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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

16 martie 2017, ora 13.00 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de domnul 

preşedinte Péter Ferenc . 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean Mureș 

nr. 77 din 14 martie 2017 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, 

„Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit cinci consilieri: Angela 

Moldovan, Cristina-Mara Togănel, Nadia-Dinuca Raţă, Aszalos Gavril, Cosmin Pop. 

 

 Au fost invitaţi să participe: 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.            

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Daţi-mi voie să vă spun tuturor bună ziua! Aş începe, 

dar colegii îmi spun că materialele sunt încă la multiplicat, deci în câteva minute 

trebuie sa fie gata şi să apară, până atunci, daţi-mi voie să dau cuvântul domnului 

secretar Paul Cosma să dea citire procesului-verbal al şedinţei extraordinare din data 

de 1 martie.    

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, dacă sunt observaţii cu privire la conţinutul materialului comunicat? 

Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei anterioare şi vă 

mulţumesc.     

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 1 

martie 2017 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, cinci consilieri au fost absenţi 

(Angela Moldovan, Cristina-Mara Togănel, Nadia-Dinuca Raţă, Aszalos Gavril, Cosmin 

Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim frumos. Atunci, dacă sunteţi de acord să 

mai aşteptăm puţin să apară şi materialele pentru dumneavoastră. Este o singură 

ordine de zi, dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu  sunt atunci 

daţi-mi voie să o supunem votului. 
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Ordinea de zi se aprobă cu 29 de voturi ,,pentru”, cinci consilieri au fost absenţi 

(Angela Moldovan, Cristina-Mara Togănel, Nadia-Dinuca Raţă, Aszalos Gavril, Cosmin 

Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim , 29 de voturi ”pentru”. La ordinea de zi, 

trebuie să informăm că este o modificare de titlu şi acum este vorba de aprobarea sau 

actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a indicatorilor tehnico-

economici aferenţi acestora precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru 

categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul 

Naţional de Dezvoltare Locală a unor obiective de investiţii. Ştiţi despre ce este 

vorba, am văzut că doar două comisii, Comisia tehnico-economică şi Comisia pentru 

agricultură şi mediu au analizat documentele, ceilalţi colegi, eventual, dacă nu ştiu 

despre ce este vorba, sunt nouă proiecte care vor fi depuse mâine la Bucureşti la 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală şi avem nevoie de aprobarea consiliului 

judeţean, deci de hotărârea consiliului judeţean, pentru a putea fi depuse aceste 

documente. Este vorba de nouă drumuri şi ”Apollo”, studiu de fezabilitate pentru 

centrul cultural ”Apollo”. Acele studii de fezabilitate pe care le-am avut gata 

încercăm să le depunem şi să obţinem finanţare de la Programul de Dezvoltare Locală.  

Dacă aveţi întrebări cumva în legătură cu acest proiect? Poftiţi,vă rog. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Vă mărturisesc că am intrat în şedinţă fără să 

am posibilitatea să parcurg textul acestui proiect de hotărâre, ceea ce mi se pare un 

pic cam dificil, însă am toată încrederea în echipa care a analizat. Întrebarea mea 

este: aţi menţionat nouă proiecte, bănuiesc că există şi alte solicitări sau ar fi fost şi 

alte solicitări, aceste alte solicitări ce soartă vor avea? 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Din păcate, acesta este maximul pe care l-am avut 

într-o fază avansată de proiectare, care se poate depune. Am încercat chiar şi la 

spital, am încercat mai multe, dar nu au fost finalizate, nu au fost într-un stadiu în 

care să poată fi depuse. Deci aceste nouă proiecte au fost gata pentru a fi lansate. 

Bineînţeles că toate unităţile administrativ-teritoriale separat depun, doar aţi fost 

prezent la întâlnirea cu doamna ministru al Dezvoltării şi acolo chiar a fost ridicată 

această problemă, ca toată lumea să se grăbească şi să ducă documentaţii complete, 

pentru că în cazul în care nu va fi documentaţia completă atunci automat iese din 

calcule. Momentan acestea au fost documentaţiile pe care le putem pregăti şi depune 

mâine. Ar fi fost bine să fie mult mai multe, dar acestea sunt cele nouă documentaţii 

care sunt gata. 

