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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  
26 aprilie 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. 
249 din 20 aprilie 2018 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de 
Zi” şi „Nepujság”.  
Au fost invitaţi să participe: 
• prefectul judeţului Mureş; 
• dl Péti Andrei, preşedintele CA al R.A. Aeroportul „Transilvania” Tîrgu Mureş; 
• dl Sîmpălean Dan Ştefan, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 
• dl Pop Sorin, director economic, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 
• dl Nagy Istvan, director, S.C. “Parc Industrial Mureș” S.A.; 
• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 
• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă îmi permiteți, atunci aș începe ședința. În primul 
rând, daţi-mi voie să vă spun tuturor bună ziua și bine ați venit. Atunci, dacă îmi dați 
voie, începem ședința ordinară a consiliului județean. Aș da cuvântul domnului secretar 
Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Mureș din data de 29 martie. Vă rog. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 
consilieri, dacă aveți observații cu privire la materialul comunicat? Întrucât nu sunt, vă 
solicit să votați procesul-verbal al ședinței anterioare și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 29 martie 
2018 se aprobă cu de 33 voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Szabo Albert) și un 
consilier a fost absent (Szabó Árpád). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”.Vă mulțumesc. Cred că cineva a 
uitat să voteze. Domnul Szabó, aparatul de vot nu este deschis sau nu funcționează. Să 
trecem la ordinea de zi. Ați primit ordinea de zi. Avem o modificare: scoatem de pe 
ordinea de zi proiectul nr.5 - Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui 
act adițional la Contractul nr. 12 I/18920/486/07.10.2016. Scot de pe ordinea de zi 
acest punct deoarece aici se mai doresc clarificări. În afară de punctul 5, dacă sunt 
întrebări cumva la ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot.  
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Ordinea de zi se aprobă cu 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Trecem la 
primul punct de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului în domeniul 
privat al acestuia a unor construcţii, situate în str. Köteles Samuel, nr.33. 

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 33 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” (Eugen Bândea, 
Marius Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”, două „nu”. Vă mulțumesc. 
Trecem la proiectul de hotărâre numărul 2. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Consiliului Judeţean 
Mureş pentru anul 2018. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Este o notă de modificare, care a fost transmisă pe e-
mail. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă sunt întrebări cumva în 
legătură cu 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 35 de voturi „pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. La articolul 2. 

Art.2  al hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (Eugen 
Bândea) și un consilier nu a votat (Ionela Daniela Balaş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă”. Vă 
mulțumesc. Acum hotărârea în întregime. Vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un vot „împotrivă” (Eugen Bândea). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „da”, un vot „nu”. Trecem la proiectul de 
hotărâre numărul 3. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 
general consolidat al judeţului Mureş la 31 martie 2018. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul 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 35  de voturi „pentru”.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 4. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C. Parc Industrial Mureş” SA, 
pentru anul 2017. 

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. 
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Hotărârea se aprobă cu 35  de voturi „pentru”.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la  Contractul 
nr. 12 I/18920/486/07.10.2016 - proiect retras de pe ordinea de zi - 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 6.         

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 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. 
Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem 
la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 35  de voturi „pentru”.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 7.          

7. 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 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 35  de voturi „pentru”.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 8. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 
Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al Comisiei juridice există. La Comisia 
de servicii publice sunt 3 voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă”. La Comisia social-
culturală avizul favorabil există. La agricultură și mediu există avizul favorabil. Văd că 
este o interpelare. Domnul consilier Ervin Molnár, vă rog. 

