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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

13 octombrie 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. 

444 din 11 octombrie 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 doi consilieri: Ioan 

Florin Gliga, Tatár Bela. 

 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dna Miklea Hajnal-Katalin, director general la Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului 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 şi bine aţi 

venit. Aş începe şedinţa extraordinară prin a da cuvântul domnului secretar Paul 

Cosma pentru a da citire procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului 

Judeţean Mureş din data de 28 septembrie 2017. 

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

domnilor consilieri, dacă sunt observaţii cu privire la conţinutul actului? Întrucât 

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

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

28 septembrie 2017 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 

(Brassai Zsombor), doi consilieri au fost absenţi (Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Avem la 

şedinţa extraordinară un singur punct al ordinii de zi: 

   Nr. 22998/30.X.2017 

   Dosar  VI D/1 
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1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Miklea Hajnal-Katalin în 

funcţia publică de conducere de director general la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? 

Dacă nu sunt, atunci supunem votului.  

Ordinea de zi se aprobă 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenţi (Ioan 

Florin Gliga, Tatár Bela). 

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

favorabil al comisiei tehnico-economice, al comisiei social-culturale şi al comisei 

pentru agricultură şi mediu, există. Dacă sunt întrebări în legătură cu această 

hotărâre? Domnul Pokorny Vasile Stefan. 

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

Onorat consiliu, aş dori să vă împărtăşesc câteva gânduri în legătură cu colega 

mea din cadrul DGASPC, de peste 10 ani, doamna Miklea, viitor director general al 

Direcţiei. Deci, ne cunoaştem de peste 10 ani, am lucrat la câteva proiecte 

unionale împreună, am colaborat. Şi permanent am ţinut legătura prin faptul că 

ea răspundea de dosarele internărilor viitorilor asistaţi. Şi ce vă pot spune, în 

primul rând, ce v-am spus şi în comisie, că este spre satisfacţia mea, că este vorba 

despre un om corect, un om modest şi vă dau un exemplu: la un proiect unde eu 

nu luam parte, răspundea de nişte copii rătăciţi şi fără să ştie pe cineva, fără să 

cunoască pe cineva dintre colegi, de acasă a făcut prăjituri şi a adus copiilor. Pe 

mine m-a impresionat, personal, şi nu numai pe mine. Din surse am aflat 

întâmplător că şi alţii au fost plăcut impresionaţi. Greutăţile desigur sunt mari, 

drept dovadă la primul examen/concurs nu s-a prezentat nimeni pentru acest 

post. Dar eu, din partea mea şi a colegilor din comisie, putem să o asigurăm de 

ajutorul şi înţelegerea noastră şi o recomandare: având în vedere structura şi 

componenţa direcţiei pe care o cunoaşte foarte bine şi asta este iarăşi un avantaj, 

din interiorul instituţiei , să regândească un pic colaboratorii apropriaţi şi să facă, 

dacă pot să folosesc cuvântul acesta la modă, o remaniere cât mai rapidă. Vă 

mulţumesc şi vă doresc succes! 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Îi mulţumesc frumos domnului Pokorny şi într-

adevăr mulţumesc şi în numele doamnei Miklea Hajnal, sper şi cel puţin aşa am 

observat ca a venit din inimă şi nu pentru că de astăzi este şefa dumneavoastră. 

Dacă sunt cumva alte intrebări? Dacă nu sunt, daţi-mi voie să supunem votului 

această hotărâre.  

Vot secret: Hotărârea se adoptă cu 33 de voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Vă mulţumim frumos. Daţi-mi voie, din partea 

consiliului judeţean să o felicit pe doamna Hajnal Miklea-Katalin şi să o invit până 

la noi, pentru că trebuie să depună jurământul. 

Miklea Hajnal-Katalin: "Jur să respect Constituţia, drepturile şi libertăţile 

fundamentale ale omului, să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să 

îndeplinesc conştiincios îndatoririle ce îmi revin în funcţia publică în care am fost 

numit, să păstrez secretul profesional şi să respect normele de conduită 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/10/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/10/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/10/pct1.pdf
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profesională şi civică. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!" 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim frumos şi încă o dată felicitări şi îi 

doresc mult succes! Atât doresc să completez, că ne aveţi ca parteneri şi orice 

problemă aveţi vă rog să veniţi şi să ne spuneţi dacă e nevoie de ajutor. Este una 

din direcţiile foarte importante şi ştim foarte bine şi foarte complicate, nu numai 

foarte importante, dacă aveţi nevoie de ajutor chiar vă rog să apelaţi la noi şi vă 

mulţumim că aţi acceptat să participaţi la acest concurs şi mult succes. Cred că 

de aici încolo nu o să aveţi probleme cu timpul liber, probabil va fi nevoie de 

înţelegere şi în familie. Mult succes şi toate cele bune! Mulțumim.  

Dacă sunt cumva alte interpelări sau întrebări dacă aveţi cumva? Dacă nu, atunci 

daţi-mi voie să vă spun la revedere şi o după-masă cât se poate de plăcută. 

Şedinţa s-a încheiat la 13.13. 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc                Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

            Genica Nemeş, director  


