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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

15 februarie 2018, 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 Mureș 

nr. 168 din 9 februarie 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 doi consilieri: Pokorny 

Vasile Ștefan și Szigyárto Zsombor-Istvan. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dna Avram Monica, director, Biblioteca Judeţeană Mureş; 

• dl Soos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

• dl Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL”; 

• dl Cazan Vasile, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş; 

• dna Sava Codruţa, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

• dl Cistelecan Alexandru, redactor şef, Redacţia Revistei „VATRA”; 

• dl Kovacs Andras Ferenc, redactor şef, Redacţia Revistei „LATO”; 

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

Artistică Mureş; 

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

Mureş; 

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

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

Protecţia Copilului Mureş;  

• dna Mărioara Bîrsan, director, Căminul pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos; 

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

Mureş; 

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

Mureş; 

• dl Socol Ioan, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 3 Reghin; 
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• dl Kovacs Zoltan Robert, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO; 

• dna Porkoláb Annamária, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş; 

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

• dl Sîmpălean Dan, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

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

Târnăveni. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Daţi-mi voie să vă spun bună ziua și bine ați venit la 

ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș. Văd că avem majoritate, doar două 

absențe, deci 33 de persoane prezente. În primul rând, aș da cuvântul domnului 

secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Mureș din 25 ianuarie 2018.   

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

consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul actului? Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votați procesul-verbal al ședinței anterioare și vă mulțumesc.  

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

25 ianuarie 2018 se aprobă cu  de 32 voturi „pentru”, o abținere (Dragoş-Tiberiu 

Bardoşi), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-

Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, o abținere. Vă mulțumesc.  

Atunci să trecem la ordinea de zi. Cu toții ați primit ordinea de zi, inclusiv un proiect 

de hotărâre în regim de urgență referitor la constituirea unei comisii de evaluare a 

ofertelor.  Ați primit și acest material. Dacă sunt întrebări cumva în legătură cu 

ordinea de zi? Dacă nu sunt, o supun votului împreună cu proiectul de hotărâre în 

regim de urgență. Să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Atunci, 

prima dată, proiectul de hotărâre în regim de urgență. 

În regim de urgență 

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 Stației de Sortare, Compostare şi Transfer (SSCT) din 

localitatea Cristeşti, Judeţul Mureş. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: A fost necesar în regim de urgență, deoarece, dacă 

nu, trebuia să convocăm săptămâna viitoare o altă ședință. Ați văzut materialul. 

Dacă sunt întrebări în legătură cu acest material? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți (Pokorny 

Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Să trecem la 

punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. 



    3/9 

   

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în 

sistemul integral de cadastru şi publicitate imobiliară a drumului judeţean DJ 

151 C Zau de Cîmpie - Valea Largă-lim. jud. Cluj, km 0+000-12+500 neafectat 

de suprapuneri cu alte imobile; 

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 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți (Pokorny 

Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 2. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş 

pentru anul 2018; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

Domnul consilier Szabó Árpád: Domnule președinte, la acest punct al ordinii de zi nu 

voi participa la vot, pentru a evita eventuale conflicte de interese. De asemenea și la 

punctul 7 și 10 . Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Domnul Szabo Albert. 

Domnul consilier Szabo Albert: Stimați colegi și eu, la rândul meu, fiind membru al 

unui ONG anunț, conform legii, că nu particip la dezbateri și la vot la acest punct și 

la punctul 7 de pe ordinea de zi. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Alte intervenții dacă sunt? Atunci 

propun votarea pe articole. Articolul 1, vă rog să trecem la vot. 

Art.1 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

2. 

Art.2 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

3. 

Art.3 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

4. 

Art.4 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 
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Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”.Vă mulțumesc. La articolul 5. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 

Art.5 al hotărârii se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,doi consilieri nu au votat 

(Péter Ferenc, Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny 

Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. La articolul 

6. 

Art.6 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

7. 

Art.7 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. La articolul 8. 

Art.8 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Articolul 9. 

Art.9 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”,doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

10. 

Art.10 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

11. 

Art.11 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

12. 

Art.12 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Articolul 13. 
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Art.13 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”,doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

14. 

Art.14 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

15. 

Art.15 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

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

16. 

Art.16 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Articolul 17. 

Art.17 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Mulțumesc. La articolul 18. 

Art.18 al hotărârii se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Szabó Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, 

Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Acum 

proiectul de hotărâre numărul 2 în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat (Szabó 

Árpád, Szabo Albert), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto 

Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 3. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate: 

Comisia tehnico-economică avizează favorabil, Comisia juridică și de ordine publică 

cu 4 voturi „pentru”, o abținere. Celelalte comisii avizează favorabil proiectul de 

hotărâre. Dacă sunt întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, 

atunci vă rog să trecem la vot pe articole. Articolul 1. 

