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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  
27 aprilie 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 nr. 107 

din 20 aprilie 2017 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” 

şi „Nepujság”. 

 

 Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl Gergely Simion, supleant pe lista de candidaţi a Partidului Social Democrat - 

Organizaţia Judeţeană Mureş, la alegerile locale din 5 iunie 2016; 

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

Protecţia Copilului Mureş;  

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

• 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; 

• dl Kovacs Zoltan, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo; 
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• 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 Bâltag Dumitru, şeful Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş;  

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

• reprezentanţii mass-media din județ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Buna ziua tuturor. În primul rând, daţi-mi voie să 

începem şedinţa şi vă rog să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat. 

După intonarea Imnului de Stat 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Atunci, daţi-mi voie să dau cuvântul 

domnului secretar Paul Cosma pentru a da citire procesului-verbal al şedinţei 

extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 12 aprilie 2017. 

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

consilieri, dacă sunt observaţii cu privire la conţinutul actului? Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei extraordinare anterioare. Mulţumesc.     

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

12 aprilie 2017 se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  Ordinea de zi a 

Consiliului Judeţean Mureş are 18 puncte, plus două puncte în regim de urgenţă. Dacă 

sunt întrebări faţă de ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă rog să votăm. 

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier județean 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: După cum aţi văzut la ordinea de zi este un proiect de 

hotărâre privind validarea unui mandat de consilier judeţean şi aş începe cu acest punct 

al ordinii de zi, ca şi colegul nostru care va deveni de astăzi consilier judeţean să poată 

participa la vot. Preşedintele comisiei de validare, vă rog să daţi citire procesului-verbal 

prin care se constată legalitatea alegerii domnului Gergely Simion şi propunerea 

validării mandatului. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, 

stimată audienţă. În calitate de preşedinte al comisiei de validare vă rog să-mi 

permiteţi să dau citire procesului-verbal. Proces–verbal privind validarea mandatului de 

consilier judeţean al domnului Gergely Simion. 

Astăzi, 27 aprilie 2017, Comisia de validare a Consiliului Judeţean Mureş,  

Având în vedere adresa nr. 652/07.04.2017 a Partidului Social Democrat - Organizaţia 

Judeţeană Mureş prin care solicită validarea mandatului de consilier judeţean al 

domnului Gergely Simion, supleant pe lista de candidaţi ai acestei organizaţii la 
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alegerile locale din 5 iunie 2016, precum şi dosarul Biroului Electoral Judeţean privind 

alegerile locale din 5 iunie 2016,  

În considerarea dispoziţiilor art. 100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 

autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 

393/2004 privind Statutul aleşilor locali,  

În conformitate cu prevederile Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

A procedat la examinarea legalităţii alegerii şi propune validarea mandatului de 

consilier judeţean al domnului Gergely Simion. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal. 

Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Atunci daţi-mi voie să supunem votului 

art.1 din proiectul de hotărâre. Vă rog să votăm. 

Art.1 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Acum domnul 

secretar al judeţului dă citire jurământului. 

Domnul secretar Paul Cosma: Vă invit să vă apropiaţi, domnule Gergely. Mâna stângă să 

o puneţi pe Biblie şi Constituţie, după ce voi da citire jurământului o să vă solicit să 

rostiţi cuvântul ” jur”. ”Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună 

credinţă tot ceea ce stă în puterile mele şi priceperea mea pentru binele 

locuitorilor judeţului Mureş. Aşa să îmi ajute Dumnezeu!” 

Domnul consilier Gergely Simion: Jur! 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim domnului consilier Gergely Simion. Felicitări 

şi mult succes în perioada următoare. Atunci trecem la votul articolelor 2,3,4 şi 5. Vă 

rog să trecem la vot. 

