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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

25 mai 2017, ora 15.00 

 

 

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.151 

mai 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 

• 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 Carmen Hârşan, director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

• dl. Nagy Istvan, director, S.C. ,,Parc Industrial Mureş” S.A.” 

• dna Nagy Lenke, contabil, S.C. ,,Parc Industrial Mureş” S.A.” 

• dl general de brigadă dr. ing. Dorin Oltean, Inspector şef, Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş; 

• dl Peti Andrei, Preşedinte al Consiliului de Administraţie, R.A. ,,AEROPORTUL 

TRANSILVANIA” Tîrgu Mureş; 

• dl. Kovács Zoltan Robert, şef  serviciu, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO; 

• dl Kovács András Ferenc, redactor şef, Redacţia Revistei „LATO” 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Daţi-mi voie să începem şedinţa. Buna ziua, tuturor. 

În primul rând daţi-mi voie să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a 

prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 9 mai 2017. 

   Nr. 14078/03.VII.2017 

   Dosar  VI D/1 
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Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, dacă aveţi observaţii cu privire la document? Întrucât nu sunt, vă solicit să 

votaţi şi vă  mulţumesc.     

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

9 mai 2017 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Atunci, v-aş   

prezenta ordinea de zi. Aţi primit ordinea de zi, în afară de cele 13 proiecte de 

hotărâre există un proiect de hotărâre în regim de urgenţă, dacă sunt întrebări în 

legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci daţi-mi voie să supunem 

aprobării. 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi 

(Bartha Mihaly,Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Aş începe cu 

proiectul de hotărâre în regim de urgenţă. 

În regim de urgenţă 

Proiect de hotărâre privind acordarea distincţiei ALAE sopranei  

Virginia Zeani. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aţi primit materialul. Dacă sunt întrebări în legătură 

cu acest proiect? Dacă nu sunt, atunci vă mulţumesc, să trecem la vot. 

Vot secret.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

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

proiectul de hotărâre numărul 1: 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al 

judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

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

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

 Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Punctul 2: 

2. 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 comisiilor de specialitate există. Dacă sunt 

întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Domnul Pokorny. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Stefan: Vă mulţumesc. Esenţa acestui proiect de 

hotărâre o constituie de fapt modificarea bugetului, în sensul de a fi posibilă plata 
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serviciilor unor asociaţii şi ONG-uri care îşi desfăşoară activitatea în domeniul de 

asistenţă socială. După cum cunoaştem cu toţii, am trecut de o perioadă zbuciumată 

unde, din ianuarie încoace, datorită şi modificărilor şi lacunelor legislative care există 

în acest moment, nu s-au putut efectua plăţile regulate în condiţii legale ca şi în anii 

trecuţi. Aici aş dori…, am avut mai multe runde de discuţii cu aceste organizaţii care, 

totuşi, desfășoară o muncă importantă, pe care statul le-a recomandat, i-a convins pe 

unii  să le execute pentru că nu s-au putut încadra în sistemul nostru de asistenţă  

socială. Unele servicii, cum ar fi îngrijirile de acasă, la domiciliu sau la Rheum Care, 

masaje, tratamente fizico-terapeutice, centrele de zi, de exemplu, şi tocmai aceste 

servicii nu se pot plăti nici în acest moment datorită lacunelor legislative existente. Şi 

atunci am şi recomandat, nu ştiu în ce măsură se va materializa, ca să se facă o 

propunere de modificare legislativă, o avem în Parlament pe doamna deputat Csep, să 

se facă o rectificare pentru a nu discrimina aceste servicii, deci în acest moment 

pentru patru luni de zile se pot plăti doar organizaţiile care au centre rezidenţiale .Vă 

mulţumesc.  