Art.1 al hotărârii se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o abținere (Ovidiu-Tudor 
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Ilieş), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-

Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, o abținere. Articolul 2. 

Art.2 al hotărârii se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o abținere (Ovidiu-Tudor 

Ilieş), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-

Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, o abținere. Articolul 3. 

Art.3 al hotărârii se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o abținere (Ovidiu-Tudor 

Ilieş), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-

Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru” și  o abținere.Articolul 4. 

Art.4 al hotărârii se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o abținere (Ovidiu-Tudor 

Ilieş), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-

Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru” o abținere. Mulțumesc. 

Trecem la votul proiectului de hotărâre numărul 3 în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”,o abținere (Ovidiu-Tudor Ilieş), doi 

consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, o abținere. Vă mulțumesc. 

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 4 

4. Proiect de privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar, al serviciilor 

oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială  şi  Protecţia Copilului Mureş pentru anul 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 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți (Pokorny 

Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 5. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a 

contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi stabilirea categoriilor 

de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se 

calculează contribuţia individuală pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului 

pentru Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos,în anul 2018; 

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”, un consilier nu a votat (Gergely 

Simion), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-

Istvan). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre 

numărul 6. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 

membrii Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 

Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există, 

cu 4 voturi „pentru” și o abținere la Comisia de servicii publice, în rest fiecare 

comisiei a avizat favorabil acest proiect de hotărâre. Dacă sunt întrebări cumva la 

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

Hotărârea se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 10 consilieri au votat împotrivă 

(Alexandru György, Bianca-Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnar, 

Eugen Bândea, Ionela-Daniela Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan, 

Nadia-Dinuca Raţă, Ovidiu-Tudor Ilieş), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile 

Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 23 de voturi „pentru”, 10 împotrivă. Proiectul de 

hotărâre numărul 7. 

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. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru 

anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă 

socială; 

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 23 de voturi „pentru”, 3 voturi împotrivă (Gergely Simion, 

Szabo Albert, Szabó Árpád), 7 abțineri (Bianca-Minodora Teth, Ervin Molnar, Eugen 

Bândea, Ionela-Daniela Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan, Nadia-

Dinuca Raţă), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto 

Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 23 de voturi „pentru” și 7 abțineri. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 8. 

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

Judeţean  Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 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 vă rog 

să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți (Pokorny 

Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Proiectul de hotărâre 

numărul 9. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a      

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Filarmonicii de Stat Târgu 

Mureş; 

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 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți (Pokorny 

Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”. Mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 10. 

10. Proiect de hotărâre 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. 

Aș da cuvântul domnului Ioan Florin Gliga. 

Domnul consilier Ioan Florin Gliga: Domnule președinte, pentru a evita un eventual 

conflict de interese, nu voi participa la vot la acest proiect de hotărâre. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Domnul Olimpiu Sabău. 

Domnul consilier Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Domnule președinte, nu particip la 

acest proiect și nu votez din exact același argument ca și antevorbitorul meu. 

Mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Altcineva, dacă nu este, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 18 voturi „pentru”, 7 consilieri nu au votat (Gergely Simion, 

Marius Tiberiu Baciu, Szabo Albert, Szabó Árpád, Tatár Bela, Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop, Ioan Florin Gliga), 8 abțineri (Alexandru György, Bianca-Minodora Teth, 

Ervin Molnar, Eugen Bândea, Ionela-Daniela Balaş, Marius-Vasile Cerghizan, Nadia-

Dinuca Raţă, Ovidiu-Tudor Ilieş), doi consilieri au fost absenți (Pokorny Vasile 

Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 18 voturi „pentru”, 8 abțineri. Vă mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre numărul 11. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi a 

documentaţiei tehnice depuse pentru Studiul de Fezabilitate privind lucrarea 

de investiţii ”Construcţie buncăr şi spaţii conexe Laborator Radioterapie”, 

Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul 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 33 de voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți (Pokorny 

Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 12. 

12. 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 la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Ovidiu-Tudor 

Ilieş), 3 abțineri (Eugen Bândea, Marius Tiberiu Baciu, Tatár Bela), doi consilieri au 

fost absenți (Pokorny Vasile Ștefan, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi de „pentru”, 3 abțineri. Vă 

mulțumesc.  

Am ajuns la ultimul punct. 

13. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Doamnelor și domnilor consilieri, dacă aveți cumva dumneavoastră întrebări sau 

interpelări? Dacă nu sunt, eu vă mulțumesc foarte frumos pentru ședință, o după-

masă plăcută vă doresc. La revedere! 

Şedinţa s-a încheiat la ora 13,26. 

 

 

 

PREŞEDINTE               SECRETAR 
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