Art.2,3,4 şi 5 ale  proiectului de hotărâre se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc frumos. Atunci 

am trece la proiectul nr.1 în regim de urgenţă: 

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru întreprinderea demersurilor pentru 

realizarea investiţiei "Clădire nouă în incinta Spitalului Clinic Judeţean de 

Urgenţă Tîrgu Mureş, care va cuprinde secţia de anestezie şi terapie intensivă, 

bloc operator şi Centru de arşi". 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La acest proiect de hotărâre, aşa cum aţi văzut în 

comisii, există un amendament. Acest proiect de hotărâre se modifică şi va avea 

următorul cuprins: ”privind acordul pentru realizarea investiţiei clădire nouă în incinta 

Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, care va cuprinde secţia de anestezie 

şi terapie intensivă, bloc operator şi Centru de arşi",  iar la articolul 1 se completează 

cu textul: ”Investiţia se va derula de către Ministerul Sănătăţii prin unitatea de 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru1.pdf
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management al proiectului în cadrul proiectului privind reforma sectorului sanitar, 

îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sectorului de sănătate finanţat prin împrumutul de 

8362 lei dintre Guvernul României şi BIRD, Banca BIRD (Banca Internaţională de 

Reconstrucţie şi Dezvoltare). Cu amendamentul se completează articolul. Doreşte 

doamna Angela Moldovan să ia cuvântul. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Domnule preşedinte având în vedere că fac parte 

din comitetul director al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Tîrgu Mureş, pentru 

evitarea unui posibil conflict de interese, anunţ de la început că nu voi participa la 

dezbaterea acestui punct şi nu voi vota. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Dacă aveţi întrebări legate de acest 

proiect de hotărâre? Dacă nu, îl supun votului împreună cu acest amendament, vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, un consilier nu a votat (Angela 

Moldovan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc frumos. Trecem 

la proiectul de hotărâre numărul 2 în regim de urgenţă: 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.50 din 31 martie 2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei "Reabilitarea drumului judeţean 

DJ162A DN16 – Cozma – limită judeţ Bistriţa Năsăud, km 8+777- 11+000. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Văd că avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 2. 

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul 

care aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, Bd. 1 

Decembrie 1918, nr.24-26 

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

Întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci daţi-mi voie să supunem 

votului. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 3: 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2017. 

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

Dacă sunt întrebări? Domnul Pokorny Vasile. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/ru2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct3.pdf
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Domnul consilier Pokorny Vasile: Vă mulţumesc, domnule președinte. Onorat consiliu, 

ca şi cu ocazia votării bugetului de luna trecută, pentru a evita un posibil conflict de 

interese nu particip la dezbateri, nici la votul acestui punct şi, de asemenea, să nu mă 

mai ridic, la proiectul de la punctul 5 de asemenea nu voi participa la vot. Vă 

mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Domnul Szabó Árpád. 

Domnul consilier Szabó Árpád: Domnule preşedinte, pentru evitarea unor eventuale 

conflicte de interese, tot din acelaşi motiv, ca fiind membru în consiliul de conducere a 

unor asociaţii, nu voi participa la vot la acest punct, 5, 7 şi 9. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumesc. Domnul Szabó Albert. 

Domnul consilier Szabó Albert: Domnule preşedinte, stimaţi colegi. Anunţ, datorită 

faptului că sunt membru al unei asociaţii, că nu voi participa la acest punct al ordinii de 

zi şi la fel la punctul 7 şi punctul 9 de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Domnul Kolcsar Anquetil-Karoly. 

Domnul consilier Kolcsar Anquetil-Karoly: Domnule preşedinte, nu voi participa nici la 

dezbaterea nici la votarea punctului 3 şi punctului 5 de pe ordinea de zi, din aceleaşi 

motive. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Dacă sunt cumva alte întrebări? Dacă 

nu sunt, daţi-mi voie să supunem aprobării pe articole. Articolul 1, vă rog să trecem la 

vot. 

Art.1 al Hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, nu au votat 4 consilieri Kolcsar 

Anquetil-Karoly, Pokorny Vasile Stefan, Szabo Albert, Szabó Árpád. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Articolul 2, vă rog să trecem la 

vot. 

