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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Mureş din data de  

30 martie 2017, 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. 88 

din  23 martie 2017 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de 

Zi” și „Nepujság”. 

Din cei 34 de membri ai consiliului județean a lipsit doamna consilier Ionela Daniela 

Balaș. 

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 Kovács András Ferenc, redactor şef, Redacţia revistei „LATO”; 

• dl Soós Zoltán, 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 Barabási Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL”; 

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

• dna Stekbauer Andrea Melinda, director general, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş;  

• dna Marioara Bârsan, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos; 

• 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 Claudia Grec, 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; 

• dl Porkoláb Annamaria, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş;  

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

• dl Nagy Istvan – director, SC Parc Industrial Mures S.A.; 

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

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

Târnăveni; 

• dl Roman Ion Aleodor, coordonator prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Mureş 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, tuturor. Vă rog să porniți aparatele. Încă 

mai sunt persoane care nu au pornit aparatele. Domnul Szigyárto ar trebui să porniți 

aparatul. Mulțumesc. Dați-mi voie să vă spun Buna ziua! și Bine ați venit! la ședința 

ordinară a Consiliului Județean. Prima oară aș da cuvântul domnului secretar Paul 

Cosma pentru a da citire procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 16 

martie 2017. 

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

consilieri, dacă există observații cu privire la conținutul procesului-verbal al ședinței 

anterioare. Întrucât nu există, vă solicit sa votați actul și vă mulțumesc.  

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 16 

martie 2017 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Brassai 

Zsombor și Nadia-Dinuca Rață), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. 31 de voturi ”pentru”. Să trecem la 

ordinea de zi care are 18 proiecte. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? 

Dacă nu sunt, dați-mi voie  să supun votului.  

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1  consilier nu a votat (Aurelian-

Olimpiu Sabău-Pop) 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc.  

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

judeţului Mureş, în domeniul public al statului; 

Domnul președinte Péter Ferenc: În legătură cu acest proiect de hotărâre, dacă sunt 

întrebări?  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă sunt cumva 

întrebări? 

Domnul consilier Ervin Molnar: Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să vă 

anunț că, având în vedere că Asociația Aqua Invest Mureș își are sediul în acest imobil, 

eu nu voi vota acest punct de pe ordinea de zi. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Alte întrebări dacă sunt? Dacă nu 

sunt, vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Ervin Molnar), 1 

consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 
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2. Proiect de hotărâre  privind acordul pentru întreprinderea demersurilor pentru 

realizarea unor construcţii în incinta unui imobil care face parte din domeniul 

public al judeţului Mureş; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Văd că există avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate. Dacă sunt întrebări?  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş, pe 

anul 2017; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Văd că există avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate. Sunt două note pe care le-ați luat la cunoștință. Dacă sunt întrebări?  

Domnul consilier Szabo Albert: Având în vedere ca sunt membru al unui ONG și pentru 

evitarea unui conflict de interese vă anunț că nu particip la dezbateri și nu votez acest 

proiect de hotărâre.  

Domnul consilier Szabo Arpad: Domnule președinte. La buget, la articolele 1,2,3 și 6 

nu voi vota pentru că și eu sunt în consiliul director la  ONG-uri care pot participa la 

proiecte. 

Domnul consilier Pokorny Vasile: Vă mulțumesc. Pentru a evita un posibil conflict de 

interese, în continuare nu voi participa la dezbaterea și votarea acestui punct de pe 

ordinea de zi. Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Kolcsar Anquetil Karoly : Domnule președinte, vă rog să îmi dați 

permisiunea de a nu vota, de a mă abține de la acest punct de pe ordinea de zi în care 

va fi implicat un proiect în comuna Gornești, pentru evitarea unui conflict de interese. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am înțeles. Bine. Mulțumim. Dacă nu sunt alte 

întrebări sau interpelări, dați-mi voie să supun la vot pe articole proiectul de hotărâre. 

