări la acest punct la ordinii de zi? Dacă 

nu sunt, putem trece la vot. 

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 



      3/7 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Mureș, pe anul 

2016; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al Comisiei tehnico-

economice și al Comisiei juridice și de ordine publică. Dacă sunt întrebări? Dacă nu 

sunt, vă rog sa trecem la vot.  

Articolul I se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Alexandru 

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

Articolul II se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți 

(Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu 

Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

Articolul III se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți 

(Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu 

Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost 

absenți (Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius 

Tiberiu Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

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

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, pe anul 2016; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al Comisiei tehnico-

economice și al Comisiei juridice și de ordine publică. Dacă sunt întrebări? Dacă nu 

sunt, vă rog sa trecem la vot.  

Articolul I se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Alexandru 

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

Articolul II se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți 

(Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu 

Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

Articolul III se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți 

(Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu 

Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

Articolul IV se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți 

(Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu 

Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost 

absenți (Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius 

Tiberiu Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

4. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din 

județ a unor sume pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu 

cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, pentru anul 

2016;  
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al Comisiei tehnico-

economice și al Comisiei juridice. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem 

la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării  și garantării unei finanțări 

rambursabile interne/externe, în valoare de 77.000.000 lei; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Este vorba de creditul pentru reconstrucția pistei 

de aterizare de la aeroport. Avem avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice și al 

Comisiei juridice. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

6. Proiect de hotărâre privind încetarea raportului de serviciu al domnului 

Schmidt Lorand, director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Drepturilor Copilului Mureş. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al Comisiei tehnico-

economice și al Comisiei juridice. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem 

la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 

unor spaţii din imobile, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în 

administrarea Spitalului Clinic  Municipal  „Dr.Gh. Marinescu Târnăveni”; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Trecem la proiectele înscrise pe ordinea de zi, în 

regim ordinar. Avem avizul favorabil al tuturor comisiilor. Dacă sunt întrebări? Dacă 

nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

8.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi 

nr.5, cu destinaţie de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, B-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor. Dacă sunt 

întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 
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9.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea 

imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2;   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor. Dacă sunt 

întrebări? Da. Domnul Boloș 

Domnul consilier Vasile Boloș: Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi. 

Propriu-zis nu am întrebări, aș dori doar să menționez faptul că în cadrul Comisiei 

social-culturale am avizat acest proiect care s-a generat în urma unei solicitări din 

partea Arhiepiscopiei Ortodoxe Române Alba-Iulia, Protopopiatul Târnăveni care 

dorește, împreună cu Spitalul Municipal Gheorghe Marinescu și în parteneriat și cu 

alte instituții interesate, realizarea unui locaș de cult. Dincolo de aspectul pur 

administrativ al documentului aș dori să evidențiez, pe scurt, importanța acestei 

hotărâri și dintr-o altă perspectivă. După părerea mea este de apreciat faptul că se  

manifestă la modul concret, din partea  bisericii, un interes major pentru a se veni în 

sprijinul unui număr mare de oameni care se află în suferință fizică și mai ales 

psihică.  Este știut faptul și acceptat că pentru mulți dintre semenii noștri, biserica, 

într-o sintagmă  pe care am întâlnit-o și la care subscriu, este un adevărat spital 

duhovnicesc care vine să completeze practica medicală științifică. Având în vedere 

specificul instituției medicale din Târnăveni și, sigur, și celelalte aspecte, am 

certitudinea că realizarea acestui proiect va avea un efect benefic și, încă o dată, 

vreau să întăresc că se impune să aprobăm acest proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumim frumos, domnule consilier Boloș. Dacă 

mai sunt alte întrebări sau interpelări? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Tatár Bela), 5 

consilieri au fost absenți (Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu 

Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 

10.Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu Mureș, 

str. Călărașilor, nr.26-28;   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor. Dacă sunt 

întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

11.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată 

a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2016;    

Domnul președinte Péter Ferenc. Avem avizul favorabil al comisiilor. Dacă sunt 

întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife locale datorate în 

anul 2017 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean Mureș;  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al tuturor comisiilor. Dacă 

sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2017;   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor. Dacă sunt 

întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016;     

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil din partea comisiilor. Dacă 

sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.12/29.I.2015 privind aprobarea Organigramei și  Statului de funcții ale 

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș, cu modificările ulterioare; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor. Dacă sunt 

întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

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

Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, Marius Tiberiu Baciu și Pokorny 

Vasile Ștefan). 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al tuturor comisiilor. Dacă 

sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă rog sa trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 21 de voturi „pentru”, 9 abțineri (Alexandru Györgyi, 

Bianca-Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnar, Eugen Bândea, Ionela-

Daniela Balaș, Marius-Vasile Cerghizan, Nadia-Dinuca Rață, Tatár Bela),  5 consilieri 

au fost absenți (Alexandru Cîmpeanu, Csép Eva-Andrea, Gheorghe Dinu Socotar, 

Marius Tiberiu Baciu și Pokorny Vasile Ștefan). 
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17.  Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct. Dacă sunt întrebări, 

interpelări, opinii ? Dacă nu sunt, vă mulțumesc frumos și îl rugăm pe domnul Cazan 

să invite colegii în sală și să rămânem cu toții în sală. 

Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: Dacă îmi permiteți, domnule președinte, 

stimați colegi. Pentru că, probabil, nu ne mai întâlnim anul acesta, domnilor 

consilieri, domnilor participanți astăzi la ședința de consiliu județean, vreau să vă 

doresc Sărbători fericite și un An nou fericit! cu multă sănătate și să ne vedem 

sănătoși în 2017. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Eu m–am gândit că urările le voi adresa 

la sfârșit, când vom ciocni și un pahar de apă minerală. 

Ședința se încheie la ora 13.28. 

 

 

PREȘEDINTE             SECRETAR 

Péter Ferenc           Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 

  Genica Nemeș, director  


