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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

24 mai 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. 287 din 18 mai 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 : Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Nagy Zsigmond - subprefectul Judeţului Mureş; 

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

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

Târnăveni; 

• dl Handrea Ioan Călin, inspector-șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

“HOREA” al Județului Mureș; 

• dl Miklós Tibor László, primar, Comuna Adămuș; 

• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Atunci, dați-mi voie să vă spun bună ziua tuturor și 

bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș. Vă rog să porniți și 

aparatele. Vă mulțumesc. Suntem 32 de prezenți. Suntem statutari. În primul rând aș 

dori să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data 26 aprilie 2018. 

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

consilieri, dacă aveți observații cu privire la procesul-verbal al ședinței anterioare? 

Întrucât nu sunt, vă solicit să votați actul și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 26 

aprilie 2018 se aprobă cu 32  de  voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

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

zi ați primit-o. Aș face o propunere la ordinea de zi: punctul 3 - Proiect de hotărâre 

privind rectificarea bugetului general al Județului Mureş pentru anul 2018 să-l 
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tratăm ca și punctul 9, ca ultim punct de pe ordinea de zi. Trebuiesc făcute câteva 

precizări, din cauza unor acte lipsă de la spital, între  timp colegii de la Direcția 

Economică lucrează cu aceste acte. Atunci l-aș lăsa ca ultim punct de pe ordinea de 

zi. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt atunci vă rog să 

trecem la vot. 

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

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

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

hotărâre numărul 1. 

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

unui spaţiu din imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în 

municipiul Târnăveni, str.Victor Babeş, nr.2; 

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”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Proiectul de hotârăre numărul 2. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 190 din 21 decembrie 2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul 

public al Județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în 

domeniul public al statului, cu modificările și completările 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 32  de  voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Să trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 3. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului de 

venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu 

anexe, pe 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. 

Hotărârea se aprobă cu 32  de  voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

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

hotărâre numărul 4. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la data de 

31.12.2017 ale R.A. “Aeroportul Transilvania“ Tîrgu 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. 

Hotărârea se aprobă cu 32  de  voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

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

hotărâre numărul 5. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aeroportuare  la  R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Tîrgu 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. 

Hotărârea se aprobă cu 32  de  voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

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

hotărâre numărul 6. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației „Visit Mureș” 

Egyesület;   

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 31  de  voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Nadia-

Dinuca Raţă), trei consilieri au fost absenți (Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás 

János,Vasile-Grigore Boloş). 

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

hotărâre numărul 7. 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unei colaborări între Județul Mureș și 

Comuna Adămuș pentru realizarea în comun a lucrării “Recalibrare rețea de 

canalizare pluvială cu reproiectarea acceselor la locuințe particulare-rural”; 

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”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

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. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției „Amenajare parcări în localitatea 

Band”; 

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”, trei consilieri au fost absenți 

(Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János, Vasile-Grigore Boloş). 

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

trecem la proiectul de hotărâre numărul 9, însă o secundă vă rog să așteptați. 

9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureş 

pentru anul 2018; 

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

însă aș dori să fac o precizare: hotărârea arată exact ca și cea prezentată  

dumneavoastră. Imediat veți primi câte o copie după acest act. La articolul 3, unde 

se discută de sporurile la unitățile, instituțiile aparținătoare Consiliului Județean 

Mureș, vor fi precizate cele trei instituții directe: Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul Municipal 

Gheorghe Marinescu din Târnăveni. Și aici, vă spun și de ce, deoarece nu am primit 

detaliat listele cu aceste sporuri și atunci, discutând cu Direcția Economică, am luat 

hotărârea să stabilim sumele maxime în care trebuie să se încadreze aceste unități la 

sporurile acordate angajaților și aceste sume sunt: Direcția Generală de Asistență 

Socială și Protecția Copilului - 1.673.000 lei, la Spitalul Clinic Județean Mureș - 