Art.1 se aprobă cu 30 voturi „pentru”, 3 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert, Szabo Arpad), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.2 se aprobă 29 voturi „pentru”, 1 ”abținere” (Kolcsár Anquetil Karoly), 3 

consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert, Szabo Arpad), 1 consilier a fost 

absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.3 se aprobă 28 voturi „pentru”, 5 consilieri nu au votat (Kolcsár Anquetil Karoly, 

Kovács Mihály Levente, Pokorny Vasile, Szabo Albert, Szabo Arpad), 1 consilier a fost 

absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.4 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.5 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.6 se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 1 ”abținere” (Kolcsár Anquetil Karoly), 3 

consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert, Szabo Arpad), 1 consilier a fost 

absent (Ionela Daniela Balaș). 
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Art.7 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.8 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.9 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.10 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.11 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.12 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.13 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.14 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.15 se aprobă 30 voturi „pentru”, 1 ”abținere” (Kolcsár Anquetil Karoly), 2 

consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela 

Daniela Balaș). 

Art.16 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo 

Albert), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.17 se aprobă cu 29 voturi „pentru”, 4 consilieri nu au votat (Alexandru György, 

Kolcsár Anquetil Karoly, Pokorny Vasile, Szabo Albert), 1 consilier a fost absent 

(Ionela Daniela Balaș). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 ”abținere” (Kolcsár 

Anquetil Karoly), 3 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile, Szabo Albert, Szabo Arpad), 

1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la SC 

Parc Industrial Mureş SA,  pe anul 2017; 

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

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot 

pe articole. 

Art.1 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.2 se aprobă 31 voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat ( Kovács Mihály Levente, 

Pokorny Vasile), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.3 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.4 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.5 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.6 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent 

(Ionela Daniela Balaș).   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la RA 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş,  pe anul 2017; 

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

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot 

pe articole. 

Art.1 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.2 se aprobă 32 voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Marius-Vasile Cerghizan), 1 

consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.3 se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Art.4 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Marius-Vasile 

Cerghizan), 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent 

(Ionela Daniela Balaș). 

6. Proiect de hotărâre 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 favorabil al comisiilor de specialitate există 

dar cu o notă pe care dați-mi voie să o citesc sau o citește domnul secretar. 

Domnul secretar Paul Cosma: Comisia social-culturală propune următoarele condiții de 

avizare: Pentru Festivalul AWAKE se condiționează acordarea sumei de păstrarea 

operelor de artă create în patrimoniul Consiliului Județean Mureș. Și a doua 

condiționare este pentru Festivalul Universității de Vară VIBE, comisia condiționează 

acordarea sumei numai pentru susținerea manifestării cultural-artistice prin 

consemnarea în convenția de colaborare a acestor prevederi. Din punct de vedere 

procedural, acest amendament trebuie susținut în plen și supus votului în mod 

separat. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Prima dată, dați-mi voie să supun 

votului acest amendament. Cine este pentru? 

Amendamentul se aprobă 29 voturi „pentru”, 4 consilieri nu ai votat (Kedei Pal Elöd, 

Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Szabo Arpad), 1 consilier a fost absent (Ionela 

Daniela Balaș). 

Domnul președinte Péter Ferenc: A trecut acest amendament.  

Domnul consilier Szabo Arpad: Domnule președinte, nici la acest punct nu voi putea 

participa la vot pentru că sunt membru în Asociația Microregiunea Valea Nirajului care 

este un organizator al unui eveniment din această listă.  

Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: Vă rog să îmi permiteți să fac aceeași mențiune, 

de a nu participa la vot dintr-un posibil conflict de interese ulterior.  
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Doamna consilier Nadia-Dinuca Rață: Mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi 

consilieri. Aș dori să fac câteva completări în legătură cu aceste condiționări pe care 

Comisia social-culturală tocmai le-a menționat, și sunt legate de următoarele aspecte. 

Am constatat că  în cadrul acestor proiecte care sunt supuse finanțării din partea 

Consiliului Județean Mureș o serie de evenimente și aș da, ca exemplu, BOOKFEST, un 

eveniment cu tradiție deja în județul Mureş, are o reducere a fondurilor alocate 

pentru acest an, în condițiile în care, iată că apar în lista acestor proiecte, proiecte 

noi. Grupul Partidului Național Liberal a susținut și susține întotdeauna proiectele noi, 