Art.2 al Hotărârii se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, nu au votat 5 consilieri Nadia 

Dinuca Raţă,Kolcsar Anquetil-Karoly, Pokorny Vasile Stefan, Szabo Albert, Szabó Árpád. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  30 de voturi „pentru”.Articolul 3, vă rog să trecem la 

vot. 

Art.3 al Hotărârii se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, nu au votat 4 consilieri Kolcsar 

Anquetil-Karoly, Pokorny Vasile Stefan, Szabo Albert, Szabó Árpád. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Acum hotărârea 

în întregime, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, nu au votat 5 consilieri Kolcsar Anquetil-

Karoly, Pokorny Vasile Stefan, Szabo Albert, Szabó Árpád. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 4:  

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 

general al judeţului Mureş, la 31 martie 2017. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct4.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă sunt întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Punctul 5:  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017 pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean. 

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

Dacă sunt întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. Există un amendament la acest punct al ordinii de zi. Vă rog frumos 

domnul Boloş. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi colegi , am solicitat 

o intervenţie procedurală, aşa cum am făcut şi în cadrul comisiei aşa voi proceda şi 

astăzi, având în vedere background-ul meu profesional în calitate de profesor asociat la 

Universitatea ”Petru Maior”, deoarece în corpul hotărârii la o poziţie care priveşte 

această instituţie nu am participat nici în comisie şi nu particip nici astăzi la dezbatere 

şi nici la vot. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Domnul Sabău Pop Olimpiu. 

Domnul consilier Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Domnule preşedinte, sunt şi eu angajatul 

Universităţii ”Petru Maior”, acest proiect vizează Universitatea ”Petru Maior”, motiv 

pentru care nu voi participa la dezbatere şi de asemenea nici la votarea acestui proiect 

de hotărâre. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Daţi-mi voie să citesc acest 

amendament, la articolul 2 : Dispoziţiile adoptate în şedinţa Consiliului Judeţean Mureş 

din data de 30 martie, referitoare la condiţionarea participării financiare a consiliului 

judeţean Mureş la festivalul ”AWAKE” de păstrarea a operelor de artă create în 

patrimoniul consiliului judeţean, se revocă. Avem cele două adrese din partea 

organizatorului şi a Muzeului privind imposibilitatea acceptării acestor obiecte de artă, 

deoarece sunt de mărime deosebit de mare şi atunci în baza acestui amendament, daţi-

mi voie, dacă nu sunt alte întrebări, să supunem amendamentul votului, să trecem la 

vot vă rog. 

Amendamentul se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, o abţinere (Ervin Molnár), 5 

consilieri nu au votat (Marius Tiberiu Baciu, Nadia-Dinuca Raţă, Szabó Árpád,Vasile-

Grigore Boloş, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Atunci supunem 

votului proiectul de hotărâre numărul 5 în întregime. Vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, o abţinere (Ervin Molnár), 5 

consilieri nu au votat (Marius Tiberiu Baciu, Kolcsar Anquetil-Karoly, Szabó 

Árpád,Vasile-Grigore Boloş, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct5.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi ”pentru”.Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 6: 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorată 

de persoanele vârstnice îngrijite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Ideciu de Jos şi/sau de susţinătorii legali ai acestora, pentru anul 2017. 

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

întrebări cumva la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la 

vot . 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. La proiectul de 

hotărâre numărul 7 privind:  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale 

din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2017. 

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

Dacă sunt întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 32 de voturi ”pentru” , 3 consilieri nu au votat 

(Kolcsar Anquetil-Karoly, Szabo Albert,Szabó Árpád). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc.  

10. Proiect de hotărâre privind delegarea unor competenţe în domeniul serviciilor 

publice de salubrizare a localităţilor. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Şi la acest punct al ordinii de zi există un 

amendament, daţi-mi voie să-l citesc, pentru mai multă claritate în înţelegerea 

textului, întrucât este necesar ca norma juridică să fie predictibilă, în sensul lămuririi 

cu rigurozitate al momentului de la care începe îndeplinirea mandatului încredinţat 

corespunzător fiecărui element de infrastructură creat integrat în cadrul proiectului 

SMIDS. Se propune reformularea articolului 1 al proiectului de hotărâre, după cum 

urmează: (1) Se mandatează ADI Ecolect Mureş, să exercite în numele şi pe seama 

Judeţului Mureş – membru al acesteia, atribuţiile de monitorizare și control a modului 

de prestare a serviciilor de gestiune a operării infrastructurii create/integrate în cadrul 

SMIDS Mureş. 

