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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 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 nr. 

212 din 20 iulie 2017 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber” şi 

„Nepujság”. 

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

Tiberiu Baciu şi domnul vicepreşedinte Ovidiu Dancu. 

 

 Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dna Stekbauer Andrea Melinda, director general, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş;  

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

• d-na Mărioara Bârsan, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice Ideciu de 

Jos; 

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

• dl. Dănuţ Ştefănescu, director executiv, Agenţia pentru Protecţia Mediului 

Mureş; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Stimaţi colegi, daţi-mi voie să vă spun tuturor 

bună ziua! Totodată am înţeles că unul din colegii noştri are chiar astăzi ziua de 

naştere şi vreau să îi spun La mulţi ani! Biro Jozsef. Aşa se spune: masa şi dansul 

bineînţeles obligatoriu.  

Şi atunci, daţi-mi voie să începem şedinţa prin prezentarea procesului-verbal al 

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

dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă aveţi obiecţiuni cu privire la conţinutul documentului 

comunicat? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei 

anterioare şi vă mulţumesc. 

    

            Nr. 16887/08.08.2017 

   Dosar  VI D/1 
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Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 

11 iulie 2017 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi 

(Marius Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc frumos. Atunci să trecem la 

ordinea de zi. De pe ordinea de zi este scos punctul nr. 11 – Proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Planului local de acţiune pentru mediu, perioada 2016 -2022. Îl 

amânăm pentru luna următoare. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? 

Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot, ordinea de zi, fără punctul 11.  

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi 

(Marius Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Atunci trecem la primul punct din ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei aferente spaţiilor 

concesionate cabinetelor medicale individuale din imobilele situate în 

Municipiul Tîrgu Mureş, Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 26 - 28, respectiv 

str. Gheorghe Marinescu nr. 50 şi municipiul Tîrnăveni, str. Victor Babeş nr. 2 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor 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”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Proiectul de hotărâre numărul 2: 

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru “Construire dren de asanare şi 

hidroizolaţie la Palatul Culturii” 

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

obiecţiuni. 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”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Proiectul de hotărâre numărul 3: 

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

domeniul privat al judeţului 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 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Urmează punctual numărul 4: 

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

pe anul 2017 
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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 o să 

trecem la votul pe articole. 

La articolul 1. Vă rog să trecem la vot.  

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi “pentru”, 1 consilier nu a votat (Ionela 

Daniela Balaş), 2 consilieri au fost absenţi (Marius Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Vă mulţumesc. 

La articolul 2. Vă rog să trecem la vot.  

Articolul 2 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). Mulţumesc.  

Articolul 3.  

Articolul 3 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). Mulţumesc.  

Articolul 4. 

Articolul 4 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). Mulţumesc.  

Articolul 5. 

Articolul 5 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). Vă mulţumesc.  

Acum hotărârea în întregime.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 5: 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli la 

R.A. Aeroportul Transilvania Tg. Mureş pe anul 2017 

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, pe articole.  

Articolul 1.  

Articolul 1 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Articolul 2. 

Articolul 2 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Articolul 3. 

Articolul 3 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). Mulţumesc. 

Articolul 4. 

Articolul 4 se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Şi acum în întregime proiectul de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc frumos. 

Trecem la punctul  numărul 6: 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 

general al Judeţului Mureş la 30 iunie 2017 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări al acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 35 din 30 martie 2017 privind stabilirea costului mediu 

lunar de întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite în cadrul Căminului pentru 

Persoane Vârstnice Ideciu de Jos din subordinea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2017 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări la acest proiect al ordinii de zi? Dacă nu sunt atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi “pentru”, 1 abţinere (Bartha Mihaly) şi 2 

consilieri au fost absenţi (Marius Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul numărul 8: 

8. 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 favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dau cuvântul domnului consilier Vasile Boloş.  

Domnul consilier judeţean Vasile Grigore Boloş: Domnule preşedinte, stimaţi 

colegi, având în vedere prevederile regulamentului Consiliului Judeţean Mureş 

ediţia 2012, având în vedere că în corpul hotărârii se face referire la Universitatea 

Petru Maior ca fiind beneficiar al unei colaborări în cadrul acestui proiect, nu voi 

participa nici la dezbateri, nici la vot. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc domnule consilier. Dacă sunt alte 

întrebări? Domnul consilier Sabău Pop. 

Domnul consilier judeţean Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Domnule preşedinte, 

stimaţi colegi, din aceleaşi raţiuni pe care domnul profesor Boloş le-a exprimat şi 

eu nu voi participa la dezbateri şi nu voi vota. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Alte întrebări dacă sunt cumva? 