Mai este şi o altă idee care, iată, după mulţi ani de muncă mi se pare ciudat totuşi ca 

să vă împărtăşesc, de aceea, mulţi ani de muncă şi la conferinţe internaţionale 

totdeauna am discutat despre oameni cu nevoi speciale, despre serviciile pe care le 

acordăm acestor persoane, fie copii, fie adulţi, bătrâni şi aşa mai departe. Niciodată 

nu s-a discutat, numai s-au plâns, inclusiv ţările din apusul Europei că personalul 

părăseşte sistemul. Avem foarte mulţi oameni foarte bine pregătiţi care, pentru un 

salar de mizerie, iată că în lunile acelea nici nu au fost plătiţi, plătite salariile şi sunt 

aşa, la periferia societăţii, undeva. Nu s-a discutat şi nu se discută despre aceste 

persoane care îngrijesc bolnavii sau asistaţii, să folosesc o altă expresie, şi ar fi timpul 

că dacă discutăm de o plasă socială să se discute şi despre nevoile şi familiile acestor 

persoane care lucrează şi de multe ori, vă rog să mă credeţi, că desfăşoară o muncă 

foarte grea. Vă mulţumesc. 

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

Dacă nu sunt, atunci să trecem la votul pe articole. La articolul 1. 

Articolul 1 al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. La articolul 2, 

să trecem la vot. 

Articolul 2  al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Articolul 3. 

Articolul 3  al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă). 

 Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Articolul 4. 

Articolul 4 al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly,Nadia-Dinuca Raţă).  



    4/8 

  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Şi acum în 

întregime, proiectul de hotărâre numărul 2. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly,Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 3. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 

venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, 

pe anul 2016; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există, fără 

obiecţiuni. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt 

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly,Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulţumim. Proiectul de 

hotărâre numărul 4. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C. „Parc Industrial Mureş” 

S.A. pe anul 2016; 

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

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

articole, articolul 1. 

Articolul 1 al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulţumesc. La articolul 2 vă 

rog să trecem la vot. 

Articolul 2  al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim. 33 de voturi „pentru”. La articolul 3. 

Articolul 3  al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly,Nadia-Dinuca Raţă). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  33 de voturi „pentru”. La articolul 4. 

Articolul 4  al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost 

absenţi (Bartha Mihaly,Nadia-Dinuca Raţă). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim. 33 de voturi „pentru”. Şi acum proiectul 

de hotărâre numărul 4 în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly,Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulţumim. Să trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 5. 
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5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din fondul 

de tineret în anul 2017; 

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

întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt vă mulţumesc. Atunci să trecem la 

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulţumim. Proiectul de 

hotărâre numărul 6. 

6. Proiect de hotărâre privind 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 comisiilor de specialitate există. Dacă sunt 

întrebări la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulţumim. La punctul 

numărul 7. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes public judeţean 

„Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a 

Convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, pentru implementarea acestuia; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 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 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulţumim. La punctul 

numărul 8. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă), un consilier nu a votat (Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Mulţumim. Proiectul de 

hotărâre numărul 9. 
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9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii 

publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş; 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă), un consilier nu a votat (Alexandru Cîmpeanu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumim. Proiectul de 

hotărâre numărul 10. 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş;   

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

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

trecem la vot. 

Vot secret. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  33 de voturi „pentru”. Mulţumesc. Punctul numărul 

11. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.62/27.04.2017 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: Dacă sunt întrebări? Domnul Szabó Árpád. 

Domnul consilier Szabó Árpád: Pentru a evita eventuale conflicte de interese, la acest 

punct nu votez. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am înţeles. Domnul  Szabó Albert. 

Domnul consilier Szabó Albert: Sunt în situaţia în care trebuie să anunţ că nu votez, 

datorită faptului că sunt membru a unui ONG. Mulţumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim. Domnul Pokorny Vasile. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Stefan: Vă mulţumesc. Idem. Nici eu nu voi vota. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim frumos. Dacă nu sunt alte întrebări, vă rog 

să trecem la vot. 

Vot secret. 

Hotărârea se aprobă cu 26 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim. 26 de voturi „pentru”, 7 persoane nu 

au votat. Punctul numărul 12. 
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12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu privire la 

elaborarea documentaţiei urbanistice PUZ ”Reconversie funcţională teren din UTR 

–L1 în UTR – CM3”; 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă), un consilier nu a votat (Szabó Albert). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim. 32 de voturi „pentru”. Mulţumesc. 

