
    1/4 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 11 iulie 
2017 

 

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. 

199 din 10 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 cinci consilieri: Angela 

Moldovan, Brassai Zsombor, Fülöp József, Kolcsar Anquetil-Karoly,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. 30 de prezenţi, vă mulţumesc 

frumos. Stimaţi consilieri îmi cer scuze că a fost o mică discuţie, înaintea şedinţei, 

dar sperăm că se rezolvă şi acest lucru. În primul rând daţi-mi voie să dau 

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

extraordinare din 7 iulie. 

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

consilieri, abia astăzi v-a fost comunicat procesul-verbal. Sper că aţi avut 

posibilitatea să-l lecturaţi şi atunci vă consult. Dacă sunt observaţii cu privire la 

conţinutul acestui document? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal 

al şedinţei extraordinare din data de 7 iulie şi vă mulţumesc.     

 

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

7 iulie 2017 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenţi 

(Angela Moldovan, Brassai Zsombor, Fülöp József, Kolcsar Anquetil-Karoly,Kupás 

János). 

 

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

ordinea de zi. Aţi primit ordinea de zi, sunt  două puncte. Dacă sunt întrebări în 

legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la vot. 

 

   Nr. 16205/28.07.2017 

   Dosar  VI D/1 
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Ordinea de zi se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenţi 

(Angela Moldovan, Brassai Zsombor, Fülöp József, Kolcsar Anquetil-Karoly,Kupás 

János). 

 

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

este pentru toţi dintre dumneavoastră clar despre ce este vorba, eu nu am ştiut 

despre această situaţie creată la Ungheni. Ceea ce pot să spun, din partea mea 

putem să facem pe parcurs tot posibilul ca într-adevăr să se rezolve această 

situaţie pe care o prezintă domnul primar, când şi cum s-a făcut intabularea. 

Intabularea provizorie a fost făcută în anul 2015. Momentan discuţia nu poate 

avea loc în felul acesta, cum s-a întamplat acum, „este 1 m sau sunt 2 m”,ceea ce 

i-am spus şi domnului primar. Consider că ideal ar fi să depunem acest proiect 

până în data de 13, până când este termenul limită, iar după aceea, există o 

perioadă de cel mult 5-6 luni de zile, în care va trebui să facem toate demersurile 

ca să apară şi Hotărârea de Guvern, ca acest tronson să poată fi intabulat definitiv 

şi odată cu intabularea definitivă, să încercăm pe cât ne permite legea să 

rezolvăm şi problemele dânşilor. Bineînţeles că, sunt anumite legi, prin care se 

intabulează aceste tronsoane de drum în care există şi o zonă de protecţie. Eu 

acum nu pot să spun care este zona de protecţie, într-adevăr, cum m-am exprimat 

şi faţă de domnul primar, momentan nu suntem la piaţă să spunem  „1kg în plus şi 

1 kg în minus”. Deci trebuie să avem desene foarte clare unde sunt măsurate şi 

porţiunile  de drum, dar şi porţiunile adiacente drumului şi atunci putem să luăm 

acea decizie, care este obligatorie prin lege, să intabulăm, noi intabulăm, iar ceea 

ce nu este obligatoriu să intabulăm, nu are niciun rost să preluăm, pentru că este 

bineînţeles şi o problemă locală, să aibă spaţii unde să construiască trotuare sau 

să-şi ducă diferite utilităţi. Indiferent, chiar dacă ar fi zona de drum a consiliului 

judeţean, nu cred că cineva din consiliul judeţean ar fi împotriva unui proiect de 

dezvoltare, ca pe acel teren să fie trasată o utilitate: apă, canalizare, gaz sau 

indiferent despre ce este vorba, nu suntem împotriva acestor comunităţi, că doar 

le reprezentăm. Momentan, cel mai important lucru este că, sâmbătă am reuşit să 

scoatem cumva din partea proiectantului, studiul de fezabilitate refăcut cu 

tronsonul de suprapunere cu autostrada, scos din proiect şi cum sunt noi indicatori 

tehnico-economici, ca să putem depune proiectul până în data de 13 avem nevoie 

de aceste hotărâri de consiliul judeţean şi bineînţeles, la rândul lor fiecare 

consiliu local are obligaţia să facă şi acele hotărâri de consiliul local. Eu sper să 

trecem şi peste acest hop. Dacă nu depunem, să ştiţi că există mari pericole să nu 

mai putem, să nu se mai facă o nouă sesiune de deschidere a proiectelor şi în 

acest fel chiar să pierdem aceşti bani, chiar pentru acest tronson şi să rămânem 

cu singurul drum care este între Agnita şi Sighişoara. Eu nu mi-aş asuma acest risc 