Nu. Atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi “pentru”, 2 consilieri nu au votat (Vasile 

Grigore Boloş, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop), 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Trecem la proiectul numărul 9: 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de Înţelegere 

pentru implementarea proiectului ˝Centrul de Excelenţă – Spital Regional de 

Urgenţă˝ 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Stimaţi colegi, aici aţi primit un amendament formulat de Consiliul 

Judeţean, mă gândesc că s-a discutat şi în comisiile de specialitate acest 

amendament, pentru a participa şi celelalte 3 universităţi în acest program şi v-aş 

întreba dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect al ordinii de zi? Dacă nu 

sunt, atunci supun votului, împreună cu acest amendament, proiectul de hotărâre 

nr. 9. Putem să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi “pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela 

Moldovan), 3 consilieri absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Marius Tiberiu Baciu 

şi Ovidiu Dancu). 

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

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 10: 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 

între Consiliul Judeţean Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş, Direcţia de Sănătate Publică Mureş şi Inspectoratul 

Şcolar Judeţean Mureş referitor la evaluarea şi intervenţia integrată în vederea 

încadrării copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi 

profesionale a copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, precum şi în vederea 

abilitării şi reabilitării copiilor cu dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale 

speciale 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 12, 11 fiind scos de pe ordinea de zi. 

12. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri în vederea delegării 

operării Staţiei de Tratare Mecano Biologică (TMB) din localitatea Sînpaul, 

judeţul Mureş 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări la acest proiect al ordinii de zi? Dacă nu sunt atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 68/2011 privind administrarea Palatului Culturii din 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. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi “pentru”. Mulţumesc. 

14. 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 
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contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului 

Mureş, în anul 2017, cu modificările ulterioare 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări cumva, în legătură cu acest proiect al ordinii de zi? 

Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi “pentru”, 1 consilier nu a votat, 2 consilieri au 

fost absenţi (Marius Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu), vot secret. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi “pentru”. Vă mulţumesc. 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, precum şi pentru consilierii judeţeni 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici avem un amendament. Deci, avizul 

comisiilor de specialitate există, dar există şi o propunere de modificare a art. 2 – 

“numărul maxim de şedinţe pentru care se acordă indemnizaţia potrivit 

prevederilor alineatului 1 este o şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean şi o 

şedinţă a comisiilor de specialitate”. Aici, l-aş ruga pe domnul secretar Paul 

Cosma să vă explice de ce a fost propus acest articol în forma pe care aţi primit-o. 

Scuzaţi, domnul consilier judeţean Olimpiu Sabău. 

Domnul consilier judeţean Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Domnule preşedinte, în 

numele comisiei susţin acest amendament. Comisia juridică a făcut acest 

amendament. Forma prezentată la comisie era ca indemnizaţia să se achite după 

numărul proporţional de şedinţe la care participă consilierul, în mare, nu am 

proiectul în faţă. Însă, noi avem în statutul funcţionarului public următoarea 

dispoziţie - art. 34, alin. 3 „numărul maxim de şedinţe pentru care se poate 

acorda indemnizaţie este de o şedinţă de consiliu şi una, maxim 2 şedinţe de 

comisie”. În condiţiile în care noi vorbim de Legea nr. 153/2017, Legea nr. 

153/2017  vine şi modifică procentual o chestiune ce este statut, adică din 5% la 

10%, conform legii, însă alin. 3 al art. 37 rămâne neschimbat. Şi atunci, rămânând 

neschimbat art. 3 din statut, noi nu putem veni sau mă rog, aceasta a fost 

opţiunea comisiei noastre, noi nu putem veni să derogăm de la alin. 3, să spunem 

că se va plăti această indemnizaţie proporţional cu numărul de şedinţe. De ce? 

Dacă, spre exemplu, sunt 5 şedinţe într-o lună şi legea îmi spune mie şedinţă de 

comisie, de plen, extraordinară, mă rog, şi atunci dacă nu-i … consilierul judeţean 

ar fi plătit pentru 5 şedinţe proporţional, aceasta ar însemna că încălcăm textul 

alin. 3 care spune: „numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda 

indemnizaţia este de 3”. Şi atunci, pe această logică, noi am venit şi am propus 

modificarea proiectului de hotărâre în sensul în care am preluat, dacă vreţi, în 

cadrul alin. 2 al art. 2 din proiect, exact dispoziţia legii. Nu am venit cu ceva în 

plus. De asemenea, această practică, această prevedere am văzut-o la Consiliul 

Judeţean Cluj, Consiliul Judeţean Timiş, le-am văzut în comisia juridică înainte, 

adică aceasta cred că este direcţia şi în celelalte judeţe. Aceasta este şi 

propunerea comisiei, să modificăm doar în sensul în care ne referim la text, aşa 

cum zice legea să se facă partea cu numărul şedinţelor pentru care este 

remunerat un consilier. Vă mulţumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc domnule consilier. Atunci, 

domnule secretar, vă rog frumos.  
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Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Referitor la 

indemnizaţia de care pot beneficia aleşii locali, în speţa noastră consilierii 

judeţeni, până la data de 1 iulie 2017 sediul materiei era Statutul aleşilor locali, 