 

(2) Corespunzător Depozitului Ecologic Zonal Sînpaul, îndeplinirea mandatului 

încredinţat conform alin.(1) începe la data aprobării exercitării acestor competenţe de 

către AGA ADI Ecolect Mureş, iar corespunzător celorlalte elemente de infrastructură 

create/integrate în SMIDS, îndeplinirea mandatului începe la 5 zile de la comunicarea 

ordinului de începere a prestării serviciului dat operatorului.” 

 

Dacă sunt întrebări cumva la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt atunci daţi-mi 

voie să supun votului prima dată amendamentul. Să trecem la vot vă rog. 

Amendamentul se aprobă cu se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct6.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Să votăm 

proiectul de hotărâre în întregime. Să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc.  

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2017 

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

Deoarece  componenţa este secretă, v-aş întreba, există întrebări sau alocaţiuni în 

legătură cu acest proiect? Pentru că atunci trebuie să iasă, în afară de consilieri, toată  

lumea din sală. Dacă nu sunt atunci daţi-mi voie să supunem votului. Să trecem la vot.  

Vot secret. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. 33 de voturi ”pentru”. trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 10: 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.139/11.09.2014 privind nominalizarea unor reprezentanţi ai Consiliului 

Judeţean Mureş în consiliile de administraţie ale centrelor şcolare pentru 

educaţie incluzivă, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

Dacă sunt întrebări cumva la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu, vă rog să trecem la 

vot. 

Vot secret. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc. La numărul 11: 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei III.5 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.123/2013 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 

precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

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

Dacă sunt cumva întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ”pentru”.Vă mulţumesc. Proiectul de  

hotărâre numărul 12: 

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii Centrului Şcolar de Educaţie 

Incluzivă nr.3 – SAM Reghin în Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă nr.3 Reghin 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Este vorba de o modificare simplă a denumirii. Avizul 

comisiilor de specialitate există. Dacă sunt cumva întrebări la acest proiect de hotărâre? 

Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 35 de voturi ,,pentru”. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct11.pdf
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http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct12.pdf


    9/13 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi ,,pentru”.Vă mulţumesc. La numărul 13: 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, 

Statului de funcţii şi Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului 

propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

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

Dacă aveţi întrebări cumva la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 34 de voturi ”pentru” un consilier nu a votat (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ”pentru”.Vă mulţumesc. Numărul 14: 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de Acţiuni privind 

Serviciile Sociale din Judeţul Mureş pe anul 2017. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Este un amendament. Daţi-mi voie să citesc acest 

amendament: În vederea prevenirii sau limitării unor situaţii de vulnerabilitate sau 

dificultate, care pot duce la marginalizarea sau excluziunea socială, respectiv pentru 

menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei 

situaţii de nevoie socială autoritatea publică judeţeană va sprijini acordarea de către 

furnizorii privaţi ai serviciilor sociale de tip îngrijire şi asistenţă la domiciliu, centre de 

zi prin rezervarea acestui domeniu pentru programele, proiectele şi acţiunile pentru 

care se acordă finanţare nerambursabilă în anul 2017 de la bugetul judeţean Mureş. 

Acest text vine în completarea planului anual de acţiuni privind serviciile sociale ale 

judeţului Mureş. dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect. Dacă nu sunt atunci 

daţi-mi voie să supun votului în primul rând, amendamentul. 

Amendamentul se aprobă  se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, un consilier nu a votat ( 

Biró József-Attila). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34  de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Şi acum 

hotărârea în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 35 de voturi ”pentru” . 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35  de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

punctul numărul 15 : 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.67/2016 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei "Lărgire drum judeţean DJ151C Zau de Cîmpie 

(DJ151) – Valea Largă – limită judeţ Cluj, km 0+100-1+030 şi km 6+500-7+500, 

judeţul Mureş". 