şi în consecinţă, aş dori să vă gândiţi şi dumneavoastră că riscăm să pierdem o 

finanţare a unui tronson foarte important din judeţul Mureş. Dacă ştiam de aceste 

probleme, vă spun, atunci puteam să luăm un alt tronson cu programe europene şi 

să mergem cu tronsonul acesta, de exemplu, cu Programul Naţional de Dezvoltare 

Locală şi acolo era mai simplu de rezolvat. Dar cum nu am avut aceste informaţii, 

acum în ceasul al doisprezecelea este foarte greu acum să îţi asumi o răspundere 
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să nu mai depui proiectul. Atât voiam să spun. Dacă aveţi întrebări în legătură cu 

acest lucru? Dacă nu, aş prezenta primul proiect de hotărâre. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 

fonduri europene a proiectului "Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi 

DJ142, Ungheni(DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – judeţul Mureş" 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La acest proiect de hotărâre avizul comisiei de 

servicii publice există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de 

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

 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, o abţinere(Bianca-Minodora Teth)  

5 consilieri au fost absenţi (Angela Moldovan, Brassai Zsombor, Fülöp József, 

Kolcsar Anquetil-Karoly,Kupás János). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul 2: 

 

2. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate 

publică de interes judeţean "Modernizarea drumurilor judeţene DJ151B şi 

DJ142, Ungheni(DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A) – judeţul Mureş" 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări la acest proiect al ordinii de 

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

 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, o abţinere(Bianca-Minodora Teth)  

5 consilieri au fost absenţi (Angela Moldovan, Brassai Zsombor, Fülöp József, 

Kolcsar Anquetil-Karoly,Kupás János). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi „pentru”, o abţinere. Vă mulţumesc 

foarte frumos. Dacă doriţi să aveţi interpelări? Sau dacă mai aveţi întrebări? 

Domnul consilier Boloş. Vă rog frumos. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Vă mulţumesc. Domnule preşedinte, 

domnilor vicepreşedinţi, doamnelor, domnilor consilieri. De fapt, este o rugăminte 

ceea ce vreau să fac acum. Sper să fiu bine înţeles. Am luat la cunoşţinţă faptul 

că mai multe entităţi care sunt prestatoare de servicii sociale în judeţ şi care au 

statutul de licenţiere provizorie nu au fost acceptate pentru alocarea de fonduri 

pentru activităţile lor curente. Din discuţiile care le-am avut ieri în consiliul 

judeţean, am înţeles că se intenţionează deschiderea unei noi, a doua sesiuni de 

obţinere a unor astfel de fonduri. E corect ce am înţeles? 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da aşa este. Dorim într-un timp cât se poate de 

scurt . 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Atunci, rugămintea este să fie foarte scurt 

acest timp, pentru că sunt foarte aşteptate aceste lucruri. Am vrut să am această 

confirmare. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/07_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/07_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/07_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/07_/pct2.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Chiar am dorit ca pentru ziua de astăzi să 

introducem în consiliul judeţean un proiect de hotărâre dar fiindcă astăzi este 

ultima zi în care pot fi depuse contestaţii la această procedură, nu aveam cum să 

depunem astăzi, dar cum este gata ,chiar  vă rog şi ne cerem scuze că vă aducem 

de atâtea ori în consiliul judeţean, dar ne vedem mai des şi este o plăcere pentru 

mine şi sper că şi pentru dumneavoastră. Când sunt gata documentele vă rugăm să 

ne mai întâlnim încă odată şi să dăm drumul încă odată la această procedură. 

Dacă nu mai sunt alte întrebări, vă mulţumesc foarte frumos de prezenţă şi vă 

doresc în continuare o zi plăcută. La revedere. 

Şedinta s-a încheiat la ora 13.29. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Ligia Dascălu, consilier 

            Genica Nemeş, director  

 