Domnul vicepreşedinte Ovidiu Dancu: Lămurim un pic problema: deci, aceste proiecte 

cărora le aprobăm astăzi indicatorii tehnico-economici au fost finalizate în cursul 

anilor precedenţi, finalizare însemnând aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

lor. La sfârşitul anului trecut, printr-o modificare legislativă s-a modificat anexa 3 din 

Programul Naţional de Dezvoltare Locală care impunea modificări legate de 

modificarea TVA-ului, cuprinderea în deviz a sumelor necesare pentru întocmirea 

documentaţiilor cadastrale şi înscrierea în cartea funciară şi prevederea unor sume 

pentru asigurarea siguranţei circulaţiei.  Aceste trei elemente au dus la reactualizarea 

studiilor de fezabilitate existente. Ori, astăzi, aprobăm indicatorii tehnico-economici 

datorită acestor modificări legislative care au apărut şi care trebuie cuprinse neapărat 
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în anexa pe care o să o depunem mâine la Ministerul Dezvoltării. Toate sunt proiecte 

cu titularul Consiliul Judeţean, nu ale altor administraţii locale. 

Domnul consilier Bartha Mihaly: Dacă îmi permiteţi, domnule preşedinte. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da. 

Domnul consilier Bartha Mihaly:  Drumul judeţean 152 A, am înţeles că la faza aceasta 

nu s-au prezentat cei care puteau să demareze. Este şi un proiect mare, dacă nu se 

poate interveni la acest proiect, să fie rupt în două proiecte, ca să nu fie aşa de greu 

de realizat. 152 A Tîrgu Mureş-Sîncrai- Band-Şăulia. Dacă ştiţi ceva, domnul vice sau 

domnul preşedinte. Mulţumesc.  

Domnul vicepreşedinte Ovidiu Dancu: Aferent acestui proiect Tîrgu Mureş-Band-Şăulia-

Sărmaş, limită judeţ, cel care a realizat studiul de fezabilitate ne-a comunicat  că nu 

poate aduce modificările solicitate până la data când noi aveam nevoie de ele. Deci 

rămâne pentru o altă sursă de finanţare, noi sperăm să fie o finanţare pe fonduri 

europene datorită faptului că, în ordinea de prioritate stabilită de judeţul Mureş şi 

comunicat Agenţiei de Dezvoltare Regională, priorităţile erau drumul judeţean 

Ungheni-Târnăveni, al doilea în colaborare cu judeţul Sibiu,Sighişoara-Agnita şi a treia 

propunere în ordine era acest drum.  În funcţie de cum se vor licita lucrările şi care va 

fi disponibilul sumei pentru repartizare, vom vedea pe parcursul finanţărilor. 

Domnul consilier Bartha Mihaly: Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim. Dacă sunt întrebări? Nu sunt, atunci daţi-

mi voie să supunem votului. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ,,pentru”, cinci consilieri au fost absenţi (Angela 

Moldovan, Cristina-Mara Togănel, Nadia-Dinuca Raţă, Aszalos Gavril, Cosmin Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi ”pentru”, vă mulţumesc frumos. Dacă 

sunt interpelări, dacă doreşte cineva? Dacă nu, atunci vă mulţumim frumos pentru 

prezenţă. Nu a fost încă comunicat, dar şedinţa ordinară o vom avea în data de 30, 

încercăm luni până în data de 20, dar cel târziu marţi 21 să avem bugetul gata 

creionat ca să putem începe discuţiile pe întreg bugetul consiliului judeţean. Vă 

mulţumim şi o zi plăcută vă doresc. La revedere. 

Şedinta s-a incheiat la ora 13.18. 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit: Mera Cezara Sabina, consilier 

Verificat: Belean Delia, şef serviciu 

            Nemeş Genica, director  