Legea nr. 393/2004, care reglementa această indemnizaţie la art. 34. Prin Legea 

nr. 153/2017, la art. 40 se instituie o derogare de la regula stabilită la alin. 2 al 

articolului 34 din Statutul aleşilor locali. Normele de tehnică legislativă 

reglementate de Legea nr. 24/2000 precizează la art. 15, alin. 3 că 

„reglementarea este derogatorie dacă soluţiile legislative referitoare la o situaţie 

anume determinată cuprind norme diferite în raport cu reglementarea cadru în 

materie, aceasta din urmă păstrându-şi caracterul său general obligatoriu pentru 

toate celelalte cazuri”. Diferenţa sau soluţia legislativă adoptată prin norma 

derogatorie nu este una care vizează procentul din indemnizaţia preşedintelui, ci 

este una de fond, de substanţă. Practic, până la Legea nr. 153/2017, consilierii 

judeţeni beneficiau de o indemnizaţie de şedinţă. Începând cu luna iulie, 

beneficiază de o indemnizaţie lunară. Întrucât anterior Legii nr. 153 vorbeam de 

indemnizaţie de şedinţă, legiuitorul a înţeles prin Statutul aleşilor locali să 

limiteze numărul maxim de şedinţe pentru care alesul local poate fi plătit. Şi 

atunci, la alin. 3 al art. 34 a limitat acest număr, maxim la o şedinţă de consiliu şi 

1 – 2 şedinţe de comisii. Trebuie să fac precizarea că, existenţa normei derogatorii 

de la art. 40 din Legea nr. 153 face inaplicabil alin. 2 al art. 34 care spune aşa: 

indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliul care participă la şedinţele 

ordinare ale consiliului, ale comisiilor va fi în cuantum de până la 5% din 

indemnizaţia preşedintelui. Alin. 3 al aceluiaşi articol, tocmai pe considerentul că 

vorbim de indemnizaţia de şedinţă spune aşa: numărul maxim de şedinţe pentru 

care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin. 2, care indemnizaţie deci? Cea de 

şedinţă, este de 3, una de consiliu şi 1, 2 de comisii. În condiţiile în care alin. 2, 

care reglementează indemnizaţia de şedinţă, este inaplicabil din cauza existenţei 

normelor derogatorii, în opinia mea, alineatul 3 devine inaplicabil. Acest alineat 3 

nu are o existenţă de sine stătătoare şi nu poate fi aplicat prin extragere din 

contextul legal al reglementării ci se poate aplica doar prin dispoziţiile alin.2, 

care este inaplicabil. Trebuie să vă spun că această problemă ne-a preocupat şi pe 

noi înainte să redactăm proiectul de hotărâre în cadrul aparatului de specialitate 

şi am avut discuţii cu colega de la resurse umane care a redactat textul 

proiectului de hotărâre de consiliu şi cu colegii de la serviciul juridic şi, opinia pe 

care mi-am asumat-o până la urmă în calitate de secretar şi în care cred, este 

aceea pe care am avizat-o. Trebuie să fac precizarea că, în opinia mea, în măsura 

în care amendamentul formulat de comisia juridică ar fi aprobat, texul respectiv 

ar fi contrar legii şi nu voi contrasemna hotărârea de consiliu decât cu obiecţiuni 

referitoare la acest paragraf. Practica administrativă într-adevăr este unitară, 

domnul consilier Sabău a dat două exemple, le cunosc, atât cât timpul mi-a 

permis am consultat şi eu practica conturată la nivelul altor autorităţi publice la 

nivel de judeţ şi pot să vă dau exemplul Consiliului Judeţean Dolj, care a înţeles 

să nu adopte nici o reglementare legată de această indemnizaţie, lucru care este 

evident în afara prevederilor legale, cel puţin din perspectiva faptului că legea 

stabileşte indemnizaţie de până la 10%, deci consiliul este cel care trebuie să 

spună cât anume, până la 10 %. Sunt autorităţi publice care au intrat în dezbateri 

cu un proiect de hotărâre similar cu al nostru şi vă dau exemplul Consiliului 

Judeţean Sălaj şi am văzut într-adevăr şi eu, Consiliul Judeţean Cluj, care a 
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îmbrăţişat ideea expusă de domnul consilier Sabău şi însuşită până la urmă de 

Comisia juridică. Revin şi conchid prin a afirma că opinia pe care mi-o însuşesc din 

punct de vedere profesional este cea care a stat la baza redactării proiectului de 

act administrativ, pe care l-am avizat şi o altă soluţie sau o soluţie în sensul 

propus de Comisia juridică nu mi-o voi însuşi şi îmi rezerv acest drept, şi sigur, 

până la urmă nu este doar un drept ci este o obligaţie pentru mine să 

contrasemnez cu obiecţiuni, în cazul în care se va adopta. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc, domnule consilier Sabău, vă rog. 