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

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

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 35 de voturi ”pentru” . 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct13.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35  de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

punctul numărul 16: 

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

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale. 

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

Există o abţinere din parte comisiei de servicii publice, a domnului Bândea Eugen. Dacă 

sunt întrebări la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru” , o abţinere(Eugen Bândea), 

un consilier nu a votat(Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33  de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

punctul numărul 17: 

19. Raportul de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe anul 

2016. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acest raport este pe site. Este vorba de mai multe 

pagini, 25 de pagini, nu aş da citire acestui raport. Dacă aţi studiat acest raport, dacă 

aveţi întrebări sau alocuţiuni cu privire la acest raport de activitate? În acest raport de 

activitate există şi raportul instituţiilor care sunt prezente şi le salutăm şi pe ele. Dacă 

nu sunt întrebări daţi-mi voie să supunem votului.  

 

Raportul se aprobă cu se aprobă cu 32 de voturi ”pentru”, nu au votat trei consilieri 

(Bianca-Minodora Teth, Ervin Molnár, Eugen Bândea). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc. În final punctul 

numărul  18:  

20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveţi cumva?  

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc domnule preşedinte Stimaţi 

colegi consilieri, profit de prezenţa în sală a şefilor celor două instituţii în domeniul 

ordinii şi siguranţei publice, domnul comisar-şef Bâltag Dumitru şi domnul colonel, 

comandatul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Filipaş Tiberiu Adrian. Aş dori mai 

întâi să adresez două întrebări, cu privire la un aspect care l-am constatat în ultima 

perioadă, domnului Bâltag. Ştiu din informaţiile care au fost facute publice că în 

prezent Înspectoratul Judeţean de Poliţie Mureş se confruntă cu un deficit de personal 

fără precedent. Aş vrea să ştiu dacă la nivel local aveţi posibilitatea, dacă aţi facut 

demersuri în vederea organizării activităţii în aşa fel încât serviciul domeniului  public 

să nu aibă de suferit datorită acestui deficit şi dacă ştiţi despre eventuale demersuri pe 

plan naţional, astfel încât, într-un timp scurt acest deficit să scadă în folosul activităţii 

pe care dumneavoastră o desfăşuraţi şi în beneficiul populaţiei judeţului Mureş.  

Domnul comisar-şef Bâltag Dumitru: Vă mulţumesc. Sunt deosebit de onorat să pot să 

particip împreună cu dumneavoastră la această şedinţă a Consiliului Judeţean Mureş. 

Transmit salutul comenzii Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş. Vă asigur de faptul 

că noi, cei din cadrul Poliţiei Judeţene Mureş am luat toate măsurile atât în plan 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct16.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct16.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct17.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/04_/pct17.pdf
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managerial cât şi în plan operativ, pentru a ne asigura cu toţii că judeţul Mureş este un 

judeţ sigur. Dacă facem o analiză a principalilor indicatori de performanţă reuşiţi, 

realizaţi în 2016, pot să vă fac precizarea că judeţul Mureş, neoficial, se găseşte în 

primele 10 judeţe ale ţării în privinţa siguranţei cetăţeanului. Sigur că anul 2016 a fost 

un an foarte greu ne-am confruntat şi noi cu plecări masive din cadrul structurii noastre 

de personal, însă au trecut, plecând 180 de colegi, 49 de ofiţeri, având un deficit de 

aproximativ 20%  din personalul unităţii. Am luat în permanenţă măsuri pentru a reuşi să 

ne adaptăm permanent misiunile şi activităţile civice, astfel încât siguranţa 

cetăţeanului să nu aibă de suferit din acest punct de vedere. Consider că am şi reuşit 

împreună cu celelalte structuri cu atribuţii în domeniu. Am desfăsurat de fiecare dată 

activităţi în sistem integrat şi sunt mulţumit de realizările pe plan profesional ale 

