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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 28 iunie 2018, 

ora 13.00. 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul președinte Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr. 330 din 22 iunie 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: 

• subprefectul judeţului Mureş; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Județeană Mureș; 

• dna Miklea Hajnal-Katalin, director general, Direcția Generală de Asistență Socială 

și Protecția Copilului Mureș; 

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

• dl Soos Zoltan, director, Muzeul Județean Mureș; 

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

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

Târnăveni; 

• dl Bâltag Dumitru, inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș; 

• dl Apetroaiei Vasile, șef, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să începem, atunci. Dați-mi voie să vă 

spun bună ziua tuturor și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Județean. 

Prima dată, dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a 

prezenta procesul-verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din 

data de 22 iunie 2018. 

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

consilieri, ați primit materialul. Dacă aveţi observaţii cu privire la conţinut? Întrucât 

nu sunt, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 

iunie şi vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 22 iunie 2018 se aprobă cu 34 

de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Să trecem la 

ordinea de zi. La ordinea de zi am pregătit un proiect de hotărâre în regim de 

urgenţă. Şi prima dată aş întreba dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Totuşi, înainte aş spune câteva cuvinte. Este vorba de un Program de 

interes public judeţean pentru reabilitarea sporturilor pe gheață în județul Mureș şi a 

convenţiei de cooperare dintre Judeţul Mureş și Fundația MENS SANA și Asociația 

”Visit Mures” Egyesület pentru implementarea acestuia. Este vorba despre un 

patinoar mobil, cum ar veni, care va fi finanţat de către Fundaţia MENS SANA şi 

bineînţeles că ar trebui ca să susţină şi Consiliul Judeţean Mureş acest proiect de 

hotărâre. Dacă aveţi întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnul 

Boloş, vă rog frumos. 

Domnul consilier Boloş: Stimate domnule preşedinte, stimaţi colegi, mărturisesc că 

eu nu am apucat să citesc materialul. Timpul nu mi-a permis să fac acest lucru. Îmi 

vine foarte greu să cred…, a priori accept orice colaborare, orice sistem de susţinere 

a sportului, și a sporturilor pe gheaţă și de altă natură. Dar, în același timp, am un 

principiu: nu pot să votez ceva despre care nu am cunoştinţă în detaliu. Mai ales că 

am apucat să citesc că este vorba despre o convenţie pe 10 ani. E o chestiune care 

are în spatele ei o serie întreagă de întrebări la care s-ar putea să fiu întrebat, la un 

moment dat, despre ce am votat. Așa încât, mie mi se pare firesc să se dea mai 

multe explicaţii mai detaliate, în orice caz e o părere strict personală, deci vorbesc 

în nume strict personal. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumesc. Mă şi gândeam că o să dau şi explicaţii. 

Primul punct ar fi fost dacă suntem de acord să-l introducem pe ordinea de zi şi 

atunci dacă ajungem la punctul acesta de pe ordinea de zi, atunci să dau explicaţiile 

de rigoare. Dacă sunteţi de acord să introducem pe ordinea de zi acest proiect de 

hotărâre. Asta ar fi prima întrebare. Şi dacă sunteţi de acord atunci să trecem la vot 

vă rog. 

 

În regim de urgență:                                                         

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public judeţean 

”Reabilitarea sporturilor pe gheață în județul Mureș” şi a convenţiei de cooperare 

dintre Judeţul Mureş, Fundația MENS SANA și Asociația ”Visit Mures” Egyesület pentru 

implementarea acestuia; 

Se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu Baciu) 

introducerea acestui punct pe ordinea de zi, în regim de urgență.  

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Atunci aş trece la întreaga 

ordine de zi. În legătură cu ordinea de zi, în afară de cel care era în regim de 

urgenţă, dacă aveţi întrebări cumva? Dacă nu aveți, atunci să trecem la vot. 