Domnul consilier judeţean Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Eu v-aş ruga, un singur 

lucru să mai reflectăm, dacă aţi făcut menţiunile din legea tehnicii 

administrative, corect, trebuie văzut cum iasă din vigoare o lege. Eu, din cea am 

citit ultima dată, legea tehnicii administrative, o lege iasă din vigoare la abrogare, 

la modificare şi atât. O altă variantă nu există. Şi atunci, în aplicabilitatea unui 

text legal eu nu văd că acel text legal nu mai este în vigoare. Aici este o problemă 

care va fi într-adevăr de reflectat pe ea. Deci eu consider că este în vigoare, mă 

rog, eu consider că este în vigoare şi atunci trebuie răspuns şi la această situaţie.  

Domnul secretar Paul Cosma: O să răspund. Cu permisiunea dumneavoastră o să 

răspund eu astăzi. 

Domnul consilier judeţean Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Corect. Vă rog. 

Mulţumesc. 

Domnul secretar Paul Cosma: Cu permisiunea dumneavoastră o să răspund eu 

astăzi, după care, sigur şi alte autorităţi vor putea răspunde, nu vorbim de 

abrogare explicită sau implicită, textul din norma generală rămâne în vigoare, 

norma derogatorie, potrivit art. 40 din Legea nr. 153 este instituită pentru un 

interval de timp limitat, de la 1 iulie 2017 până la 31 decembrie 2022 sau 2021, 

scuzaţi-mă. Mulţumesc. 

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

Nu sunt. Dacă nu sunt alte întrebări sau interpelări, daţi-mi voie, prima dată să 

supunem votului acest amendament. Să facem 2 minute pauză? Bine. Atunci 5 

minute pauză. 

Pauză 5 minute. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Stimaţi colegi, dacă se poate, haideţi să ne 

aşezăm să continuăm şedinţa.  Vă mulţumesc. Domnul consilier judeţean Sabău, 

doriţi să interveniţi? 

Domnul consilier judeţean Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Domnule preşedinte, 

Comisia am zis că ar fi mai bine să retragem proiectul. Vedem cu dreptatea cum 

stăm şi cu părerile pe text legal. O să vedem ulterior, ca să deblocăm situaţia, 

atunci am zis că retragem şi mergem înainte. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumesc. Deci se retrage acest amendament. 

Dacă nu sunt alte întrebări sau interpelări, atunci daţi-mi voie să supunem votului 

proiectul de hotărâre cu numărul 15. 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi “pentru”, 3 abţineri (Alexandru György, Biró 

József-Attila, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop), 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 
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fonduri publice la nivelul unor servicii publice din subordinea Consiliului 

Judeţean Mureş  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt cumva întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Aici, 

într-adevăr, mă anunţă domnul secretar că au fost făcute câteva corecturi pe care 

le-aţi primit acum în ultimul moment, pentru că erau nişte diferenţe mici la salarii 

şi s-au făcut acele corecturi care au fost sesizate de sindicat. Dacă sunt colegi 

consilieri care doresc să intervină? Dacă nu, atunci supunem votului. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi “pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Marius 

Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

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

Trecem la proiectul de hotărâre cu numărul 17. 

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

a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei “Centrul de intervenţie în 

municipiul Tîrgu Mureş, str. Köteles Samuel nr. 33“ 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, 

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi “pentru”, 2 abţineri (Pokorny Vasile Stefan, 

Tatár Bela), 3 consilieri au fost absenţi (Alexandru György, Marius Tiberiu Baciu şi 

Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi “pentru”, 2 abţineri. Vă 

mulţumesc. 

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. Dacă sunt întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, 

atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi “pentru”, 1 abţinere (Eugen Bândea), 2 

consilieri au fost absenţi (Marius Tiberiu Baciu şi Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi “pentru”, 1 abţinere. Vă mulţumesc 

frumos. Cu acesta am încheiat proiectele de hotărâre. 

Dacă sunt întrebări, interpelări din partea dumneavoastră? Dacă nu sunt, atunci vă 

mulţumesc frumos pentru prezenţă şi vă doresc în continuare o zi plăcută.  

 

Şedinţa se încheie la ora 13.45. 
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