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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

21 decembrie 2017, ora 15.30 

 

 

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.516 din 15 decembrie din 2017 şi a fost publicată în cotidienele locale: 

„Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” şi „Nepujság”. 

Au fost prezenți toți consilierii județeni, cu precizarea că dl Pop Cosmin a 

întârziat la ședință și a votat începând cu proiectul de hotărâre de la numărul 11 

de pe ordinea de zi. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl Soos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

• dna Miklea Hajnal, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

• dna Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 

Tîrgu Mureş; 

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

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

• dna Megheşan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 

• dl Handrea Ioan Călin, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 

„HOREA” al judeţului Mureş; 

• dl Barabasi Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL” 

Tîrgu Mureş; 

• dl Nicuşan Adrian, comisar şef, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş; 

• dna Somodi Katalin, vicepreşedinte, Asociaţia Judeţeană de Dans Sportiv Mureş;     

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Daţi-mi voie să începem ședința. În primul rând, 

să vă spun bună ziua și bine ați venit la ultima ședință ordinară a Consiliului 

    Nr.721/15.I.2018 

   Dosar  VI D/1 
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Județean Mureș din anul 2017. Suntem în 21 decembrie, ziua revoluției, consider 

că ar fi bine să păstrăm un moment de reculegere pentru cei căzuți în 21 

decembrie.  

Stimați colegi, din păcate, așa mi s-a confirmat că nu funcționează sistemul de vot 

electronic. Deoarece a fost o ședință înaintea începerii ședinței ordinare, colegii 

nu au putut să verifice sistemul de vot, deci va trebui să trecem la votul prin 

ridicarea mâinii. Este pornită licitația pentru un nou sistem de vot și să sperăm că 

prin derularea acestei licitații vom avea un sistem nou și nu vor mai fi aceste 

probleme. Prima dată aș da cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a 

prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Mureș din 23 

noiembrie 2017. 

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

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul actului?  Întrucât 

nu sunt, vă solicit să aprobați procesul-verbal. Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă sunt abțineri? Vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 23 

noiembrie 2017 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim frumos. Atunci să trecem la ordinea 

de zi. Ordinea de zi ați primit-o, dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? 

Să votăm. Cine este pentru?Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

Ordinea de zi se aprobă 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Trecem la proiectul de hotărâre 

numărul 1. 

1.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 

Muzeului Judeţean Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Tg.Mureş, 

str.Primăriei, nr.2, care aparţine domeniului public al judeţului Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor există. Dacă sunt 

întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci să trecem 

la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 2. 

2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr.125, 

cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

B-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Cine este 

pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 3. 

3.Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al Comunei 

Gurghiu pentru trecerea unei părţi dintr-un imobil, care face parte din 

domeniul public al comunei Gurghiu, în domeniul public al judeţului Mureş; 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? Cine este 

pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 4. 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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 în legătură cu acest proiect de hotărâre? Cine este 

pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 5. 

5.Proiect de hotărâre privind scăderea din inventar, ca urmare a pieirii, a unui 

bun care face parte din domeniul public al judeţului Mureş şi se află în 

administrarea Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Cine este 

pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 6. 

6.Proiect de hotărâre pentru luarea unor măsuri în vederea delegării operării 

staţiei de sortare, compostare şi transfer (SSCT) din localitatea Cristeşti, 

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 vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 7. 

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş 

pentru anul 2017; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnul 

Pokorny, vă rog. 

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

hotărâre. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnul Pokorny nu va vota acest proiect de 

hotărâre. Dacă nu sunt alte întrebări sau intervenții atunci supun votului pe 

articole. La articolul 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Art.1 al Hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Articolul 2. 
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Art.2 al Hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Articolul 3. 

Art.3 al Hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Articolul 4. 

Art.4 al Hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Articolul 5. 

Art.5 al Hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Acum hotărârea în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. În afară de domnul Pokorny, în 

unanimitate, 33 de voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre numărul 8. 

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

RA Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, pe anul 2017; 

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. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? 

Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 9. 

9.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

preliminată a bugetului judeţului Mureş pe trimestrul IV 2017; 

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. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? 

Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumim. Proiectul de 

hotărâre numărul 10. 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în 

anul 2018 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 

Consiliului Judeţean 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. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumim. Proiectul de 

hotărâre numărul 11. 

11.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei stabilită, potrivit legii, în cursul anului 2018; 

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. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 



    5/7 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 12.   

