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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

29 iunie  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.181 din 22 iunie 2017 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, 

„Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit patru consilieri: 

Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan. 

 

 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;  

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

Situaţii de Urgenţă "HOREA" al judeţului Mureş; 

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

• d-na Megheşan Zsuzsanna, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni; 

• d-na Porkoláb Annamaria, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş; 

• dl. Sălăgean Vasile, coordonator, Structura Teritorială pentru Probleme 

Speciale Mureş; 

• dl. Sóos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

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

şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Mureş. Prima dată aş da cuvântul domnului 

secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare din 

data de 25 mai 2017. 

   Nr. 14659/07.07.2017 

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

domnilor consilieri, dacă aveţi observaţii cu privire la conţinutul actului? Întrucât 

nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei ordinare din 25 mai şi vă 

mulţumesc.     

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 25 

mai 2017 se aprobă cu 30 de voturi “pentru”, un consilier nu a votat (Szabo 

Albert), 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, 

Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc.  Ordinea 

de zi aţi primit-o, totodată, doresc să vă spun că scoatem cele două proiecte de 

hotărâre, punctul 3 şi punctul 17. Au fost câteva neînţelegeri cu cele două 

proiecte de hotărâre şi le amânăm pentru luna următoare, dacă sunteţi de acord 

cu acest lucru şi atunci ordinea de zi este fără punctele 3 şi 17. Dacă sunt 

întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la 

vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi 

(Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny 

Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Aş începe 

cu proiectul de hotărâre numărul 1: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru 

închirierea unor spaţii din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str.Victor 

Babeş nr.2, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea 

Spitalului Municipal "Dr. Gh.Marinescu" Târnăveni. 

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 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”.Vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul 2: 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui sector din drumul judeţean DJ 

153F DJ 107G Nandra – Bichiş – Ozd, de la km 6+456-9+360 – din domeniul 

public al judeţului Mureş în domeniul public al comunei Bichiş şi modificarea 

corespunzătoare a inventarului bunurilor din domeniul public al judeţului 

Mureş 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări cumva la acest punct? Dacă nu sunt atunci vă rog să 

trecem la vot. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct2.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”.  

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public în 

domeniul privat al judeţului Mureş; (Proiect de hotărâre retras de pe ordinea 

de zi). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la proiectul de hotărâre numărul 4: 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2017. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt atunci vă rog 

să trecem la vot, pe articole, articolul 1: 

 Art.1 al Hotărârii se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi 

(Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny 

Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Articolul 

2, vă rog să trecem la vot. 

Art.2 al Hotărârii se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi 

(Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny 

Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Articolul 3: 

Art.3 al Hotărârii se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi 

(Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny 

Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Articolul 

4: 

Art.4 al Hotărârii se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi 

(Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny 

Vasile Stefan).  

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”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

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

proiectul de hotărâre numărul 5:  

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea actului adiţional la convenţia de 

colaborare privind publicarea hărţii oficiale a Judeţului Mureş. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/06/pct4.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, atunci vă 

rog să trecem la vot.   

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi “pentru”, un consilier nu a votat(Ovidiu-

Tudor Ilieş), 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, 

Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 6: 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de colaborare dintre 

Consiliul Judeţean Mureş şi S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. în 

vederea promovării judeţului Mureş prin intermediul aplicaţiei GoTransylvania. 

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 30 de voturi “pentru”, un consilier nu a votat(Ionela 

Daniela Balaş), 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-Minodora Teth, Biró József-

Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 7:   

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acorduri-cadru de 

parteneriat între UAT Judeţul Mureş şi Administraţia Bazinală de Apă Mureş, în 

scopul modernizării din fonduri europene a reţelei judeţene de transport 

rutier. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. La 

proiectul de hotărâre numărul 8: 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actualizării Anexelor 8E, 12, 18 şi 10 

ale Monografiei economico-militare a judeţului Mureş pentru perioada 2016-

2019; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări cumva la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, 

atunci vă rog să trecem la vot.   

