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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 23 noiembrie 
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.476 din 17.11.2017 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, Nadia-Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan. 

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. Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL; 
• 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. Bloj Emil, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Tîrgu Mureş;  
• dl Péti Andrei, preşedintele CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş; 
• Pop Ioan Petru, vicepreședinte, CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu 

Mureş; 

   Nr. 28447/27.XII.2017 

   Dosar  VI D/1 

 

 



    2/9 

 

• dl.col.Handrea Călin, inspector şef al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 
„HOREA” al Judeţului Mureş 

• dl. Dumitru Bîltag - Șef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş 
• dl. Dan Sîmpălean, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 
• dna.Megheşan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

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

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Daţi-mi voie să începem prin a da cuvântul 
domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei din 
data de 26 octombrie 2017. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, 
domnilor consilieri, ați primit materialul, dacă aveţi observaţii cu privire la 
conţinut? 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 
26 octombrie 2017 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost 
absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia-Dinuca Rață, Marius-Vasile 
Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Mulţumim frumos. 
Ordinea de zi  aţi primit-o. Sunt două proiecte în regim de urgenţă, pe care le-ați 
primit înaintea ședinței, cele două privesc reabilitarea DJ 106 Agnita-Sighișoara.  
Dacă sunt întrebări cumva în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci  
supun votului. 

Ordinea de zi se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia-Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru” ordinea de zi. Vă 
mulţumesc.  

Începem cu cele două proiecte de hotărâre în regim de urgență. Primul proiect: 

 

În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.101 din 7 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului „Reabilitare DJ 106 Agnita - Sighişoara”, cu 
modificările ulterioare; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Este vorba de modificarea acelor indicatori din 
proiect care erau necesari, după vizita Agenției de Dezvoltare Regională Centru la 
Consiliul Județean Sibiu, cel care este coordonatorul acestui proiect și obligatoriu, 
trebuie să aducem aceste hotărâri ca să putem redepune proiectul la ADR Centru 
Alba Iulia. Dacă sunt întrebări cumva în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt  
întrebări? Dacă nu atunci dați-mi voie să supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Trecem la proiectul de 
hotărâre numărul 2: 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului „Reabilitare DJ 106 
Agnita-Sighişoara” şi a cheltuielilor legate de proiect; 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Practic este același lucru, dar cu noile date să 
fie încă o dată aprobat proiectul. Dacă nu sunt  întrebări în legătură cu acest 
proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci dați-mi voie să supun votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Aș trece la proiectul de 
hotărâre numărul 1: 

1.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii dintr-un 
imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în administrarea Consiliului 
Judeţean Mureş; 

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 dați-mi voie să supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre 
numărul 1. Proiectul de hotărâre numărul 2: 

2.Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al 
județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt 
atunci dați-mi voie să supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre 
numărul 2, în regim ordinar. Proiectul de hotărâre numărul 3: 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări sau interpelări în legătură cu acest proiect de 
hotărâre? Dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a face o precizare. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc domnule președinte. Ați primit 
materialul de ședință în urmă cu mai bine de două săptămâni. În acest răstimp, 
domnul consilier Boloș a avut niște observații, care v-au fost comunicate, 
materialul primind practic o nouă formă. După această comunicare, domnul 
vicepreședinte Cîmpeanu a avut trei observații cu privire la conținut. Am 
considerat util să dăm curs propunerilor dumnealui și astfel în conținutul 
Regulamentului, la articolul 8, am corectat denumirea Centrului Creației 
Populare, cum denumirea actuală era greșită, la articolul 18 alin.2 am corectat o 
greșeală de dactilografiere în sensul că ”îți” am înlocuit cu ”își” și la articolul 41 
alin. 3 care se referă la intonarea imnului, am modificat prevederea, intonarea a 
două strofe din imn, prin simpla precizare că se intonează imnul, fără să 
menționăm câte strofe din imn vor fi audiate. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă sunt  întrebări sau interpelări în legătură 
cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supunem 
votului. 
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Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre 
numărul 3. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 4. 