însă sunt sume de bani foarte mari alocate pentru câteva evenimente despre care nu 

avem sau în legătură cu care nu avem, deocamdată, nici un fel de feed-back nici din 

altă parte. Sunt evenimente aflate la prima ediție și se alocă sume foarte mari. Cred 

că o anume cumpătare în ceea ce privește alocarea acestor sume către un eveniment 

aflat la prima ediție este importantă. Ba mai mult decât atât,  pentru alt eveniment și 

este vorba despre evenimentul VIBE, în prezentarea care s-a făcut în fața Comisiei 

social-culturale, în cursul zilei de astăzi, apar în cadrul proiectului și dezbateri 

politice, formulate în acest fel, că din bugetul Consiliului Județean Mureș nu pot fi 

alocați bani către o activitate care presupune așa ceva. Punctul meu de vedere este, 

bineînțeles în completarea acestor precizări care s-au făcut de către domnul secretar 

și pe care noi le-am dezbătut destul de amplu, astăzi, în cadrul Comisiei social-

culturale. Mulțumesc. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, stimați 

colegi. Referitor la acest punct, comisia și-a exprimat opinia, împreună cu acele 

amendamente care au fost făcute și care, credem noi, pun lucrurile în ordine din 

punctul nostru de vedere, însă, aș vrea să folosesc prilejul și acest prilej, consider eu, 

este potrivit, să reamintesc pentru că dumneavoastră nu erați atunci în Consiliul 

Județean, că în data de 7 iunie 2013, într-o ședință a Consiliului Județean am 

constatat și am făcut publică această propunere. Se simte nevoia necesității unei 

strategii culturale a județului Mureș  care să evidențieze care sunt prioritățile pe care, 

Consiliul Județean le consideră că ar fi importante pentru viața spirituală a acestei 

zone geografice pe care noi o gestionăm, mai ales prin faptul că există din ce în ce 

mai multe manifestări culturale care solicită sprijin și care, pentru a putea fi sprijiniți 

trebuie să se încadreze într-o anumită strategie, care, considerăm noi, ar fi 

importantă pentru perioada următoare. Am putea lua ca exemplu, strategia culturală 

a județului Timiș, care a fost realizată în cadrul unui program european, este extrem 

de laborios întocmită, și care explică în bună măsură și succesul pe care l-a avut 

județul Timiș la obținerea statutului de capitală europeană a culturii a Timișoarei. 

Realizarea unei asemenea strategii, ar presupune colaborarea atât cu instituțiile 

prestatoare de cultură din județul Mureș, dar și cu alți factori: universități, școli, 

ș.a.m.d. pentru că acest lucru ar ușura în viitor ca aceste proiecte de hotărâre, să 

vedem în ce măsură le putem susține, le putem  încuraja, în măsura în care ele se 

încadrează în această strategie. Este o operațiune care ar dura ceva mai mult timp dar 

cred că se impune a fi făcută sub egida Consiliului Județean. Vă mulțumesc.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Consider că este o idee bună și aș 

dori ca săptămâna viitoare, eventual, să ne întâlnim și să facem un grup de lucru care 

să înceapă demersurile pentru a crea această strategie. Dacă mai sunt interpelări la 

acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să supun la vot proiectul împreună cu 
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amendamentul Comisiei sociale-culturale. Celelalte avize din partea comisiilor sunt 

favorabile. Să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 ”abțineri” (Eugen Bândea, Kolcsár 

Anquetil Karoly), 3 consilieri nu au votat (Ioan Florin Gliga, Tatár Bela), 1 consilier a 

fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu de întreținere/beneficiar al 

serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Ideciu de Jos, 

din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, pe anul 2017; 

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

Dacă sunt întrebări sau interpelări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreținere/beneficiar al serviciilor oferite prin unitățile/serviciile/centrele 

aflate în structura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș, pentru anul 2016; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări sau interpelări în legătură cu acest proiect? Dacă nu 

sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean 

Mureș și Asociația One Health – New Medical Concept, Romania, pentru 

implementarea Conceptului Global ONE HEALTH – o Sănătate pentru Oameni, 

Animale și Mediu; 

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

Dacă sunt întrebări sau interpelări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări pentru reglementare 

condiții de coexistență dintre LEA 220 kV Fîntînele – Gheorgheni și DJ136A, în 

zona Sîngeorgiu de Pădure-Bezidu Nou-limită județul Harghita; 

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

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș).   
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11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

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

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 ”abținere”, 1 consilier a fost absent 

(Ionela Daniela Balaș). 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 2 și 3 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; 

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

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111/2014 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca 

Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare;  

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

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Brassai 

Zsombor), 1 consiliera fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale de 

Ordine Publică; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări?  

