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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 25 ianuarie 

2018, ora 14.30. 

 

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.152 din 18 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 a lipsit un consilier: Dragoș Tiberiu-Bardoși.  

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl. Soos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

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

• dl. Damaschin Zosim Ioan, director executiv, Direcţia Poliţia Locală Tîrgu 

Mureş; 

• dl. Molnar Ervin, director executiv, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MURES”; 

• dna Nicoară Lia, responsabil economic, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

„AQUA INVEST MURES”; 

• dl. Praja Iulian, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş; 

• dl. Nagy Petroniu, director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 

Judeţean 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 tuturor.Deși 

am fost informat, că între ora 13.00 și ora 14.00 se termină prezentarea bilanțului 

Jandarmeriei Române, au întârziat puțin și astfel nu am mai avut posibilitatea să 

montăm aparatele de vot. Atunci dați-mi voie să propun să votăm prin ridicarea 

mâinii, ca să nu mai așteptăm încă o jumătate de oră până când vor fi montate 

aparatele de vot. Aș începe prin a da cuvântul domnului secretar Paul Cosma 

pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean 

Mureș din data de 15 ianuarie 2018. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, ați primit materialul! Vă consult, dacă aveți observații cu 

privire la conținut? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței 
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anterioare. Cine este pentru? Dacă se abține cineva? Dacă sunt voturi împotrivă? 

Nu sunt. Vă mulțumesc. 

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

15 ianuarie 2018 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent 

(Dragoș Tiberiu-Bardoși). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi! Ordinea 

de zi ați primit-o. De pe ordinea de zi aș propune să scoatem punctul numărul 7, 

care se amână pentru data următoare, în ședință. Colegii, au cerut mai multe 

materiale informative, atunci propun scoaterea de pe ordinea de zi prin amânarea 

pentru ședința următoare. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă 

nu sunt, atunci dați-mi voie să o supun votului. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Nu sunt. 

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent 

(Dragoș Tiberiu-Bardoși). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În unanimitate. Ordinea de zi a fost aprobată. 

Proiectul de hotărâre numărul 1. 

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

unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al Judeţului Mureş şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

sunt, atunci dați-mi voie să trecem la vot! Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși). 

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

hotărâre numărul 2.  

2.Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construcţie 

buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie” din incinta unui imobil 

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

administrarea Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? 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”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși). 

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

hotărâre numărul 3.  

3.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul care 

face parte din domeniul public al județului Mureș și se află în administrarea 

Muzeului Județean Mureș;  

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. 
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Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși). 

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

hotărâre numărul 4. 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18920/12I/486/7.10.2016; 

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 33 de voturi „pentru”, o abținere (Aurelian Olimpiu Sabău 

-Pop), un consilier a fost absent (Dragoș Tiberiu-Bardoși). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: O abținere. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre 

numărul 5. 

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.114/2017 privind aprobarea  luării unor măsuri în vederea 

delegării operării stației de tratare mecano-biologică (STMB) din localitatea 

Sînpaul, județul Mureș; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de zi? 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”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși). 

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

hotărâre numărul 6.  

6.Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2018, a sumei de 138.000.000 

lei din excedentul cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea Secțiunii de 

dezvoltare și acoperirea golurilor de casă a Secțiunii de funcționare; 

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? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 8. 

7.Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ; (punct retras de pe ordinea de zi). 

8.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Mureș;  

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? Mulțumesc.Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși). 

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

hotărâre numărul 9. 
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9.Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului special 

preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2018-2019;  

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? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși). 

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

hotărâre numărul 10. 

10.Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al Centrului 

Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș;  

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? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși).  

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

hotărâre numărul 11. 

11.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene 

de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi 

aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii; 

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? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși).  

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

hotărâre numărul 12. 

12.Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019; 

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 mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Dragoș 

Tiberiu-Bardoși).  

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

hotărâre numărul 13. 

13.Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mureș pe anul 

2017; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici ați primit raportul. Mă gândesc că l-ați 

studiat.  

14.Raport de activitate al comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean 

Mureș pe anul 2017; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:Acest raport v-a fost prezentat. Doar se prezintă, 

nu se supune votului. Ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. 
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15.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți cumva întrebări, interpelări? Dacă nu 

aveți atunci vă mulțumesc foarte frumos pentru prezență și încă o dată, scuze 

pentru întârziere. Vă doresc în continuare o zi plăcută. 

 

Şedinţa s-a încheiat la 14.54. 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

            Genica Nemeş, director  

 


