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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

28 septembrie  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.419 

din 21 septembrie 2017 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi 

de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit un consilier: Kedei Pál 

Elöd. 

 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl Peti Andrei, Preşedinte al Consiliului de Administraţie, R.A. Aeroportului 

Transilvania Tîrgu Mureş 

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

Socială şi Protecţia Copilului Mureş;  

• d-na Monica Avram, director, Biblioteca Judeţeană 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 tuturor. În primul 

rând daţi-mi voie să  dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a da citire 

procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 31 

august 2017. 

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

consilieri, dacă aveţi observaţii cu privire la conţinutul actului comunicat? Întrucât 

nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei anterioare şi vă mulţumesc.     

   Nr. 21.776/13.10.2017 

   Dosar  VI D/1 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 31 

august 2017 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenţi (Kedei 

Pál Elöd, Ovidiu-Tudor Ilieş). 

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

ordinea de zi. La ordinea de zi pe care aţi primit-o, au mai fost adăugate două 

proiecte de hotărâre în regim de urgenţă. 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 34 de voturi „pentru”, 1 consilier a fost absent (Kedei Pál 

Elöd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Primul 

proiect de hotărâre în regim de urgenţă: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, pe anul 2017; 

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

Dacă sunt cumva întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, 

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Kedei Pál 

Elöd.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

numărul 2 în regim de urgenţă: 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la HCJM nr.78 din 25 mai 

2017 privind aprobarea programului de interes public judeţean "Operativitatea 

structurilor de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului" şi a convenţiei de 

colaborare dintre Judeţul Mureş şi Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

"Horea" al Judeţului Mureş pentru implementarea acestuia; 

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

Dacă sunt cumva întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, 

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Kedei Pál 

Elöd.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 1: 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în 

domeniul public al judeţului Mureş şi în administrarea R.A. Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La acest proiect de hotărâre există un 

amendament. Amendamentul l-aţi primit. Este vorba de data de începere, data din 

care se va prelua de către Consiliul Judeţean Mureş administrarea acestei piste de 

decolare, exact aşa sună: ”Se retrage dreptul de administrare al R.A Aeroportul 

Transilvania Tîrgu Mureş asupra bunurilor imobile care aparţin domeniului public al 

judeţului Mureş, cuprinse în Anexa nr.1, şi a suprafeţelor de teren afectate de 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/09/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/09/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/09/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/09/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/09/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/09/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/09/RU2.pdf
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lucrarea „RK suprafeţe de mişcare şi RESA (inclusiv instalaţii aferente)- la Aeroportul 

Transilvania - Tîrgu Mureş”, identificate în planurile de situaţie, cuprinse în anexa 

nr.2, începând cu data de 04.10.2017 și, bineînţeles, predarea şi preluare imobilelor 

prevăzute la art.1 se va face pe bază de proces-verbal de predare-preluare, încheiat 

între R.A. Aeroportul TransilvaniaTîrgu Mureş în calitate de predător şi Consiliul 

Judeţean Mureş în calitate de primitor, în termen de 3 zile de la data retragerii 

dreptului de administrare.” Acesta este amendamentul. 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 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Kedei Pál 

Elöd.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ,”pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 2: 

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

pentru anul 2017; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă sunt 

întrebări cumva la acest proiect al ordinii de zi? Domnul Pokorny, vă rog. 

 

Domnul consilier Pokorny Vasile Stefan: Pentru evitarea unui posibil conflict de 

interese, nu voi participa la dezbaterea acestui proiect. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Notele au fost comunicate în 

legătură cu acest proiect. Dacă mai sunt alte întrebări? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la votul pe articole. Articolul 1, vă rog să trecem la vot. 

 

Articolul 1 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 

Vasile Stefan) şi  un consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,, pentru”. Articolul 2, să trecem la 

vot. 

Articolul 2  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 

Vasile Stefan) şi  un consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,, pentru”. La articolul 3, vă rog să 

trecem la vot. 

Articolul 3 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 

Vasile Stefan) şi  un consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ”pentru”. La articolul 4, vă rog să 

trecem la vot. 

Articolul 4 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 

Vasile Stefan) şi  un consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 

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

hotărârea în totalitate. 

 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 
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Vasile Stefan) şi  un consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,, pentru”. Vă mulţumesc.Să trecem la 

punctul 3: 

3. 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; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici există un amendament. Amendamentul l-aţi 

primit. În legătură cu Ziua naţională a produselor agroalimentare, Direcţia pentru 

Agricultură Judeţeană Mureş solicită sprijin pentru desfăşurarea unei acţiuni privind 

promovarea produselor agroalimentare. Prin Legea 168 din 2017, ziua de 10 

octombrie a fost aprobată şi instituită drept Ziua naţională a produselor 

agroalimentare româneşti, astfel se dă autorităţilor publice centrale şi locale şi 

celorlalte instituţii ale statului, societăţii civile şi persoanelor fizice, posibilitatea de 

a organiza programe şi manifestări educative de voluntariat cu caracter social şi 

ştiinţific, consacrate promovării produselor agroalimentare româneşti. Dacă sunt 

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Kedei Pál 

Elöd.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Punctul 4 al 

ordinii de zi. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei pentru realizarea şi 

actualizarea Registrului electronic central privind persoanele cu handicap; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate 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 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Kedei Pál 

Elöd.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ”pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul 

numărul 5: 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiţii ”Restaurare frescă la 

Biblioteca Teleki-Bolyai”;   

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 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Kedei Pál 

Elöd.) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi ”pentru”. Mulţumesc. La proiectul de 

hotărâre nr. 6: 
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6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile în care 

se realizează accesul furnizorilor de reţele de comunicaţii electronice pe 

domeniul public al Judeţului Mureş, aflat în administrarea Consiliului Judeţean 

Mureş şi stabilirea unor măsuri în vedere aplicării acestuia;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici există un amendament al Comisiei tehnico-

economice, dar înainte aş da cuvântul domnului Kupás János. 