 

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

Tiberiu Baciu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Aş începe cu 

primul proiect de hotărâre, deci cel în regim de urgenţă. Ideea este puţin mai veche, 

dar ne gândeam să nu mai pierdem încă o lună. Din partea Fundaţiei MENS SANA, 
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ceea ce înseamnă Academia de Hochei care are sediul în Miercurea Ciuc, ei, până 

acum, au pus în funcţiune două patinoare mobile, în judeţul Harghita şi judeţul 

Covasna, ne-au căutat, că ar dori să construiască unul şi în judeţul Mureş, în zona 

Tîrgu Mureşului. Dacă suntem de acord să suportăm bineînțeles, în primul rând 

cheltuielile de administrare şi anumite cheltuieli din acest program. În actele pe care 

le-aţi primit, în acest Program de interes public judeţean există şi un buget al acestei 

investiţii, în care bugetul asigurat de Fundația MENS SANA este de 3.900.000 de lei, 

iar pentru anul acesta  avem nevoie de un buget de 1.080.000 de lei pentru a-l pune 

în funcţiune. Bineînţeles, acum nu am dorit să venim şi cu propunerea modificării de 

buget, am dorit prima dată să fim de acord cu acest Program de interes public 

judeţean şi în cazul în care suntem de acord cu acest program şi cu acest contract de 

colaborare sau convenţie de colaborare, care se poate face între Consiliul Judeţean, 

între Judeţul Mureş, Fundaţia MENS SANA şi Asociaţia Visit Mureş, atunci putem să 

promovăm luna viitoare şi  modificarea de buget, dar de aceea  ne-am gândit ca 

astăzi, totuși, să introducem în regim de urgenţă, ca să nu pierdem o lună, pentru că 

în această lună s-ar putea lucra efectiv la hârtiile care vor sta în spatele acestei 

colaborări. Deci despre ce este vorba: sunt niște patinoare sub cort, cum sunt acele 

piscine sub cort, tot așa există și patinoare sub cort care nu funcționează în perioada 

de vară, când căldurile sunt atât de mari încât, nu că nu se poate, ar putea și atunci 

funcționa, dar cu costuri mult mai mari și în perioada, mai ales, școlară să 

funcționeze aceste patinoare. Eu am vizitat personal cele două locații din Miercurea 

Ciuc și din Sf. Gheorghe cum funcționează. Fundația MENS SANA nu este interesată să 

construiască patinoare, ci este interesată să se implice în educarea copiiilor. Aici 

consider că, dacă suntem de acord cu acest proiect, atunci trebuie să implicăm și 

Inspectoratul Școlar Județean pentru că, efectiv, ei pe ceea ce își bazează toată 

activitatea, pe orele de sport din școli, efectiv aduc copiii din orele de școală, de la 

orele de sport din școli îi aduc în patinoar și în patinoar îi învață să patineze, îi învață 

să joace hochei sau pe unii chiar să facă patinaj artistic. Cel mai important lucru, al 

fundației și al personalului pe care-l are fundația, doresc ca această activitate să se 

adreseze în primul rând școlilor, în primul rând acelor copii care pot să învețe acum 

să patineze și bineînțeles să fie tot timpul supravegheați de personal care îi învață să 

patineze. Astfel, dacă cineva, exact ca și cu schiurile așa și cu patinele, dacă ai 

învățat odată să te dai cu patinele, după aceea, cum se spune, ai ”virusul în tine”, 

nu reziști să nu mergi la un patinoar, să încerci să faci acest sport, sau măcar să te 

destinzi patinând.  Acesta este rolul acestei fundații și în cazul în care realizăm acest 

lucru,  doar știți că patinoarul care stă de 10 ani acolo, nu avem nici o siguranță că în 

toamna acestui an poate fi pornit, deși am dori să fie pornit, dar dacă suntem de 

acord, practic acest patinoar în toamna acestui an deja poate fi funcțional. Pe lângă 

asta, consider că orașe de 40-50.000 de locuitori susțin chiar două patinoare, și aici 

este cazul celor două municipii, Miercurea Ciuc și Sf. Gheorghe, atunci nu cred că în 

Tîrgu Mureș, care are 130.000 de locuitori plus o zonă periurbană de încă vreo 40-

50.000 de locuitori, să nu aibă nevoie chiar de două patinoare, chiar dacă se va 

termina și celălalt patinoar. Un lucru este sigur și eu cred că este inacceptabil ca 

Tîrgu Mureșul, care are atâția locuitori, să nu aibă nici o posibilitate unde să poți 

crea sporturi de iarnă sau să poți să te antrenezi pentru sporturi de iarnă. Eu cred că 

este inacceptabil și acest lucru se întâmplă mai mult de 10 ani de zile. Eu cred că 
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pași în acest sens trebuie să facem, trebuie să pornim pe un anumit punct și fiind un 

patinoar mobil, chiar în cazul în care s-ar pune acea problemă că au pornit deja alte 

patinoare și nu mai este necesar, putem să-l mutăm într-o altă zonă a județului unde 

nu există patinoare și unde pot fi folosite, tot așa, de copii aceste patinoare mobile. 