Inspectoratului. În privinţa măsurilor pe care noi le-am luat pentru eliminarea 

deficitului de personal, domnule vicepreşedinte, pot să vă fac precizarea că anul trecut 

am reuşit odată cu plecare celor 180 de cadre să încadrăm din sursă externă un număr 

de 140 de agenţi de poliţie. De asemenea, am reuşit să încadrăm şi anumiţi specialişti, 2 

ofiţeri şi un număr de agenţi de poliţie pentru structura de informatică. Pe linie de 

personal contractual am reuşit 4 încadrări de personal contractual - referent şi unul 

pentru electrician. De asemenea, am avut o etapă prin organizarea unui concurs de 

trecere din corpul agenţilor de poliţie în corpul ofiţerilor în urma susţinerii examenului, 

s-au înscris 171 de agenţi activi din cadrul Inspectoratului şi au fost ocupate toate cele 

16 locuri de ofiţer. Şi în acest moment am făcut demersuri pentru ocuparea a 41 de 

funcţii de ofiţer în cadrul Inspectoratului, am solicitat aprobare de către conducerea 

Poliţiei Române şi conducerea Ministerului pentru a ni se aproba în urma unui concurs 

ce se va organiza, probabil, la nivel naţional ca un număr de 41 de funcţii de ofiţer să 

fie ocupate, din cele din corpul agenţilor în cele ale ofiţerilor. Deci, sigur că sunt 

probleme de personal, aceste probleme cred că se regăsesc la nivelul întregii structuri a 

Poliţiei Române, dar vă asigur că noi suntem permanent preocupaţi să găsim cele mai 

multe soluţii şi ordinea publică nu cred că va avea de suferit din acest punct de vedere. 

Desfăşurăm  şi derulăm activităţi cu un efort susţinut, activităţi suplimentare de către 

colegii noştri, însă rezultatele obţinute în anul trecut sunt pozitive, inclusiv rezultatele 

din primele două luni ale lui 2017 ne arată că suntem pe un trend descendent privind 

infracţionalitatea sesizată la nivelul judeţului Mureş, pe toţi indicatori avem rezultate 

mai bune decât anul trecut. Vă mulţumesc. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc şi eu şi sper că la nivelul 

Poliţiei Române să se înţeleagă situaţia, până la urmă gravă la nivel naţional, dar și 

pentru judeţul Mureş şi să se facă toate demersurile, în aşa fel încât să se iasă din 

această situaţie în beneficiul celor care doresc să aibă siguranţă. Cea de a doua 

întrebare, defapt recomandare, este următoarea: mă deplasez frecvent în zona Reghin, 

în localitatea Ernei există o piaţă auto. Acolo am constatat recent, căutând nişte 

informaţii pe Google Maps, că inclusiv pe internet apar imagini cu încălcarea legislaţiei 

rutiere. Dacă nu mă înşel, în Codul penal există chiar o infracţiune, cred că este art. 

339, s-ar putea să greşesc, care incriminează fapta persoanei care instalează mijloace 

de semnalizare rutieră fără autorizaţia poliţiei rutiere. E o chestiune de notorietate 

acolo, indiferent de interese, cred că este foarte important să nu fim sfidaţi toţi 

locuitorii acestui judeţ, să nu fie stricată imaginea judeţului, pentru că pe acel drum 

naţional circulă şi persoane care vin din străinătate. Cu atât mai mult, spun, că am găsit 
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imaginea inclusiv pe internet. Rugămintea este să luaţi măsuri în aşa fel încât această 

situaţie să nu se mai regăsească, indiferent de interesele celor care încalcă legea 

sfidându-ne pe toţi. Mulţumesc. 

