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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  
26 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. 454 
din 20 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 trei consilieri: Aurelian 
Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela . 

Au fost invitaţi să participe: 
• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 
• dna. Monica Avram, director, Biblioteca Judeţeană Mureş; 
• dl. Cistelecan Alexandru, redactor şef, Redacţia revistei „VATRA”; 
• dl. Kovacs Andras Ferenc, redactor şef, Redacţia revistei „LATO”; 
• dl. Soos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 
• dl. Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş; 
• dl. Barabasi Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL”; 
• dna Codruţa Sava, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 
• dna. Miklea Hajnal-Katalin, director general, Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş;  
• dl. Nagy Petroniu, director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean; 
• dna. Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Tîrgu 

Mureş; 
• dna. Tatiana Pescari, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Tîrgu 

Mureş; 
• dl. Socol Ioan, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 3 SAM Reghin; 
• dl. Kovacs Zoltan, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean Salvamont – Salvaspeo; 
• dl. col.Handrea Călin, inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„HOREA” al Judeţului Mureş 
• dl. Bloj Emil, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Tîrgu Mureş;  
• dl Péti Andrei, preşedintele CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş; 
• dl. Nagy Istvan, director, S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. 
• dl. Ovidiu Gîrbovan, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 
• dna.Megheşan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 
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• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 
• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Daţi-mi voie să începem. În primul rând să vă spun 
bună ziua şi bine aţi venit la şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean. Daţi-mi voie să 
dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 13 octombrie 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 extraordinare din data de 13 
octombrie  şi vă mulţumesc.     

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 
13 octombrie 2017 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost 
absenţi(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim frumos. Ordinea de zi  aţi primit-o. În 
afară de punctele în regim ordinar este şi un punct pe ordinea de zi în regim de 
urgenţă. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci  daţi-
mi voie să o supunem votului. 

Ordinea de zi se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 
primul proiect de hotărâre: 

În regim de urgenţă: 

1.  Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A.  pe anul 2017; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă sunt întrebări cumva la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt atunci să 
trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 
primul proiect de hotărâre în regim ordinar: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui imobil, din domeniul 
public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş, în 
domeniul public al statului; 

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 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Punctul 
numărul 2: 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil aflat în 
domeniul public al Judeţului Mureş, situat în localitatea Zau de Cîmpie, str. 
Parcului, nr.1; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/10_/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/10_/RU1.pdf
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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 vă rog să 
trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Punctul 
numărul 3: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum comunal 
din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, în categoria 
funcţională a drumurilor de interes judeţean;  

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 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 4: 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 
general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 2017; 

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 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga,Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 5: 

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş 
pentru anul 2017; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Aş da cuvântul domnului Pokorny Vasile Stefan. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Stefan: Mulţumesc. Deoarece banii sunt „ochiul 
dracului” la acest proiect nu voi participa la vot şi dezbateri. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Vă iertăm de data aceasta. Dacă 
mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot pe articole, articolul 1. 

Art.1 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile Stefan), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”.Vă mulţumesc. La articolul 2. 

Art.2 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile Stefan), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. La articolul 3. 

Art.3 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile Stefan), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
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Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Articolul 4. 

Art.4 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile Stefan), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Şi acum 
hotărârea în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 
Vasile Stefan), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan 
Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 6. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului ”Fazarea 
proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul 
Mureş, cod SMIS 2014+106373”; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul 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 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 7. 

7. 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: 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 32  de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 8. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.28/16.03.2017 pentru 
aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi acestora,  precum şi aprobarea finanţării din bugetul 
local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat 
prin Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de investiţii; 

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 32  de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Punctul  
numărul 9. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2018; 

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 32  de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 10. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
din structura Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, pentru anul 
2018; 

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 32  de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 11. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 
pentru anul 2018; 

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 32  de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 12. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale 
de Ordine Publică Mureş; 

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. 

Vot secret. 

Hotărârea se aprobă cu 32  de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 13. 

13. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de Evaluare a 
Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş; 

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. 

Vot secret. 
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Hotărârea se aprobă cu 32  de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”.Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 14. 

14. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor şi 
desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de atribuire a contractului de 
delegare pentru operarea Staţiei de tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul 
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. 

Vot secret. 

Hotărârea se aprobă cu 32  de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”.Vă mulţumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 15. 

15. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 
procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de administraţie al  R.A. 
Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea Consiliului Judeţean 
Mureş nr.168/2016; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Daţi-mi voie să vă informez că a fost depusă, cu 
data de astăzi, de către domnul Petru Ştefan Runcan, o solicitare prin care cere 
retragerea punctului de pe ordinea de zi, dar discutând cu colegii, nu scot de pe 
ordinea de zi acest punct. Bineînţeles că îl citim şi îi vom răspunde domnului Ştefan 
Runcan la această solicitare. 

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă sunt  întrebări cumva la 
acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32  de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 
proiectul de hotărâre numărul 16. 

16. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de 
Sănătate Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Daţi-mi voie să fac o 
propunere, pe domnul consilier Kovács Mihály-Levente. Dacă nu sunt întrebări atunci 
vă rog să trecem la vot. 

Vot secret. 

Hotărârea se aprobă cu 31  de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”, o abţinere. Vă mulţumesc. 
Trecem la proiectul de hotărâre numărul 17. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei fructelor care pot fi distribuite 
preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat 
autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar 
şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anul şcolar 2017-2018, 
precum şi a măsurilor educative aferente; 
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Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă sunt întrebări la acest punct al ordinii 
de zi? Dacă nu sunt întrebări, atunci vă rog să trecem la vot. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 
proiectul de hotărâre numărul 18. 

18. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferente unui traseu, 
cuprins în Programul judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 
regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport anterior a 
renunţat; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 32  de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Trecem la 
ultimul proiect de hotărâre. 

19. 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 în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă 
rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, o abţinere(Eugen Bândea), un 
consilier nu a votat (Alexandru Cîmpeanu) şi trei consilieri au fost absenţi (Aurelian 
Olimpiu Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga, Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Acum 
ajungem la ultimul punct, întrebări/interpelări. Domnul Vasile Boloş. 

20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Vă mulţumesc. Doamnelor şi domnilor 
consilieri, onorată asistenţă, colegul nostru, consilierul judeţean Péter Ferenc, care 
prin votul majorităţii membrilor acestui consiliu a devenit în iulie 2016 preşedintele 
Consiliului Judeţean Mureş, împlineşte azi o frumoasă vârstă. Nefiind vorba de o 
doamnă, cifra aniversară poate fi rostită public: 54 de ani. Este firesc să îi adresăm 
urările noastre de sănătate şi de împliniri în plan personal şi instituţional. Această zi 
aniversară îmi oferă prilejul să fac o foarte scurtă reflecţie legată de 
responsabilitatea pe care o incumbă funcţia de preşedinte, aşa cum o percep eu, 
după o experienţă de 13 ani petrecuţi în calitate de consilier judeţean. 
Responsabilitatea celui care ocupă o astfel de funcţie poate fi privită din mai multe 
perspective: juridic, administrativ, politic şi moral. Dacă aspectele responsabilităţii 
juridice şi administrative sunt bine definite prin legi, regulamente, recomandări, 
elementele care definesc responsabilitatea politică şi mai ales cea morală, nu au in 
spate documente de referinţă, ci doar principii şi reguli cu grade de acceptare şi 
percepţie diferite. Citeam undeva o comparaţie care încearcă să evidenţieze, 
metaforic, diferenţele dintre perspectiva morală şi cea politică. Atunci când avem de 
soluţionat o problemă, dacă judecăm problema din perspectivă morală suntem în 
situaţia unui spectator care urmăreşte o piesă. Dar când judecăm aceeaşi problemă 
din perspectivă politică suntem în situaţia actorului de pe scenă care trebuie să 
joace acea piesă. De foarte multe ori cele două perspective sunt sensibil diferite. 
Cred că dificultatea majoră în procesul de luare a unor decizii importante pe care 
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trebuie să le ia un preşedinte, dar  daţi-mi voie să spun şi a noastră, a consilierilor, 
este să facă ca perspectiva politică şi cea morală asupra acestor decizii să fie cât mai 
apropiată. Îi urez domnului preşedinte cam tot ceea ce realizează în calitate de 
preşedinte în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, să poată să facă ca acest lucru să fie 
cât mai bine. În numele grupului de consilieri PSD şi al conducerii Organizaţiei 
Judeţene PSD vă urez: „La mulţi ani!” domnule preşedinte. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Atunci vă mulţumim frumos tuturor şi vă dorim o 
după-masă plăcută. 

Şedinţa s-a încheiat la 13.29. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 
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