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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

15 ianuarie 2018, ora 15.00. 

 

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 

Mureș nr.144 din 12 ianuarie 2018 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: Ovidiu-

Tudor Ilieş, Szigyárto Zsombor-Istvan, Ştefan Someşan. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului 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 și bine ați 

venit la prima întâlnire, prima ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș. 

În primul rând aș da cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta 

procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 21 

decembrie 2017. 

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

domnilor, dacă aveți observații cu privire la materialul comunicat?  Întrucât nu 

sunt, vă rog să votați procesul-verbal al ședinței ordinare din 21 decembrie 2017 și 

vă mulțumesc. 

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

21 decembrie  2017 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost 

absenți (Ovidiu-Tudor Ilieş, Szigyárto Zsombor-Istvan, Ştefan Someşan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. În unanimitate. Vă 

mulțumesc. Atunci trecem la ordinea de zi. Ordinea de zi a ședinței extraordinare 

ați primit-o. Este un proiect de hotărâre și punctul 2 - Interpelări. Dacă sunt 

întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la 

vot. 

Ordinea de zi se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți 

(Ovidiu-Tudor Ilieş, Szigyárto Zsombor-Istvan, Ştefan Someşan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. 
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1.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a sumelor 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din 

județul Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 

finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, precum şi 

estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Comisia tehnico-economică, Comisia de servicii 

publice, Comisia pentru agricultură au avizat favorabil acest proiect de hotărâre. 

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

să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă 32 de voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți (Ovidiu-

Tudor Ilieş, Szigyárto Zsombor-Istvan, Ştefan Someşan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. La punctul 

doi dacă sunt întrebări, interpelări cumva? 

2.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Dacă nu sunt, atunci vă mulțumesc foarte 

frumos pentru prezență și vă doresc în continuare o zi plăcută și să ne vedem cu 

bine în data de 25 ianuarie , când vom avea ședința ordinară, în 25, joi. Atât v-aș 

spune, cum am calculat, ca să intrăm în cele 45 de zile. În jur de 15 februarie am 

dori să avem bugetul aprobat al consiliului județean și am dori ca în 15 sau în jur 

de 15 să avem ședința ordinară cu toate punctele de pe ordinea zi și atunci pe 22 

februarie să avem acea ședință sau acea întâlnire, pentru evenimentul de 25 de 

ani de la existența consiliului județean. Dacă nu intervine, bineînțeles, ceva 

neprevăzut, atunci cam așa ar trebui să fie, ca în 15, totodată cu bugetul pentru 

anul 2018, să discutăm și celelalte puncte ale ordinii de zi care între timp vor fi 

predate către direcțiile noastre și atunci în 22 nu mai facem ședință, ci o să avem 

acea întâlnire de gală, în care aniversăm 25 de ani de la existența Consiliului 

Județean Mureș. Vă mulțumesc frumos și vă doresc în continuare o zi plăcută. 

Şedinţa s-a încheiat la 15.10 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

            Genica Nemeş, director  
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