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

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici dați-mi voie să fac o precizare. Cu două ore 
înainte de începerea ședinței a apărut Hotărârea de Guvern 830/2017 prin care se 
alocă o sumă de 8743 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital 
la DGASPC. Atunci aș avea rugămintea de a cuprinde în acest proiect de hotărâre, 
proiectul de hotărâre numărul 4 pentru rectificarea bugetului, în care îl 
cuprindem pe contul 20-30, alte cheltuieli materiale și îl vom regla luna 
următoare în baza acelor acte ce vor fi depuse de instituția DGASPC. Bineînțeles 
dacă sunteți de acord cu această modificare a bugetului general ca să putem să 
lucrăm chiar de mâine cu acest material. Dacă sunt cumva întrebări sau dacă 
doriți ca domnul secretar sau domnul Alin Mărginean ,directorul economic să vă 
dea explicații în legătură cu această sumă. Domnul Pokorny, vă rog. 

Domnul consilier Pokorny Vasile: Domnule președinte, nu voi vota acest proiect de 
hotărâre. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am înțeles, consemnați, domnul Pokorny nu 
poate să voteze acest punct al ordinii de zi. Dacă nu sunt întrebări, atunci dați-mi 
voie să supunem votului, pe articole, această hotărâre. Pentru restul modificărilor 
avizul comisiilor de specialite există. Supun votului articolul 1, cine este  
„pentru”? 

 Art.1 al Hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”, Articolul numărul 2. 

Art.2 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Articolul numărul 3. 

Art.3 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

Art.4 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Pokorny Vasile), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 
Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acum hotărârea în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 
Vasile), trei consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - 
Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru” , proiectul de hotărâre 
numărul 4. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 5: 
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5. Proiect privind rectificarea bugetului  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări cumva în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă 
nu sunt, atunci dați-mi voie să supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 24 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan), 8 
consilieri au votat împotrivă (Cristina-Mara Togănel, Eugen Bândea, Bianca-
Minodora Teth, Ionela Daniela Balaş, Alexandru György, Marius Tiberiu Baciu, 
Ovidiu-Tudor Ilieş, Ervin Molnár). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 24 de voturi „pentru”, 8 „împotrivă”, la 
proiectul de hotărâre numărul 5. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 6. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în vederea 
recuperării unor prejudicii; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări cumva în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt, 
atunci dați-mi voie să supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre 
numărul 6. 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 cumva în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă 
nu sunt, atunci dați-mi voie să supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 
judeţean „Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba comunităţii” și a 
convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de 
Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă 
sunt  întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci 
supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre 
numărul 9.         

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 
programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de 
intervenţie pentru protecţia cetăţeanului” şi a convenţiei de colaborare dintre 
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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  întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt 
atunci supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

10. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații 
tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, 
precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de 
dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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 supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor demersuri pentru 
realizarea din fonduri europene a proiectului „Modernizarea drumurilor 
judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –Tîrnăveni (DN 14A) - 
judeţul Mureş”, cu modificările ulterioare; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc : Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, 
atunci supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –Târnăveni (DN 
14A) - judeţul Mureş” și a cheltuielilor legate de proiect; 

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 supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre 
numărul 13. 
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13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/21.04.2016 privind aprobarea 
încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe niveluri de viabilitate şi de 
intervenţie pe perioada de iarnă; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc : Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci 
supunem votului. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului  Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor măsuri de 
organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc : Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci cine 
este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.66/27.04.2017 pentru modificare și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Mureș nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii 
organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi 
Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor sociale 
furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

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 supunem votului., 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

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

16. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc : Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Dacă sunt  întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Vot secret? 
Sunteți de acord să fie vot deschis? Aveți dreptate dacă este vorba de o persoană 
ar trebui să fie vot secret. Am văzut că avizul favorabil există, cine este pentru a 
aproba această hotărâre? Persoana nominalizată este doamna Kadar Katalin, 
consilier la Direcția Economică, cine este pentru? 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Trecem la proiectul de 
hotărâre numărul 17. 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator executiv 
provizoriu în Consiliul de Administrație al R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu 
Mureș;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc : Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 
există. Același lucru, dacă sunteți de acord? Cine este pentru?  