Domnul consilier Kupás János: Domnule preşedinte doresc să anunţ că nu voi participa 

la dezbatere şi la votul acestui proiect. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Deci, există un amendament al 

Comisiei tehnico-economice privind aprobarea acestui Regulament, se modifică în 

sensul : ”Stabilirea tarifelor se va face la valoarea medie dintre tarifele maxime şi 

minime prevăzute în anexele 1 şi 2 la expunerea de motive a proiectului de 

hotărâre.” Dacă sunt cumva întrebări la acest proiect de hotărâre? Atunci vă rog să 

trecem la vot având în vedere acest amendament. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o abţinere (Tatár Bela), un consilier 

nu a votat (Kupás János) şi un consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi ”pentru”. Mulţumesc. La proiectul de 

hotărâre nr. 7: 

7. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Aş dori să 

vă anunţ că domnul Runcan Petru Ştefan a depus, în urmă cu câteva minute, spre 

ştiinţa consilierilor judeţeni şi a Instituţiei Prefectului, retragerea acestui punct de 

pe ordinea de zi, deoarece consideră că este nelegal acest punct. Eu nu pot să retrag 

acest proiect de hotărâre de pe ordinea de zi, aşa că îl voi supune votului, dar vom 

transmite acest material către dumneavoastră. Este vorba în principal despre 

aceleaşi lucruri care au mai fost sesizate de mai multe ori de către domnul Runcan 

Ştefan. Daţi-mi voie să întreb dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect al 

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

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 3 abţineri (Alexandru György, Ionela 

Daniela Balaş, Nadia-Dinuca Raţă), un consilier nu a votat (Ovidiu-Tudor Ilieş) şi un 

consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 

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

proiectul de hotărâre nr. 8: 

8. 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 la acest proiect de hotărâre. Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 abţineri (Eugen Bândea, Pokorny 

Vasile Stefan, Tatár Bela), un consilier a fost absent (Kedei Pál Elöd). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi ”pentru”, 3 abţineri. Vă mulţumesc. 

Acum să trecem la întrebări, interpelări, dacă sunt? Domnul Pokorny, vă rog frumos. 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Stefan: Vă mulţumesc domnule preşedinte, onorat 

consiliu. Deoarece la punctul 2 de pe ordinea de zi eu nu am putut lua cuvântul, aş 

dori la diverse, totuşi, să vă supun atenţiei situaţia, o recapitulare a situaţiei 

financiare ale instituţiilor de asistenţă socială, de data aceasta nu ONG-uri, ci cele 

din reţeaua direcţiei noastre. În martie, când am votat bugetul, s-a ştiut că 

cheltuielile atât la capitolul cheltuieli de personal cât şi la cele materiale sunt 

acoperite pe aproximativ 10 luni. Desigur, noi cu toţii am aşteptat cu inima la gură 

rectificarea de buget şi în urma acestei rectificări sumele care au fost acordate 

pentru asistenţă acoperă cheltuielile, doar cu mici excepţii, pe 11 luni. Deci, în 

situaţia prezentă ne aflăm în faţa unor neplăceri privind achiziţionarea 

combustibililor, lemnele foc nu au putut să fie cumpărate, la fel, după cum se ştie, 

se scumpeşte şi curentul electric şi gazele naturale, deci vor fi probleme cu 

încălzirea instituţiilor.  

În continuare, la medicamente şi materiale sanitare avem probleme de achiziţionare 

ş.a.m.d., să nu vă plictisesc, este vorba inclusiv de un capitol la fel de important, 

salariul pentru cel puţin 1350 de persoane care lucrăm acolo pe luna noiembrie, să 

zicem că decembrie se plăteşte în ianuarie, după cum ştim. În aceste condiţii sunt 3 

instituţii mici care au salariul asigurat, în paranteză vă spun am avut o discuţie cu 

colegii săptămâna trecută şi am promis că vă supun atenţiei dumneavoastră, să ştim 

cu toţii. Nu mă îndoiesc de bunăvoinţa conducerii consiliului judeţean care ne-a 

asigurat că, sigur, oamenii aceştia de Crăciun nu vor rămâne fără salariu, iar 

asistaţii, bolnavii noştri nu vor suferi de chestiile acestea elementare pe care le-am 

înşirat, adineauri. Vă mulţumesc pentru atenţie.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim domnule consilier. Aşteptăm 

rectificarea următoare de buget şi să sperăm că va veni cât se poate de repede şi 

atunci se vor rezolva şi aceste probleme. Dacă mai sunt alte interpelări? Dacă nu 

sunt, atunci vă mulţumesc foarte frumos pentru prezenţă şi vă doresc în continuare o 

zi foarte plăcută. 

Şedinţa s-a încheiat la ora 13.22. 

 

PREŞEDINTE               SECRETAR 

Péter Ferenc             Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

            Genica Nemeş, director  


