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Nr.10.805/25.05.2017 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Mureş din data de  

9 mai 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. 141 din 8 

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

„Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean au lipsit următorii consilieri:  Ionela Daniela 

Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Szabo Albert, Szabo 

Árpád, Cristina Mara Togănel. 

Au fost invitați să participe:  

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, tuturor. Astăzi sărbătorim Ziua Independenței 

de Stat a României și Ziua Europei și Ziua  Victoriei Națiunilor Unite și v-aș ruga să ne 

ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României și cel al Uniunii Europene. 

După intonarea Imnului de Stat. 

Vă mulțumesc. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a da 

citire procesului-verbal al ședinței din data de 27 aprilie 2017. 

 

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

consilieri, abia astăzi ați primit procesul-verbal, sper că ați avut posibilitatea să îl lecturați 

și atunci întreb dacă există observații cu privire la conținutul documentului? Întrucât nu 

sunt, vă solicit sa votați actul și vă mulțumesc.  

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 27 aprilie 

2017 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Gergely Simion), 7 

consilieri au fost absenți (Ionela Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Ioan Florin Gliga, 

Kedei Pál Elöd, Szabo Albert, Szabo Árpád, Cristina Mara Togănel). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi a ședinței 

extraordinare pe care ați primit-o. Are un singur punct. Dacă sunt întrebări sau interpelări 

cu privire la ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot.  
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Ordinea de zi se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 7 consilieri au fost absenți (Ionela 

Daniela Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Szabo Albert, 

Szabo Árpád, Cristina Mara Togănel). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc.  

 

1. Proiect de hotărâre privind constituirea Comitetului director județean pentru 

elaborarea și implementarea activităților specifice județului Mureș, prevăzute în 

Planul Regional privind serviciile de sănătate pentru Regiunea Centru. 

   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avizul Comisiei tehnico-economice și a Comisiei de 

servicii publice. În legătură cu acest proiect de hotărâre, dacă sunt întrebări? Dacă nu 

sunt, atunci dați-mi voie să începem votul. 

 

Hotărârea se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 7 consilieri au fost absenți (Ionela Daniela 

Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Szabo Albert, Szabo 

Árpád, Cristina Mara Togănel). 

 

2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă dorește cineva o interpelare sau dacă sunt 

întrebări?  Dacă nu sunt, atunci vă mulțumim foarte frumos pentru prezență și vă doresc o 

zi plăcută în continuare. Vă mulțumim. 

 

Ședința se încheie la ora 13,09. 

 

 

PREȘEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 
  Genica Nemeș, director  
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