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul 9: 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 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 preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul 10: 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.78/25.06.2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, Organigramei şi Statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Îi dau cuvântul domnului consilier Boloş. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Mulţumesc domnule preşedinte, stimaţi 

colegi şi colege, evident. În cadrul Comisiei social-culturale noi am avizat acest 

punct de pe ordinea de zi. Am înţeles care sunt necesităţile de dezvoltare a 

Muzeului Judeţean, în sensul creşterii numărului de persoane integrate în 

structura acestuia. Folosesc însă acest prilej pentru a reveni asupra unui chestiuni 

pe care am exprimat-o într-o şedinţă din luna martie 2015, în care propuneam şi 

spuneam, de altfel, intervenţia mea se numea atunci “Despre conservarea 

patrimoniului mureşean”, în care spuneam că în cadrul muzeului ar fi bine să 

existe, să se înfiinţeze o secţie de arheologie industrială, care să păstreze 

”urmele”  civilizaţiei  tehnice făcute în perioada ‘50-’90 în judeţul Mureş, pentru 

că a fost o perioadă în care în judeţul Mureş s-au realizat foarte multe lucruri în 

zona industrială, de creativitate industrială. Sigur, a fost o corespondenţă cu 

Muzeul Judeţean, dar care nu s-a finalizat în nici un fel. Adică problema a rămas 

în suspensie, consider că este o chestiune asupra căreia trebuie să găsim o soluţie, 

mai ales pentru ca generaţia tânără să aibă posibilitatea să cunoască aceste 

elemente şi nu numai aceasta, ci şi cei care trec prin judeţul Mureş, să vadă că 

aici s-au realizat şi acum se realizează lucruri importante. Sigur, urmele 

civilizaţiei antice, medievale ş.a. sunt foarte importante, dar sunt importante şi 

elementele de istorie recentă. De aceea rog Muzeul Judeţean şi Consiliul Judeţean 

Mureş să reluăm această chestiune şi să încercăm să găsim o soluţionare. Vă 

mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumesc, domnul Boloş. Vom lua legătura cu 

conducerea muzeului şi vom avea o discuţie în zilele următoare pe acest domeniu. 



    6/8 

 

Vă mulţumesc. Dacă sunt alte intervenţii? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la 

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi “pentru”,un consilier nu a votat (Vasile-

Grigore Boloş), 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-Minodora Teth, Biró József-

Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul 11. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii 

organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

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

sunt întrebări? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi “pentru”,un consilier nu a votat(Marius 

Tiberiu Baciu), 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-Minodora Teth, Biró József-

Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul 12. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul 13. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii la Registrul Comerţului a 

codului CAEN pentru activităţile secundare ce pot fi desfăşurate de R.A. 

Aeroportul Transilvania Târgu Mureş;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Mulţumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 14. 
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14. Proiect de hotărâre privind prelungirea exercitării temporare a funcţiei de 

director general la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Mulţumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 15. 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiilor vacante de 

director/director adjunct la Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1 Tîrgu 

Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. 

Propunerea comunicată este Petruţa Oroian Lucian din partea Consiliului Judeţean 

Mureş, consilier în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, avizul favorabil există. Dacă 

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

trecem la vot. 

Vot secret.   

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi “pentru”. Mulţumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 16. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării actului constitutiv şi 

statutului Asociaţiei Zona Metropolitană Tîrgu Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi “pentru”, 4 consilieri au fost absenţi (Bianca-

Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan, Pokorny Vasile 

Stefan). 

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

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai  investiţiei ”Centru de intervenţie în 

municipiul Tîrgu Mureş, strada Köteles Samuel, nr.33”; (Proiect de hotărâre 

retras de pe ordinea de zi). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la  proiectul de hotărâre numărul 18. 
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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. Comisia de amenajare teritoriu şi urbanism a avizat favorabil, însă în afara 

unui punct. La acest punct s-a revenit şi între timp traseul care a fost înainte 

prezentat, a fost modificat, astfel: „revenim la cererea noastră privind cursa 

regulată pe traseul Tirgu Mureş-Crăciuneşti-Ţinta-Gheorghe Doja-Ungheni-Sânpaul-

Chirileu-Vidrasău şi vă informăm că plecarea din Tîrgu Mureş spre Crăciuneşti se 

va face pe şoseaua E 60, prin Cristeşti-Ungheni, DN 151 D Ungheni-Acăţari, nu se 

va circula pe DC 65 Budiul Mic – Crăciuneşti”. Cu această modificare de traseu, 

dacă sunteţi de acord cu această hotărâre? Dacă sunt cumva întrebări la acest 

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

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 3 abţineri (Dragoş-Tiberiu Bardoşi  - 

Eugen Bândea, Tatár Bela un consilier nu a votat(Ionela Daniela Balaş),4 consilieri 

au fost absenţi (Bianca-Minodora Teth, Biró József-Attila, Marius-Vasile 

Cerghizan, Pokorny Vasile Stefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 27 de voturi „pentru”, 3 abţineri. Vă mulţumesc. 

Dacă sunt interpelări, cumva, din partea colegilor? Dacă nu sunt, vă mulţumim 

frumos pentru prezenţă şi vă doresc în continuare o dupămasă plăcută. 

Şedinta s-a încheiat la ora 13.22. 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

            Genica Nemeş, director  
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