Domnul consilier Ervin Molnár: Vă mulțumesc domnule președinte. Am ținut să iau 
cuvântul legat de acest punct de pe ordinea de zi, întrucât nu am avut această 
posibilitate în comisia de specialitate,  întrucât nu am avut acest punct pe ordinea de 
zi. Și am vrut să atrag atenția asupra unui lucru foarte important. Am văzut că la 
organigrama Aeroportului Transilvania s-au adus mai multe modificări, cele mai multe 
nesemnificative, cea mai importantă fiind cea de desființare efectivă a funcției de 
director economic. Noi, liberalii, ne-am întrebat, de ce oare acum este atât de 
important să desființăm această funcție, acum când suntem pe ultima sută de metri cu 
lucrările de reabilitare ale pistei și, probabil, din luna iunie sau iulie se vor relua 
zborurile pe Aeroportul Transilvania și noi credem că tocmai ar fi nevoie pe lângă 
această funcție de director economic să se mai înființeze încă una de director comercial 
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sau de marketing, adică obiectivul esențial al conducerii Aeroportului Transilvania de 
acum înainte ar trebui să fie tocmai acest lucru, să atragă cât mai multe zboruri, să 
atragă cât mai mulți operatori aerieni ș.a.m.d. Adică, nu vedem cum în această 
perioadă, în care zborurile au fost suspendate practic pe Aeroportul Transilvania, a fost 
nevoie de director economic, iar acum când se reiau zborurile nu mai este nevoie. În 
consecință, grupul nostru va vota împotriva acestui proiect de hotărâre. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dacă sunt alte întrebări? Dacă nu sunt, 
eu v-aș da totuși un răspuns scurt. Cred că este un Consiliu de Administrație numit de 
către noi, de către consiliul județean care are responsabilitatea activității în cadrul 
acestei regii autonome. Cred că ei trebuie să decidă cum doresc să continue drumul cu 
această regie autonomă. Ei au depus o solicitare la noi pentru modificarea acestei 
organigrame. Aici, bineînțeles, s-a discutat și cu direcțiile din cadrul consiliului 
județean, s-a discutat și în comisiile de specialitate ale consiliului județean și cred că 
dacă ei au responsabilitatea ca această regie să aibă rezultatele pe care le dorim cu 
toții să le aibă, atunci ei trebuie să spună cu ce echipă și cum, în ce formațiune vor să 
continue. Să nu uităm că a fost comandat și testul investitorului privat, prudent, care 
bineînțeles ne arată și calea, dar ne dă și anumite sarcini pe care tot ei și le-au asumat 
și consider că ei răspund de acele rezultate care trebuie să le aibă această regie. În 
context, eu am încredere momentan și cred că și dumneavoastră, pentru că am votat 
pentru ei și am încredere că în așa fel pot să aibă rezultatele așteptate ca să își facă 
echipa așa cum o doresc ei. Când am văzut această modificare eu, cel puțin, am cerut 
direcțiilor juridice, direcțiilor economice, să analize dacă nu există nici o problemă 
legală atunci, bineînțeles, să meargă înainte și din partea mea au această aprobare 
pentru că, la urma urmei, când vom trage la rost de ce nu au avut acele rezultate, 
atunci pe ei îi vom trage la rost și nu pe alții. Văzând că există aprobarea direcțiilor de 
specialitate și a comisiilor de specialitate din  cadrul consiliului județean pot să spun 
că, personal, aprob această modificare. Deci, în acest context, dacă nu mai sunt alte 
întrebări supun votului acest proiect de hotărâre. Atunci să trecem la vot, vă rog. 

Hotărârea se aprobă cu 25  de voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” (Alexandru 
György, Bianca-Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Ionela Daniela 
Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan, Nadia-Dinuca Raţă, Ovidiu-Tudor 
Ilieş), o abținere (Eugen Bândea). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 25  de voturi „da”, 9 „nu”, o abținere. Vă mulțumesc. 
Trecem la punctul numărul 9. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Amplasare rampă pentru accesul 
persoanelor cu dizabilități în imobil”. 

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 35  de voturi „pentru”.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 10. 
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și  a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Eficientizare energetică și lucrări 
conexe la clădirea administrativă a Consiliului Județean Mureș”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul 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 35  de voturi „pentru”.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 11. 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui număr 
de 2 trasee, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de 
persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorii de 
transport anteriori au renunţat. 

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 35  de voturi „pentru”.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Proiectul de 
hotărâre numărul 12,  și ultimul punct de pe ordinea de zi. 

12. Raport de activitate al Autorității Teritoriale de Ordine Publică Mureș pe anul 
2017. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări cumva sau interpelări în legătură 
cu acest raport de activitate? Dacă nu sunt, atunci vă mulțumesc frumos și dacă la 
finalul acestei ședințe sunt cumva întrebări, interpelări, vă rog frumos să le faceți. 

13. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Nu sunt. Atunci vă mulțumesc foarte frumos pentru 
prezență și o după-masă plăcută vă doresc! 

Ședinta s-a încheiat la 13:21. 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 
Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

  

 

 

 

Întocmit: consilier Cezara Sabina Mera  

Verificat: şef serviciu Delia Belean,  

            director Genica Nemeş 