Domnul consilier Ștefan Someșan: Eu vreau să fac o propunere la acest proiect de 

hotărâre. 

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

Atunci vă rog, domnule Someșan să faceți propunerea. 

Domnul consilier Ștefan Someșan: Mulțumesc frumos, domnule președinte. Grupul de 

consilier ai Partidului Social Democrat are o propunere în persoana domnului consilier 

Bardoși Dragoș pentru a face parte din această structură a Consiliului Județean. 

Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Alte propuneri? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă„, 1 „abținere„, 1 

consilier a fost absent (Ionela Daniela Balaș).  

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Județean 

Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Parc Industrial Mureș S.A. 

pentru desemnarea auditorului statutar al societății; 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

16. Proiect de hotărâre privind adoptarea Strategiei de Comunicare a Consiliului 

Județean Mureș; 

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

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

17. Proiect de hotărâre privind însușirea Planului de acțiune pentru 

implementarea Strategiei Județene Antidrog Mureș în perioada 2017-2020; 

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

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Ionela Daniela 

Balaș). 

18. 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: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

La Comisia de servicii publice sunt 3 voturi pentru și 2 abțineri. Dacă sunt întrebări în 

legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 abținere (Eugen Bândea), 1 consilier 

a fost absent (Ionela Daniela Balaș). 

19. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă îmi dați voie, eu aș avea o interpelare asupra a 

două aspecte care va trebui să le atingem în ziua de astăzi. 

Prima problemă este referitoare la raportul făcut de comisia de analiză numită prin 

Dispoziția președintelui nr.377 privind activitatea R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 

Mureș. Acest raport a fost finalizat ieri și azi l-am primit. L-am citit și vă pot spune că 

în acest raport sunt menționate toate aspectele legate de activitatea din ultimii ani ai 

aeroportului. Momentan am rugat Direcția Juridică să analizeze acest raport și în cazul 

în care sunt elemente care pot atrage răspunderea civilă sau penală a persoanelor care 

au lucrat acolo, atunci să luăm decizia în acest sens. Bineînțeles, acest raport va fi 

analizat din toate punctele de vedere de Comisia juridică a Consiliului Județean, și vă 

vom aduce la cunoștință și în atenția publică toate elementele din acest raport. Vreau 

să vă anunț că în acest moment se lucrează la determinarea capacității portante, ceea 

ce am cerut ca să fie încă o dată determinată. Domnul Peti Andrei ne-a declarat că 

până în data de 15 aprilie vor fi făcute aceste măsurători și vom primi procesul-verbal 

al acestor măsurători să vedem dacă, într-adevăr, aceste diferențe de capacitate 

portantă au existat sau nu și, bineînțeles, după această determinare vă vom aduce la 
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cunoștință care au fost aceste probleme care au determinat practic oprirea 

transportului pe acest aeroport. Ce vă pot spune, caietul de sarcini pentru a pregăti 

lucrările de construcție a noii piste de aterizare vor fi finalizate săptămâna viitoare și 

încărcate pe sistemul SEAP, deci, practic, de săptămâna viitoare vom avea pe SEAP 

aceste lucrări și sperăm că într-un timp destul de scurt să putem semna și un contract 

pentru realizarea noii piste de aterizare. După cum ați văzut, în bugetul consiliului 

județean pentru acest aeroport au fost alocate 77 milioane de lei, cea mai mare sumă 

din sumele pentru fondul de investiții al județului și deci, în continuare, considerăm 

aeroportul ca o prioritate și o vom considera și în continuare o prioritate. Deci, despre 

Aeroport atât am avut de spus.  

Mai este o problemă pe care trebuie să o ridic. Am avut mai multe întâlniri cu ONG-uri 

care în acest județ acordă servicii sociale, în primul rând. Știm și suntem conștienți că 

este o problemă generală și o problemă care trebuie să o tratăm ca atare și pentru 

acest lucru colegii de la juridic și domnul secretar lucrează în continuare pentru a găsi 

soluții și cel puțin, astăzi, am înțeles că există soluții pentru rezolva problema și până 

la rezolvarea acestor contracte care va trebui să le încheie consiliul județean cu 

aceste ONG-uri și la începutul săptămânii viitoare vor fi analizate contractele vechi cu 

fiecare ONG și vom avea întâlniri cu acestea și vom discuta cu fiecare în parte și 

asupra posibilităților de a rezolva și de a trece peste această perioadă grea prin care 

trece fiecare ONG, și nu numai ONG-urile trec printr-o perioadă grea, ci și acele 

persoane care trebuie să primească aceste servicii. Ca prim pas am decis cu colegii 

consilieri, astăzi, să mărim și suma pentru proiectele pe asistență socială, de la 400 la 