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, proiectul de hotărâre 
numărul 17. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 18. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de sarcini 
al serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în 
judeţul Mureş;  

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 să trecem la vot. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenţi 
(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”.Vă mulțumesc.Trecem la 
proiectul de hotărâre numărul 19. 

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 supunem votului. Cine este „pentru”? 

Hotărârea se aprobă 31 de voturi „pentru”, o abținere (Eugen Bândea), trei 
consilieri au fost absenţi (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Nadia - Dinuca Rață, 
Marius-Vasile Cerghizan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Hotărârea a fost adoptată cu 31 de voturi 
„pentru” și o abținere. Dacă cumva aveți întrebări/interpelări? Domnul Boloș, vă 
rog frumos. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Doresc să am o intervenție în calitate de președinte 
al Comisiei social-culturale. În una din ședințele anterioare ale comisiei s-a 
generat o idee pe care o transmitem și dumneavoastră, din considerente legate de 
respect față de alegători. Credem că ar fi bine ca pe site-ul Consiliului Județean, 
la rubrica consilieri, să fie trecut un CV al consilierilor. În momentul de față nu 
există așa ceva și totuși e o chestiune care intră în obligațiile consilierilor față de 
alegători, să cunoască domeniile de activitate. Este o formă opțională, cine 
dorește, dar noi considerăm că ar fi o obligație morală. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Domnule secretar, consider că 
poate să fie opțional, pentru că nu este obligatoriu. Un e-mail pentru fiecare 
consilier și un termen în care să fie transmis pe site-ul consiliului județean, CV-ul 
persoanei care dorește să apară și în acest fel poate să apară pe site-ul consiliului 
județean. Vă mulțumesc. Dacă sunt cumva alte interpelări? Dacă nu sunt, atunci 
dați-mi voie, totuși, la sfârșit să spunem : „La mulți ani!” domnule Boloș, vă dorim 
multă sănătate și să vă bucurați și mai departe de vârsta asta frumoasă. Într-
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adevăr, noi ne bucurăm că sunteți printre noi și chiar vă dorim în numele 
întregului colectiv al consiliului județean și al colegilor consilieri, vă dorim „La 
mulți ani!” și sper să ne mai întâlnim  de multe ori și cu foarte multe ocazii. 
Totodată, a avut ziua și domnul Molnar Erwin și pentru el „La mulți ani!” și multă 
sănătate! 

Domnul consilier Vasile Boloș: Mă folosesc de dreptul la replică. În primul rând, vă 
mulțumesc foarte mult pentru urarea pe care mi-ați adresat-o și la momentul 
respectiv, și astăzi, și în numele colegilor. De altfel, cum toți colegii au sesizat un 
lucru pe care am încercat să-l țin discret cu ocazia ședinței de constituire a 
consiliului județean, că sunt decan de vârstă, nu am avut ce face, a trebuit să 
conduc ședința de constituire în aceasta calitate, deci într-un fel a devenit public 
lucrul acesta. V-aș face o mărturisire în sensul acesta, faptul că la vârsta aceasta 
mă aflu în componența consiliului județean e o chestiune pe care o datorez în 
mod deosebit colegilor de la Partidul Social Democrat, pentru că mi-au dat 
onoarea să deschid lista de candidați și bineînțeles alegătorilor care ne-au votat. 
Însă, în același timp, mă face să reflectez la un lucru, pentru că în percepția 
publică o persoană mai în vârstă este privită sub două aspecte: unu, faptul că a 
acumulat experiență și o poate folosi pentru întreaga comunitate, dar există și o 
altă perspectivă, persoanele mai în vârstă prezintă o anumită inerție pentru ceea 
ce vor să facă, în sensul că le scade dinamismul. Eu încerc să atenuez, pe cât 
posibil, cea de-a doua perspectivă, să  nu mi se impute acest lucru, mă străduiesc 
să fiu cât mai dinamic, am și o motivație, pentru că persoanele mai în vârstă se 
gândesc și la cei din generația tânără care îi urmează. Eu vă mulțumesc foarte 
mult pentru urări. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Mulțumim, dacă ne uităm invers e 07, să vă 
simțiți întotdeauna ca agentul 07. Vă mulțumim foarte frumos și vă dorim în 
continuare o zi plăcută. 

Şedinţa s-a încheiat la 13.30. 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 
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