4.064.000 lei, Spitalul Municipal Gheorghe Marinescu din Târnăveni - 907.000 lei. Este 

această precizare făcută la proiectul prezentat mai înainte, deoarece nu am avut 

această listă de la Spitalul Clinic Județean, de la celelalte direcții am primit în așa 

fel, erau două variante: ori nu aprobăm astăzi bugetul și facem o extraordinară în 

perioada în care vom primi listele de la spital, dacă nu, atunci stabilim o sumă 

maximă în care trebuie să se încadreze și în momentul în care ei vor veni cu listele și 

aceste liste nu vor coincide cu sumele pe care le-am precizat, atunci putem chiar și 

să rectificăm, dar un lucru știm foarte sigur, noi nu putem să depășim pe nivel de 

consiliu județean cele 30 % și trebuie să ne încadrăm cu toate instituțiile, inclusiv 

consiliul județean, în așa fel ca să nu depășim cele 30 % din fond. Acestea au fost 

calculate de Direcția Economică, sumele 1.673.000 lei, 4.064.000 lei și 907.000 de lei 

și v-aș ruga, cu aceste precizări, să votăm atunci hotărârea numărul 9. Precizează 

domnul secretar, într-adevăr, să spunem că sumele sunt lunare și totodată la punctul 

2, în termen de 3 zile lucrătoare de la aprobarea prezentei hotărâri, Direcția 

Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Spitalul Clinic Județean Mureș 

și Spitalul Municipal Gheorghe Marinescu din Târnăveni vor depune bugetul 

rectificat în acest sens și acesta este conținutul hotărârii de astăzi. Dacă aveți 

întrebări cumva în legătură cu această hotărâre? Domnul Ervin Molnár. 

Domnul consilier Ervin Molnár: Domnule președinte, stimați colegi, având în vedere 

că aceste informații ne-au parvenit de abia acum, în timpul ședinței de plen, grupul 
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de consilieri ai Partidului Național Liberal solicită o pauză de consultări de câteva 

minute, ca să putem analiza puțin aceste informații.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Câte minute? 

Domnul consilier Ervin Molnár: 5 minute. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine, 5 minute pauză. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Doriți să mai interveniți? Da, vă rog. 

Domnul consilier Ervin Molnár: Domnule președinte, în urma consultărilor pe care le-

am avut și analizării documentelor care ni le-ați pus la dispoziție, grupul nostru a 

ajuns la concluzia că la cele trei unități subordonate consiliului județean, în urma 

aprobării acestui proiect de hotărâre, vor urma niște diminuări de venituri. În 

consecință, grupul nostru nu este de acord cu acest proiect de hotărâre. Deci nu-l 

vom vota. Vom vota „împotriva” acestui proiect de hotărâre. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Aveți și o propunere, cum ar fi mai 

bine? 

Domnul consilier Ervin Molnár: Să rămână cum sunt în momentul de față. Să nu se 

modifice. Să rămână cum sunt în momentul de față acele venituri. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da, dar în cazul în care nu aprobăm în acest 

moment, asta înseamnă că unitățile acestea nu vor putea acorda salarii și sporuri 

către angajați, de aceea vă întreb. Și este o situație în care, dacă în acest moment 

nu aprobăm, ori facem săptămâna viitoare încă o ședință extraordinară, dacă nu 

aprobăm asta înseamnă că ei nu vor putea acorda sporuri pentru luna următoare, nu 

de dragul nostru am pus aceste sume, am pus ca ei să poată să-și  calculeze în limita 

anumitor sume salariile pentru luna următoare, de aceea v-am întrebat dacă aveți o 

soluție mai bună, nu am nimic împotrivă, dar de asta era pusă întrebarea, că în acest 

moment ca să nu blocăm aceste instituții, atunci am propus că acordăm măcar 

sumele, chiar dacă limitate, să existe o bază de calcul în baza căruia ei pot efectiv 

să facă aceste liste de salarizare.   

Domnul consilier Ervin Molnár: Domnule președinte, sunt de acord cu ce spuneți 

dumneavoastră, în parte. Dar aceste diminuări ar trebui obligatoriu făcute și nu 

există altă soluție. Se fac în urma consultării cu sindicatele ș.a.m.d., adică, să taie 

așa în carne vie, pur și simplu în timpul ședinței de plen, nu cred că este în regulă. 

