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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 7 iulie  
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 

Mureş nr.193  din 4 iulie 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 5 consilieri: Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop, Biró József-Attila, Ioan Florin Gliga, Kovács Mihály-Levente, 

Kupás János. 

 

 Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului 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, totodată să îi 

salut şi pe acei studenţi de la Universitatea ,,Petru Maior”, care fac practica la 

noi. Bine aţi venit! Stimaţi colegi daţi-mi voie să începem şedinţa, prin a da 

cuvântul doamnei Genica Nemeş pentru a prezenta procesul - verbal al şedinţei 

ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 iunie 2017.  

Doamna director Genica Nemeş: Bună ziua doamnelor şi domnilor consilieri, vă 

invit să votaţi procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 iunie, dacă nu 

aveţi observaţii de formulat la acesta. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 

iunie 2017 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Bianca-

Minodora Teth, Marius-Vasile Cerghizan), 5 consilieri au fost absenţi (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop, Biró József-Attila, Ioan Florin Gliga, Kovács Mihály-Levente, 

Kupás János.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 28 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Atunci să 

trecem la ordinea de zi. Această şedinţă extraordinară din data de 7 iulie 2017 are 

un singur proiect de hotărâre. 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea unor acte administrative pentru 

implementarea proiectului ,, Reabilitarea DJ 106 Agnita- Sighişoara”. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveţi cumva întrebări în legătură cu 

ordinea de zi? Dacă nu aveţi atunci vă rog să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenţi 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Biró József-Attila, Ioan Florin Gliga, Kovács Mihály-

Levente, Kupás János.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acum văd că este şi un amendament la această 

ordine de zi. Atunci vom vota separat amendamentul. Este un amendament pe 

baza căruia se doreşte ca acest proiect de hotărâre, Proiect de hotărâre privind 

modificarea unor acte administrative pentru implementarea proiectului 

„Reabilitarea  DJ 106 Agnita- Sighişoara” să primească o altă denumire şi anume, 

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 

fonduri europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”, din 

următoarele motive, obiectul proiectului de hotărâre vizează aspecte legate de 

depunerea spre finanţare şi implementare din fonduri europene a acestui proiect 

şi pentru evitarea confuziilor care pot fi generate din modificările succesive ale 

hotărârii menţionate, considerăm că este oportună această modificare. Dacă sunt 

întrebări în legătură cu acest amendament? Dacă nu, atunci vă rog să votăm acest 

amendament. 

Amendamentul se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenţi 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Biró József-Attila, Ioan Florin Gliga, Kovács Mihály-

Levente, Kupás János.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. 30 de voturi „pentru”. Atunci 

trecem la votul proiectului de hotărâre. Comisia tehnico-economică şi Comisia de 

servicii publice a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt întrebări 

cumva în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenţi 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Biró József-Attila, Ioan Florin Gliga, Kovács Mihály-

Levente, Kupás János.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Dacă sunt 

cumva interpelări, întrebări? Dacă nu sunt atunci vă mulţumim foarte frumos şi vă 

dorim în continuare o zi cât se poate de plăcută. 

Şedinta s-a încheiat la ora 13.06. 

 

PREŞEDINTE                p. SECRETAR 

Péter Ferenc           DIRECTOR 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Ligia Dascălu, consilier             