12.Proiect de hotărâre pentru aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Liceul Tehnologic „Domokos Kazmer” din Sovata, în vederea 

organizării ”Concursului  Naţional de Matematică al Liceelor Maghiare din 

România – 2018”; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 13. 

13.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia Judeţeană de Dans Sportiv Mureş în vederea organizării, 

desfăşurării şi finanţării „Campionatului Naţional al României la Dans Sportiv -

2018”; 

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. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 14. 

14.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

dispoziţiilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice, începând cu data de 01.01.2018;  

La acest proiect de hotărâre există un amendament, pe care l-ați primit stimați 

colegi, l-ați putut vedea. Avizul favorabil împreună cu amendamentul, Comisiei 

tehnico-economice există. 

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci  să trecem la 

vot, împreună cu amendamentul colegilor. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, nu au votat trei consilieri (Péter 

Ferenc, Ovidiu Dancu, Alexandru Cîmpeanu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la proiectul de hotărâre numărul 15. 

15.Proiect de hotărâre pentru clarificarea condiţiilor minime obligatorii 

stabilite pentru ocuparea unor posturi în Consiliului de Administraţie al R.A. 

Aeroportul Transilvania Tîrgu 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. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 16. 

16.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică Mureş; 
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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. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 17. 

17.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: Și aici există un amendament al colegilor, pe 

care l-ați primit . Avizul favorabil al Comisiei de Amenajare Teritoriu și Urbanism 

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

să trecem la vot, împreună cu amendamentul depus. Cine este pentru? Vă 

mulțumim. Împotrivă? O persoană. Abțineri? 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un vot împotrivă (Bândea Eugen), o 

abținere (Tatár Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Proiectul de hotărâre numărul 18. 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Societatea Carpatina Ardeleană Tîrgu Mureş pentru proiectul 

”Pelerinaj itinerant Austria-Mariazell şi România-Şumuleu Ciuc”; 

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. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Vă mulțumesc. Ultimul punct de 

pe ordinea de zi: 

19. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnul consilier Boloș. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Vă mulțumesc. De fapt nu vreau să fac o 

interpelare, ci doar să fac o constatare și să fac o apreciere pozitivă. Am 

constatat că pe site-ul Consiliului Județean  pentru această ședință s-au publicat 

și rapoartele Compartimentului de specialitate și raportul Compartimentului 

juridic. Cred că este bine de fiecare dată să fie, pentru ca cetățenii sau cei care 

doresc să vadă materialele să aibă acces la acestea. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumim. Alte intervenții sau interpelări? Nu 

sunt. Atunci vă mulțumim frumos și deoarece suntem în Ajunul Crăciunului domnul 

Cazan, așa știu, că ne-a pregătit un mic eveniment cultural. Scuzați-mă, mă 

gândeam că urările vor fi după evenimentul cultural, dar până când vin colegii aș 

da cuvântul domnului vicepreședinte Ovidiu Dancu. 

Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: Mulțumesc domnule președinte. Având în 

vedere că nu ne mai întâlnim până la sfârșitul anului, dați-mi voie, în nume 

personal, dacă îmi permit colegii și în numele lor, să vă urez atât colegilor, 

consilieri județeni, cât și aparatului propriu: Sărbători fericit! Un An Nou Fericit! 

Multă putere de muncă în anul 2018 pentru că va fi multă nevoie. Vă mulțumesc. 

Un An Nou Fericit tuturor!  
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim. Ne retragem în sală și după aceea 

continuăm și noi cu urările. Vă mulțumim. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să-i mulțumesc domnului director 

Cazan și corului filarmonicii pentru momentele deosebite pe care ni le-ați dăruit. 

Prin aceste cântece frumoase să transmitem tuturor colegilor și tuturor 

cetățenilor din județul Mureș, un Crăciun fericit și An Nou deosebit de frumos și 

deosebit de bogat în realizări. Ceea ce dorim tuturor și colegilor din instituțiile 

subordonate și consilierilor județeni și bineînțeles tuturor cetățenilor din județul 

Mureș. Domnul Cazan, într-adevăr, a fost un moment deosebit și încă o dată vă 

mulțumesc și dumneavoastră și colegilor din cor. Vă dorim în continuare o zi 

plăcută. Vă mulțumim. 

Şedinţa s-a încheiat la 16.40. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

            Genica Nemeş, director  