Punctul numărul 13.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui sector de 

drum judeţean din categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean în 

categoria funcţională a drumurilor de interes local; 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Bartha 

Mihaly, Nadia-Dinuca Raţă).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Ultimul punct. 

14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnul Boloş vă rog frumos. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Vă mulţumesc. În cele ce urmează aş dori să 

adresez o propunere. Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, doamnelor, 

domnilor consilieri, este cunoscut faptul că Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş 

este o unitate sanitară de mare importanţă pentru populaţia din regiunea centrală a 

ţării. Un număr foarte mare de cetăţeni apelează la serviciile oferite de acesta, ceea 

ce face ca această instituţie să aibă un grad ridicat de importanţă socială. În cele ce 

urmează nu intenţionez să mă refer la problematica specifică  activităţii medicale, ci 

la un aspect legat de posibilitatea de acces la această instituţie. Este vorba de 

posibilitatea de parcare pentru cei care sunt obligaţi să vină cu autoturismul. Am avut 

prilejul să mă conving pe viu, în ziua de 18 mai, ora 10, că în parcarea spitalului dar şi 

în zona limitrofă extinsă, incluzând strada Gheorghe Marinescu, de la intersecţia cu 

sensul giratoriu, cu strada 22 Decembrie 1989 şi până la intersecţia cu sens giratoriu 

de pe strada Nicolae Grigorescu atât pe un sens, cât şi pe celălalt nu exista nici un loc 

de parcare. Dat fiind specificul instituţiei, această stare de fapt este greu de 

acceptat. Este o problemă bine cunoscută, ajunsă într-un stadiu critic şi care a făcut 

în timp obiectul unor preocupări în Consiliul Judeţean Mureş, a se vedea hotărârea de 

consiliu judeţean din nr.4 din 31 ianuarie 2012, a căror finalitate s-a blocat în diverse 

motive de natură juridică şi administrativă. Probleme similare au fost şi în alte oraşe 

din ţară şi mai sunt, care însă au fost soluţionate prin investiţii adecvate. De exemplu, 

am aflat din presă ca la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa s-a realizat încă 
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din anul 2012 o parcare etajată cu 265 de locuri de parcare. A costat la vremea aceea 

4 milioane de euro şi a fost finanţată din fonduri europene. Plecând de la cele 

exprimate mai înainte şi constatând că în percepţia publică întreaga responsabilitate 

pentru această stare de  fapt revine Consiliului Judeţean Mureș, vă propun să 

introducem cu celeritate pe agenda noastră de preocupări o analiză din care să rezulte 

cu claritate care sunt responsabilitățile şi gradele de libertate actuale ale Consiliului 

Judeţean Mureş legate de soluţionarea problemei parcării de la Spitalul Clinic 

Judeţean de Urgenţă. În funcţie de aceste responsabilități trebuie să se stabilească 

apoi care ar fi, în condiţiile de azi, modalităţile în care acestea pot fi onorate de 

Consiliului Judeţean Mureş singur sau în colaborare cu primăria Tîrgu Mureş. Cred că 

avem această obligaţie morală faţă de cetăţenii judeţului Mureş. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc domnul Boloş. Dacă sunt alte întrebări 

sau interpelări? Dacă nu, atât vă spun, că deja am făcut demersuri dar, din păcate, 

până nu se va încheia litigiul între cele două instituţii va fi foarte greu să facem chiar 

şi primul pas, dar eu am speranţa că într-un timp foarte scurt vom reuşi să deblocăm 

această situaţie, măcar din punct de vedere juridic, ca să putem să facem paşii 

următori. Vă mulţumesc tuturor şi vă doresc în continuare o zi plăcută. La revedere. 

Şedința s-a încheiat la ora 15,24. 

 

 

 

PREŞEDINTE               SECRETAR 

Péter Ferenc             Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Mera Cezara Sabina 

Verificat: şef serviciu Delia Belean  

    director Genica Nemeș 

Nr.ex.: 1 

 