600 mii lei și să încercăm să acordăm o sumă mai mare pentru proiectele pe asistență 

socială deoarece știm foarte bine, în legislația actuală, momentan, nu toate serviciile 

care au fost în anii precedenți acordate prin contracte vor fi și pentru anul viitor și să 

încercăm cumva să înclinăm balanța pe partea cealaltă și să acordăm mai mulți bani 

pentru proiecte de asistență socială.  

Săptămâna viitoare deci vom avea aceste întâlniri cu ONG-urile și vom face tot 

posibilul să avem chiar de săptămâna viitoare un mod de rezolvare pentru aceste 

lucruri, pentru că suntem conștienți că este un lucru nu numai important dar și foarte 

urgent, deoarece au trecut trei luni de zile și deocamdată este o situație destul de 

neclară din cauza schimbării legislației. Vă mulțumesc. Eu atât am avut de spus. Dacă 

dintre colegi dorește cineva să pună întrebări sau să facă interpelări? Nu. Vă 

mulțumesc frumos și vă doresc în continuare o zi bună. 

Domnul vicepreședinte Cîmpeanu: Domnule președinte aș dori să spun și eu ceva. 

Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați colegi, onorată asistență. Așa 

cum ne obligă legea și anul acesta noi, Consiliul Județean, am alocat din bugetul 

Consiliului Județean o sumă pentru desfășurarea unor activități de prevenire a 

infracționalității pe raza județului Mureș, activități care, prin mijlocirea ATOP Mureș, 

vor fi puse la dispoziția Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, care prin structura 

de profil va desfășura efectiv acele activități de prevenire, bineînțeles și cu 

participarea și contribuția noastră. În altă ordine de idei, tot Legea nr.215 obligă șeful 

Inspectoratului de Poliție județean ca anual să informeze Consiliul Județean privind 

evoluția fenomenelor antisociale de pe raza județului și, trimestrial, pe președintele 

Consiliului Județean cu privire la modul în care Inspectoratul de Poliție județean și-a 
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îndeplinit atribuțiile specifice, stabilite prin lege. Suntem la sfârșitul lunii martie și 

nici până acum, deși evaluarea activității Poliției județene s-a încheiat de cel puțin 

două săptămâni, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Mureș nu a venit în fața 

noastră să prezinte acea informare care, lăsăm la o parte faptul că este obligatorie 

prin lege, este foarte importantă pentru noi, în așa fel încât să fim în măsură și în 

cunoștință de cauză să contribuim la prevenirea și combaterea faptelor antisociale. 

Am să vă rog, domnule președinte, să vă adresați, în scris, șefului Inspectoratului de 

Poliție Județean, căruia să îi adresăm solicitarea ca cel mai târziu la următoarea 

ședință de consiliu județean să vină personal sau prin reprezentant în fața Consiliului 

Județean să ne prezinte acea informare, repet, obligatorie. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Așa vom face.  

Domnul consilier Eugen Bândea. Domnule președinte, după această ședință avem 

ședința de ATOP  și l-aș ruga pe domnul Cîmpeanu să vină și dânsul la ședință,  ca 

invitat, pentru că este un fenomen. A trecut atâta timp și nu s-a prezentat nimic. 

Poliția a refuzat să primească ajutoare încă de anul trecut. Deci e o problemă.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Bine, vă mulțumim.  

Domnul vicepreședinte Cîmpeanu: Obligația este relativ la Consiliul Județean, inclusiv 

cu privire la ATOP. Sunt două informări distincte. Poliția județeană este obligată să 

informeze distinct Consiliul Județean și rugămintea mea este ca să se respecte această 

dispoziție legală pe care eu o consider importantă din perspectiva Consiliului 

Județean. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumim. Dacă mai sunt alte interpelări? Nu 

sunt. Vă mulțumim frumos și o zi plăcută în continuare. 

Lucrările ședinței se încheie la ora 13,47. 

 

 

PREȘEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 

  Genica Nemeș, director  

 


