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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 7 
august 2017, ora 14.00 

 

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 Dispoziţiile Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 

367/4 august 2017 şi nr.371/7 august 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: Bartha 

Mihaly, Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Szabó Árpád.  

 

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: Daţi-mi voie să vă spun bună ziua. A fost nevoie 

să ne adunăm, pentru că este o situaţie pe care trebuie să o rezolvăm într-un 

termen foarte scurt. Atunci, daţi-mi voie să încep şedinţa extraordinară prin a da 

cuvântul domnului secretar Paul Cosma, pentru a prezenta procesul-verbal al 

şedinţei ordinare din data de 27 iulie 2017. 

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

domnilor consilieri, dacă sunt observaţii cu privire la material? Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei anterioare de consiliu. Mulţumesc.     

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 

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

Mihaly, Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Szabó Árpád). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi „pentru”. Vă mulţumim. Ordinea de 

zi a şedinţei extraordinare are un singur punct, un singur proiect de hotărâre. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci 

daţi-mi voie să supun votului ordinea de zi. 

 

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

(Bartha Mihaly, Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Szabó 
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Árpád). 

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

 

1. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.101/2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 

fonduri europene a proiectului „Reabilitarea DJ 106 Agnita –Sighişoara”. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice 

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

nu sunt atunci vă rog trecem la vot. 

 

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

Mihaly, Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Szabó Árpád). 

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

cumva interpelări sau întrebări de altă natură? Dacă nu sunt, atunci vă mulţumesc 

pentru amabilitatea de a vă prezenta la această şedinţă extraordinară şi trebuie 

să vă dau o veste. Probabil, ori la sfârşitul acestei săptămâni ori la începutul 

săptămânii următoare va mai trebui să ne mai adunăm încă o dată, deoarece ne 

gândim că vor fi cereri în legătură cu proiectul Târnăveni-Ungheni şi acolo 

probabil, va trebui să aducem modificări, deoarece este sub verificare, sunt sub 

verificare aceste proiecte şi poate va mai fi necesar să ne mai adunăm. Vă 

mulţumesc pentru înţelegere şi vă doresc o după masă plăcută. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Ligia Dascălu, consilier 

            Genica Nemeş, director  


