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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Mureş  

din data de 31 august 2017, ora 13.00 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul 

președinte  Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 389 din 

24  august 2017 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber” și „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean au lipsit domnii consilieri: Bartha Mihaly, 

Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață. 

Au fost invitați să participe:  

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl. Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL; 

• dl. Alexandru Cistelecan, redactor-şef, Redacţia revistei „VATRA”; 

• dl. Kovács András Ferenc, redactor-şef, Redacţia revistei „LATO”; 

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

• dl. Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş; 

• dl. Iulian Praja, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş; 

• dl. Barabási Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL”; 

• d-na Stekbauer Andrea Melinda, director general, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş;  

• dna Elida Deac, director general adjunct, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

• dl. dr. Ovidiu Gîrbovan , manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• d-na Zsuzsana Megheşan, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 

• d-na dr. Marcoci Emilia – medic primar pediatru, Direcția de Sănătate Publică a 

Județului Mureș; 

• d-na Illés Ildikó – inspector școlar general adj., Inspectoratul Școlar Județean Mureș; 

• dl.Răduț Viorel Cristian – director executiv, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție 

Socială Mureș;  

• dl. Moldovan Dacian – Fundația Buckner; 

• d-na Schenk Alina – Organizația Salvați Copiii; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

   Nr. 20609/29.09.2017 

   Dosar  VI D/1 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua! Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am 

participat și eu puțin la vizita doamnei ministru de Interne a României, ea încă mai 

participă la acest concurs internațional care este în Parcul Municipal, eu am venit repede 

ca să nu așteptați prea mult. Ați pornit aparatele? Brassai Zsombor, pornești te rog 

aparatul, domnul Gliga și eu. Mulțumim. Deci 32 prezenți. Vă mulțumesc.  

Atunci, dați-mi voie să dau în primul rând cuvântul domnului secretar Paul Cosma, să dea 

citire procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 

7 august 2017.  

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul actului? Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votați procesul-verbal al ședinței extraordinare din 7 august 2017 și vă 

mulțumesc.  

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 7 

august 2017 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Ordinea de zi ați 

primit-o. Ați văzut că există un proiect de hotărâre în regim de urgență care se referă la 

participarea județului Mureș, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației 

Visit Mureș Egyesület. Deci, doar ieri am primit aprobarea denumirii acestei asociații și 

am considerat să nu mai așteptăm o lună, deoarece, deja în octombrie este marele târg 

de turism din București, la care ar fi bine să participăm ca și asociație, bineînțeles și cu 

alte localități ale județului Mureș. Deci ordinea de zi ați primit-o, 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”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață), un consilier nu a votat (Alexandru 

Gyorgy). 

Vă mulțumesc. 31 de voturi pentru. Atunci trecem la primul proiect de hotărâre. 

Regim de urgență: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Mureș 

în calitate de membru fondator la constituirea Asociației "Visit Mures" Egyesület; 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de 

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

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 1 în regim ordinar.  

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Văd că avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

trecem la vot. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct1.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Punctul 2.  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru 

anul 2017; 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: La acest proiect de hotărâre există o notă, pe care ați 

primit-o, cu anumite modificări. Dacă sunt întrebări, cumva, la acest proiect de hotărâre? 

Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot, pe articole. 

Articolul 1. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, vă rog să trecem la vot. 32 de voturi pentru. Vă 

mulțumesc. 

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Articolul 2. 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Articolul 3. 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Articolul 4. 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

Articolul 4 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Acum, în întregime proiectul de hotărâre.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 3.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituţiile de cultură; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul 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 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul 

de hotărâre numărul 4.  

4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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; 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct4.pdf
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Domnul președinte Péter Ferenc: Acest proiect de hotărâre a fost suplimentat printr-un 

amendament, cu un proiect de la Iara de Mureș. Dacă sunt întrebări cumva la acest 

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

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 5.  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.89/29.06.2017 privind aprobarea Acordului de colaborare dintre Consiliul 

Județean Mureș și S.C. Gotransylvania Regional Development S.R.L. în vederea 

promovării județului Mureș prin intermediul aplicației GoTransylvania 

Domnul președinte 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 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 6.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare energetică și lucrări 

conexe la Secția de Oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș"; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 7.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Reabilitare energetică și lucrări 

conexe la Secția de Pneumologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș"; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 8.  

8. Proiect hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.101 

din 7 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului "Reabilitare DJ 106 Agnita – Sighișoara", cu modificările și 

completările ulterioare; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct8.pdf
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 9.  

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.102 

din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului "Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142 

Ungheni (DN 150) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – județul Mureș"; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă sunt întrebări la acest proiect de pe ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 10.  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la participarea 

consilierilor judeţeni la cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare 

profesională; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 11.  

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

Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii 

şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureş, cu modificările ulterioare; 

Domnul președinte 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 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 12.  

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planurilor de acțiune privind serviciile 

sociale din județul Mureș, în perioada 2018-2020; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct12.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct12.pdf
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Nu. Vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 13.  

13. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Protecția Copilului 

Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bartha 

Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Trecem la proiectul 

de hotărâre numărul 14.  

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 31 de voturi „pentru”, o abținere (Eugen Bândea), 3 consilieri au 

fost absenți (Bartha Mihaly, Ioan Florin Gliga și Nadia-Dinuca Rață). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 31 de voturi pentru, o abținere. Vă mulțumesc.  

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii; 

Dacă doriți să aveți interpelări, întrebări, dacă mai există? Dacă nu există, atunci vă 

doresc o după-masă plăcută. La revedere.  

Lucrările ședinței se încheie la ora 13,30. 

 

 

PREȘEDINTE                      SECRETAR 

Péter Ferenc                   Paul Cosma 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cristina Mureșan, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 

  Genica Nemeș, director  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/08_/pct14.pdf

