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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

29 martie 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 nr. 213 

din 23 martie 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: Marius Tiberiu Baciu. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl Alexandru Cistelecan, redactor-şef, Redacţia Revistei VATRA;  

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

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

• d-na Megheşan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 

• dl comisar şef de poliţie Bîltag Dumitru, inspector şef, Inspectoratului de Poliţie 

Judeţean Mureş; 

• dl lt. col. Handrea Ioan Călin, inspector şef, Inspectoratul pentru Situaţii de 

Urgenţă „HOREA” al Judeţului Mureş; 

• dl Nagy Istvan, director, S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A.; 

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

Protecţia Copilului Mureş; 

• dl Adrian Călugăr, director administrativ, Fundaţia Transilvană Alpha; 

• 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. Avem un 

singur absent, 34 prezenți. Prima dată aș da cuvântul domnului secretar Paul Cosma 

pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței Consiliului Județean Mureș din data de 

15 februarie 2018. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

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

solicit să votați procesul-verbal al ședinței anterioare, din 15 februarie 2018. 

Mulțumesc. 

   Nr. 9183/27.04.2018 

   Dosar  VI D/1 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 15 

februarie 2018 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Marius 

Tiberiu Baciu). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Atunci să 

trecem la ordinea de zi. Ordinea de zi a suferit anumite modificări, avem un proiect 

în regim de urgență, pe care l-ați primit fiecare consilier. Avem o retragere. 

Retragem proiectul numărul 4, în legătură cu tariful de operare la depozitul de 

deşeuri Sînpaul. Și sunt două modificări, la proiectul nr.2 și nr.11. Dacă sunt întrebări 

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

modificările pe care le-am enumerat. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 34 de voturi „pentru”. Aș trece la 

primul proiect de hotărâre. 

În regim de urgență: 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.13/2018 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: Acest proiect de hotărâre este în regim de urgență. 

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

atunci vă rog să trecem la vot. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Trecem la 

proiectele de hotărâre în regim ordinar. Primul proiect de hotărâre. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 

imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45, aflat în domeniul 

privat al judeţului Mureş.  

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

Dacă sunt întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (Alexandru 

György, Bianca-Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, 

Ionela-Daniela Balaş, Marius-Vasile Cerghizan, Nadia-Dinuca Raţă, Ovidiu-Tudor 

Ilieş), un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 25 de voturi „pentru”, 9 „împotrivă”. Vă 

mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. 

2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2018; 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/03/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/03/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/03/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/03/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/03/RU1.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Aici a fost o modificare, care a fost transmisă. Dacă sunt întrebări? Domnul Pokorny 

dorește să ia cuvântul, vă rog frumos. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Ștefan: Mulțumesc. Pentru evitarea unei posibile 

incompatibilități, la acest proiect nu voi participa nici la dezbateri și nici nu votez. 

Pentru același motiv nu voi vota nici la proiectul 8 privind comisiile pentru atribuirea 

subvențiilor sportivilor. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? 

Atunci să trecem la vot, pe articole. Articolul 1.  

Art.1 al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile Ștefan), un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

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

2, vă rog să trecem la vot. 

Art.2 al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile Ștefan, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

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

3, vă rog să trecem la vot. 

Art.3 al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile Ștefan), un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

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

hotărârea în întregime, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny 

Vasile Ștefan), un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

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

hotărâre numărul 3. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli la S.C. 

„Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 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. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Bianca-

Minodora Teth , Eugen Bândea) și un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”. Vă 

mulțumesc. Proiectul de hotărâre numărul 4 a fost scos. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de operare la 

depozitul de deşeuri Sînpaul; - proiect retras de pe ordinea de zi. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Proiectul de hotărâre numărul 5. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul 

de tineret în anul 2018; 
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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. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 6. 

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

trecem la vot. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 7.           

7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum 

şi pentru consilierii judeţeni; 

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 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Marius 

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 8. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2018; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnul Szabo Albert, vă rog frumos.  

Domnul consilier Szabo Albert: Domnule președinte, stimați colegi. Vă anunț că 

pentru evitarea unui conflict de interese, potențial, nu voi vota și participa la 

dezbaterea acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc.  

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

Dacă sunt alte întrebări sau interpelări? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”. (vot secret) 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, două persoane nu au votat. 

Vă mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 9. 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului executiv - 

vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul 

Transilvania“; 

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

Vă mulțumesc. Dacă sunt întrebări cumva? Dacă nu sunt…, totuși, dați-mi voie să vi-l 

prezint pentru că merită. Domnul Popa, vă rog frumos dacă vă ridicați un minut. Vă 

felicităm pentru locul I la concurs și mult succes pentru că o să aveți nevoie 24 de 

ore din 24 de ore în perioada următoare, ca să repunem aeroportul pe picioare. Mult 

succes în continuare! Vă mulțumesc. Dacă nu sunt alte întrebări, atunci să trecem la 

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”. (vot secret) 

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

Trecem la proiectul de hotărâre numărul 10. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico-

sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2018; 

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

Domnul consilier Boloș, vă rog frumos. 