Domnul comisar-şef Bâltag Dumitru: Vă mulţumesc mult, domnule vicepreşedinte, 

pentru această recomandare. Am să dispun efectuarea tuturor verificărilor specifice 

pentru a lămuri acea situaţie, vreau totodată să va fac precizarea că, aşa după cum 

bine ştiţi şi dumneavoastră, în fiecare an la începutul primăverii noi avem o campanie o 

activitate pe linie de poliţie rutieră prin care, practic, inventariem toate semnalizările 

rutiere iar acolo unde este cazul vom face toate propunerile necesare către 

administratorii drumurilor publice. Vă mulţumesc. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc şi eu. Nu am explicat, dar cred 

că pentru cei dintre dumneavoastră care circulaţi pe acolo sunt convins că aţi observat 

cele două benzi de preselecţie, pe ambele sensuri de mers intrare şi ieşire în spaţiul 

pieţei, unde cei care administrează piaţa au amplasat diferite indicatoare rutiere, alb-

roşii, prin care restricţionează circulaţia rutieră pe benzile de preselecţie, în special în 

zilele  în care funcţionează piaţa, ceea ce conduce la blocaje pe ambele sensuri de 

mers. Vă mulţumesc. 

Domnul comisar-şef Bâltag Dumitru: Cam de când este această situaţie? Eu, personal, nu 

am reuşit să o identific. Nici nu circul în acea perioadă în acea zonă. E mai veche sau e 

doar de acum, mai recentă? 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu:  Situaţie este foarte veche. Vă pot spune 

că în perioada în care am activat în Inspectoratul de Poliţie Judeţean s-a întocmit un 

dosar penal celor care au recurs la această modalitate de semnalizare, nu ştiu care este 

soluţia, dar după câteva luni de la întocmirea dosarului penal, după aprox. 6 luni, am 

constatat că nu la nivelul la care era iniţial acel marcaj s-a revenit şi circulaţia este din 

nou restricţionată. 

Domnul comisar-şef Bâltag Dumitru: Vă asigur că vom face toate verificările şi vom 

dispune o soluţie legală. Vă mulţumesc. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulţumesc. Şi o întrebare pentru 

comandatul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean despre deficitul despre care vorbeam 

în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi bineînţeles de deficitul pe care 

dumneavoastră ştiu că îl aveţi, aş dori să ştiu dacă pentru perioada care urmează, 

perioada de vară şi de toamnă pentru protejarea culturilor de pe terenurile agricole 

aveţi în vedere măsuri de acţiune, de intervenţie în aşa fel încât persoanele din mediul 

rural care au posibilităţi reduse să-şi protejeze culturile să fie în siguranţă. Mulţumesc. 

Comandatul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Filipaş Tiberiu Adrian: 

Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, doamnelor, domnilor, sunt onorat să vă 

salut. Aţi menţionat ordinea şi apărarea, doresc să menţionez ordine şi siguranţa 

publică, atribut pe care îl are instituţia pe care astăzi o reprezint aici şi nu numai 

astăzi, sunt comandatul Unităţii 26 Tîrgu Mureș. Şi aduc în discuţie şi elementul 

menţionat de către domnul comisar şef Bâltag, modul integrat prin care se acţionează 

pe raza judeţului  de către jandarmerie. Facem un efort consistent, conjugat către 

cetăţean, evident prin lege, numai prin lege şi vizăm toate aspectele care fac parte din 
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situaţia operativă, nu doar acest aspect. Referitor la subiectul pe care l-aţi atins privind 

resursa umană, dinamica există, ca oamenii să treacă din rezervă. Pe de altă parte, 

atractivitatea pe care o reprezintă instituţia atrage noi oameni în sistem. Se desfăşoară 

activităţi specifice pe linia aceasta. Mulţumesc. Dacă aveţi alte întrebări? 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulţumesc şi eu. Nu. 

Domnul presedinte: Mulţumim frumos tuturor. Atunci, dacă nu mai sunt alte întrebări 

daţi-mi voie să închidem şedinţa. Dar în primul şi primul rând să mulţumesc tuturor 

celor care au participat şi şefilor de inspectorate şi vă doresc o zi plăcută în continuare. 

La revedere. 

Şedinta s-a incheiat la ora 13.52 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Mera Cezara Sabina, consilier 

Verificat: Belean Delia, şef serviciu 

            Nemeş Genica, director  

 

 