Cred că ar fi o idee bună să amânăm pe săptămâna viitoare și să rezolvăm această 

problemă într-o ședință extraordinară după ce managerii acestor unități au aceste 

discuții cu sindicatele și li se vor comunica aceste sume în care trebuie să se 

încadreze. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Cred că am fost greșit înțeles. Aceste procente      

sunt în baza unor legi, aici nu poți să discuți cu sindicatul. Legea spune că plafonul 

este 30%, nu poți să discuți cu sindicatul 40 %, pentru că legea  te obligă ca să 

păstrezi acel procent de 30 %. Mai jos poți să mergi, dar procentul maxim este de 30 

% în care trebuie să te încadrezi ca și consiliu județean. Bineînțeles, aici am 

considerat, cel puțin specialiștii din Direcția Economică au considerat că trebuie să 

vadă exact fondul de salarizare, numărul de salariați din fiecare instituție și în baza 

acestor calcule să fie sumele maxime votate, în care trebuie ei să se încadreze. În 
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cazul în care încercăm ca la o instituție să acordăm mai mult asta înseamnă că 

trebuie să luăm de la alte instituții și nu cred că ar fi corect acest lucru. Consider, în 

continuare, că în acest moment în care nu ne-a răspuns Spitalul Județean cum ar dori 

să realizeze ca să intre aceste procente, consider că oportun acum este să votăm 

aceste sume maxime, aceste plafoane în care ei trebuie să se încadreze și în trei 

zile, cum le-am spus în hotărâre, ei să vină cu explicații și dacă ei pot să 

demonstreze și au alte formule de calcul prin care noi putem să regândim această 

hotărâre, atunci  o facem. Nu este nici o problemă, dar să nu împiedicăm pe 

celelalte instituții în acest moment pentru că o instituție nu și-a depus calculele 

exacte ale acestor procente de care practic beneficiază salariații acestor instituții. 

Deci eu propun, în continuare, din discuția avută cu colegii din Direcția Economică să 

votăm aceste plafoane în care trebuie să se încadreze aceste instituții. Dacă mai 

aveți intervenții? Dacă nu, atunci dați-mi voie să supunem votului. Articolul 1. 

Art.1 al hotărârii se aprobă cu 22 de voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” (Bianca-

Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, Ionela Daniela 

Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan, Ovidiu-Tudor Ilieş), doi 

consilieri nu au votat (Alexandru György, Nadia-Dinuca Raţă), trei consilieri au fost 

absenți (Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János,Vasile-Grigore Boloş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Articolul 1, 22 de voturi „pentru”,  8 voturi 

„împotrivă”. Articolul 2. Vă rog să supunem votului. 

Art.2 al hotărârii se aprobă cu 22 de voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Bianca-

Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, Ionela Daniela 

Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan, Ovidiu-Tudor Ilieş, Alexandru 

György, Nadia-Dinuca Raţă), trei consilieri au fost absenți (Dragoş-Tiberiu Bardoşi, 

Kupás János, Vasile-Grigore Boloş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 22 de voturi „pentru”, 10 voturi 

„împotrivă”.Articolul 3. 

Art.3 al hotărârii se aprobă cu 21 de voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Bianca-

Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, Ionela Daniela 

Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan, Ovidiu-Tudor Ilieş, Alexandru 

György, Nadia-Dinuca Raţă), o abținere (Pokorny Vasile Stefan), trei consilieri au 

fost absenți (Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János, Vasile-Grigore Boloş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 21 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă”, o abținere. 

Articolul 4. 

Art.4 al hotărârii se aprobă cu 21 de voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Bianca-

Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, Ionela Daniela 

Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan, Ovidiu-Tudor Ilieş, Alexandru 

György, Nadia-Dinuca Raţă), un consilier nu a votat (Péter Ferenc) trei consilieri au 

fost absenți (Dragoş-Tiberiu Bardoşi, Kupás János, Vasile-Grigore Boloş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 21 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă”. Acum 

hotărârea în întregime.  

Hotărârii se aprobă cu 22 de voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” (Bianca-

Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, Ionela Daniela 
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Balaş, Marius Tiberiu Baciu, Marius-Vasile Cerghizan,Ovidiu-Tudor Ilieş, Alexandru 

György, Nadia-Dinuca Raţă), trei consilieri au fost absenți (Dragoş-Tiberiu Bardoşi, 

Kupás János, Vasile-Grigore Boloş). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 22 de voturi „pentru”, 10 „împotrivă”. Vă 

mulțumesc. Oricum această discuție o vom continua pentru că trebuie rezolvată 

această situație. Vă mulțumesc frumos. Dacă sunt alte interpelări, intervenții în 

legătură cu problemele enumerate?  

10.  Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă nu, vă mulțumesc pentru prezență și vă 

doresc în continuare o zi deosebit de plăcută. 

Ședinta s-a încheiat la 13:44. 

 

 

 

PREŞEDINTE            SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Cezara Sabina Mera  

Verificat: şef serviciu Delia Belean  

            director Genica Nemeş  

 