Domnul consilier Vasile-Grigore Boloş: Domnule președinte, stimați colegi. Desigur 

acest proiect de hotărâre a fost analizat în cadrul comisiei, nu s-au ridicat obiecții, 

însă de la ședința de luni și până astăzi am citit cu mai mare atenție puțin proiectul 

și v-aș propune o modificare în titlul proiectului. Această formulare „din coordonare 

Consiliului Județean” nu este în spiritul limbii române, ar trebui să spunem 

„Programe economice coordonate de Consiliul Județean”, nu din coordonarea… E 

ceva, o structură care nu se înțelege foarte exact, nu este corectă. Mai departe 

lucrurile se pot corecta. Sigur, mai există o chestiune, dar pe care nu insistăm asupra 

ei, de fapt nu numai consiliul județean ci și instituțiile subordonate consiliului 

județean, presupun că este ordinul doi al coordonării care se face pentru că în text 

se face trimitere la instituțiile subordonate. Dar în titlu cred că această corectură 

este necesară. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc, se va opera modificarea. Domnul 

consilier Pokorny Stefan. 

Domnul consilier Pokorny Vasile Stefan: Mulțumesc. Domnule președinte, onorat 

consiliu. Parcurgând punctele din acest proiect la punctul nr. 9 privind acțiunile și 

proiectele DGASPC Mureș, consider că în condițiile în care, desigur, se știe că tot 

sistemul are un buget pe jumătate de an asigurat, aici e vorba de ONG-uri, anul 

trecut, cunoaștem cu toții, am avut o situație chiar gravă la un moment dat privind 

ne- sau subfinanțarea acestor asociații sau fundații, care desfășoară de ani de zile o 

muncă plină de abnegație privind persoanele cu dizabilități. Și în acest an, ca și anul 

precedent, datorită lacunelor legislative situația lor nu s-a clarificat, nu este 

liniștitoare, pe lângă celelalte probleme pe care le avem în sistem. În aceste condiții 

aș propune ca în cadrul acestui program al direcției să fie introdusă o frază măcar cu 
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privire la intensificarea acțiunilor posibile pentru a clarifica cadrul legal în care se 

poate colabora cu aceste ONG-uri subfinanțate și care lucrează cu specialiști și 

oameni cu o putere empatică, care cunosc mai multe organizații deosebite în folosul 

persoanelor cu handicap. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Atunci aș supune votului, în baza 

propunerii domnului consilier Boloș, cu modificarea titlului. Vă rog să trecem la vot. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 11. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş şi 

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş având ca obiect realizarea în comun a 

unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. Călăraşilor nr. 26-28, judeţul 

Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Și acest proiect de hotărâre a suferit o modificare 

pe care ați primit-o. Doamnelor, domnilor consilieri, dacă sunt întrebări în legătură 

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

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 12. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie 

pentru protecţia cetăţeanului”; 

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

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

trecem la vot. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 13. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcția pentru 

Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului 

Afacerilor  Interne, Consiliul Județean Mureș și Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș, având ca obiect furnizarea de date din 

Registrul național de evidență a persoanelor; 

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

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

trecem la vot. 

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

Tiberiu Baciu). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 14.               

14. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu privire la 

proiectul Fundaţiei Transilvană Alpha iniţiat în Tîrgu Mureş, strada Budai Nagy 

Antal nr. 24/A; 

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. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 15. 

15. Proiect 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? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 

hotărâre numărul 16. 

16. 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? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, două abțineri (Bianca-Minodora Teth, 

Eugen Bândea), un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”, două abțineri. Vă 

mulțumesc. Trecem la proiectul de hotărâre numărul 17. 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui 

număr de 2 trasee nou-înfiinţate, cuprinse în Programul judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019; 

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. 
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Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, o abținere (Tatár Bela), un consilier a 

fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

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

frumos. Acum, după ce am parcurs proiectele de hotărâre, dacă doriți sau aveți 

interpelări? Domnul Ervin Molnár. 

18.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul consilier Ervin Molnár: Vă mulțumesc. Întrucât, în acest sfârșit de 

săptămână, o parte dintre colegii noștri din deliberativul și executivul consiliului 

județean sărbătoresc Sfintele Paști, grupul de consilieri al Partidului Național Liberal 

vă urează dumneavoastră, domnule președinte, colegilor noștri și tuturor cetățenilor 

din județul Mureș care de asemenea celebrează această sărbătoare religioasă 

importantă, un Paște fericit, luminat și mai ales liniștit! Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Din partea consiliului județean vă mulțumesc. Dacă 

nu sunt alte interpelări, de asemenea, dați-mi voie ca reprezentant al consiliului 

județean, vreau să vă urez tuturor, deoarece cu foarte mulți nu o să ne întâlnim 

săptămâna viitoare, să vă doresc tuturor un „Paște fericit”! Dați-mi voie, totodată, 

să vă urez într-adevăr liniște și  să ne vedem cu bine după sărbătorile religioase, 

indiferent că suntem catolici sau suntem ortodocși. Tuturor un „Paște Fericit!” și o 

după-masă plăcută vă doresc. 

Ședința s-a încheiat la 13:35. 
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