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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

22 iunie 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. 324  din 21 iunie 2018 şi a fost publicată în cotidianul local „Nepujság” și 

în „Zi de Zi” – varianta online. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş 

au lipsit 4 consilieri : Cosmin Pop,  Cristina-Mara Togănel, Ioan Florin Gliga, Ionela- 

Daniela Balaș, iar dl consilier Tatár Bela a întârziat la ședință. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Nagy Zsigmond, subprefectul judeţului Mureş; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să vă spun bună ziua, tuturor. 

Totodată, să începem ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș și voi da 

cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al 

ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 8 iunie 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 și vă mulțumesc. 

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

8 iunie 2018 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Pop 

Cosmin, Cristina-Mara Togănel, Ioan Florin Gliga, Ionela Daniela Balaș, Tatár Bela), 

un consilier nu a votat (Marius-Vasile Cerghizan).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 29 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Ordinea de 

zi ați primit-o, chiar dacă numai ieri, dar nu am avut posibilitatea să o trimitem 

înaintea semnării procesului – verbal de recepție. Ordinea de zi ați primit-o. Dacă 

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

vot. 

   Nr.13.932/29.06.2018 

   Dosar  VI D/1 
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Ordinea de zi se aprobă cu 30 de  voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Pop 

Cosmin, Cristina-Mara Togănel, Ioan Florin Gliga, Ionela Daniela Balaș, Tatár 

Bela).  

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

de hotărâre de pe ordinea de zi este: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra unor elemente de 

infrastructură aeroportuară aflate în domeniul public al Județului Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mai concret, cedarea acelor bunuri, în care a 

investit Consiliul Județean Mureș, către Regia Autonomă Aeroportul Transilvania. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci 

vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de  voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți 

(Cosmin Pop, Cristina-Mara Togănel, Ioan Florin Gliga, Ionela-Daniela Balaș, Tatár 

Bela). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Cred că, 

totuși, pentru presă va trebui să dăm și un comunicat, dar atât aș dori să vă spun, 

că ieri s-a semnat acest proces-verbal, probabil ați văzut comunicatul nostru, dar 

ca detalii … ieri s-a semnat, am fost prezent personal la aeroport, într-adevăr, 

după părerea mea este o lucrare foarte frumoasă și chiar și pe această cale aș dori 

să mulțumesc celor care au lucrat la acest proiect, că într-adevăr consider că este 

o mare realizare a județului, dar nu numai ca și realizare, dar ca și calitate a 

lucrărilor. O să avem prilejul, acum dorim să încercăm să fixăm o dată la care să 

putem să facem și un eveniment la acest aeroport, pentru că toți dintre noi, și nu 

numai noi, și pe cei pe care îi invităm la inaugurare să fie prezenți, să vadă într-

adevăr cum s-a lucrat și cum sunt executate aceste lucrări. Câteva poze am postat 

pe facebook, și poze de zi și poze de noapte, într-adevăr, pot să spun că este o 

realizare, nu numai fizic ci și calitativ, o realizare foarte frumoasă. Ce este 

important de știut ca și pași următori…, acum chiar așteaptă, și o să încercăm să 

dăm foarte repede pentru că reprezentanții Autorității Aeronautice Române sunt 

prezenți în acest moment la aeroport, ei așteaptă această hotărâre de consiliu 

județean, așa că, domnul secretar, chiar ar trebui să o semnăm și să o trimitem, 

deoarece ei acum fac un raport în baza acelor măsurători făcute și de avionul de 

calibrare și în baza acestui raport, cel târziu luni dimineața, să avem autorizația 

din partea Autorității Aeronautice. Noi am dori ca chiar în ziua de luni să poată să 

aterizeze avionul. Să sperăm că așa se va și întâmpla. Deci, ce este important, 

după puțin mai mult de un an și jumătate, cum a fost în 2016, sfârșitul lui 

noiembrie, transferate cursele Wizzair către Cluj, asta nu înseamnă că a fost închis 

aeroportul. Aeroportul a fost închis doar în momentul în care s-au început 

lucrările, dar după un timp, după părerea mea, relativ scurt pentru o investiție de 

o anvergură atât de mare, am reușit ca să repornim activitatea în aeroport și de 

aici încolo rolul nostru cel mai important este să aducem cât mai multe curse pe 

acest aeroport ca să fie deserviți nu numai cetățenii din județul Mureș, ci și din 

județele limitrofe, care doresc să vină ca și pasageri în Aeroportul Tîrgu Mureș. 

Oricum, eu ceea ce aș dori pe această cale să vă mulțumesc și dumneavoastră 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/06_/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/06_/pct1.pdf
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pentru înțelegerea și pentru suportul acordat la acele decizii pe care a trebuit să 

le ia consiliul județean și doresc să mulțumesc colegilor din echipa consiliului 

județean, din aeroport și tuturor factorilor, începând de la diriginți de șantier, 

proiectanți, chiar dacă acolo am avut foarte mari probleme, executanți, care într-

adevăr, cu toate problemele pe care le-am întâmpinat, dar care, putem să 

spunem, cu puțină atenție și energii destul de mari care au fost investite în acest 

proiect am reușit să putem să recepționăm această lucrare. Și, încă o dată, cu 

mulțumirile de rigoare, vă doresc o zi plăcută și sper că repede vom fixa acea 

dată, în care vom face acel eveniment la aeroport, pentru că consider că trebuie 

să arătăm lumii tot ceea ce a însemnat această lucrare. 

Vă mulțumesc foarte frumos tuturor și vă doresc o după-masă plăcută. 

Ședința s-a încheiat la 13:11. 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Cristina Mureșan 

Verificat: şef serviciu Delia Belean             

               director Genica Neme 