Deci, tot ceea ce nu este mobil sunt, practic, rețele de apă, de canalizare, de 

curent, infrastructura aceea nu se poate muta pentru că aceea va fi al terenului 

respectiv, dar în rest, agregatele de răcire, tot ceea ce înseamnă cortul care îl 

acoperă, podeaua și toate aceste lucruri sunt mobile pot fi mutate în alte zone din 

județ, unde este necesar acest patinoar. Eu consider că a fost binevenită ideea lor, 

de a participa nu numai pentru promovarea, ci pentru a da posibilitate mureșenilor și 

pe acest plan să avansăm la nivel sportiv. Eu cred că este o oportunitate care trebuie 

să o discutăm mult, am discutat și cu colegii noștri să introducem acum, să 

introducem în regim de urgență sau să o lăsăm pe săptămăna viitoare. Am considerat 

că dacă ne înțelegem acum și introducem în regim de urgență și o aprobăm, într-o 

lună de zile, până la sfârșitul lunii următoare, până când decidem și modificarea 

bugetului, până atunci pot fi semnate contractele de închiriere, convenția de 

cooperare și tot ceea ce înseamnă hârtii înainte de faza de construire a acestui 

patinoar. Asta trebuie să o discutăm și am dorit să o introducem mai bine acum în 

regim de urgență, deoarece câștigăm 30 de zile, asta ar însemna că la sfârșitul anului 

putem să avem acest patinoar funcțional. Dacă aveți cumva întrebări? Domnul 

Pokorny. 

 

Domnul consilier Pokorny Vasile Ștefan: Vă mulțumesc. Domnule președinte, onorat 

consiliu, dincolo de aspectul sentimental, am fost 10 ani de zile jucător de hochei pe 

gheață, aș dori ca în completare a ceea ce a spus domnul președinte să vă 

reamintesc sau să vă aduc la cunoștință, pentru că în ultimii ani s-a uitat acest sport 

în orașul și județul nostru, că are o tradiție extraordinară atât patinajul în viteză, cât 

și hocheiul pe gheață în județul Mureș. Doar atâta vă spun, că în urmă cu 60 de ani 

echipa de hochei pe gheață din Tîrgu Mureș a câștigat campionatul național, a învins 

în finală Miercurea Ciuc și când am văzut poze, băieții aceștia când au venit acasă 

erau mii de oameni în gară, în gara mare unde au fost primiți cu ovații. În ceea ce 

privește patinajul viteză, Oros Vasile, care a fost multă vreme președinte la Clubul 

Sportiv Mureșul, a participat la olimpiadă. Nu avem mulți sportivi care participă la 

olimpiadă. Cu 10 ani în urmă, când s-au început lucrările de renovare, fostul ministru 

de pe vremea respectivă, dl. Borbely știe numai câte telefoane a primit. Am onoarea 

de a fi acum președintele unicului club sportiv înregistrat de hochei din oraș, cu copii 

ne ocupăm, de aceea nu votez niciodată bugetul, să nu fiu în incompatibilitate. Dl. 

Borbely nu mai știa unde să se ascundă, câte telefoane a primit de la subsemnatul să 

se termine. Am intervenit la miniștri, trei, am făcut vreo 20 de adrese, la Gabriela 

Szabo, la Elisabeta Lipa, la fostul ministru care ne-a promis în decembrie că 

patinoarul va fi prioritate zero, iată că nu s-a materializat. Eu, personal, sunt 

încântat și am fost chiar revoltat, și domnul președinte a și auzit reproșurile că de ce 

au alții și noi nu, dar măcar un patinoar mai modest pentru care oportunitatea lui o 

motivez cu două aspecte: 1. dacă dorim să organizăm, pe vremea când sper că se va 

termina patinoarul mare, o competiție internațională, campionat mondial să fie, da, 

infrastructură avem, atunci trebuie și un patinoar pentru antrenamente, altfel nu se 
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admite. Sala Sporturilor este aproape și probabil și aceasta a fost un …, hai să trecem 

cu răul în față, un motiv pentru care nu ne-au sprijinit guvernele anterioare să 

terminăm patinoarul mare. Cu ani în urmă, era președinte domnul Dobre, am venit 

cu o adresă, era posibil pe vremea respectivă ca să preluăm patinoarul și să 

terminăm lucrările în cadrul Consiliului Județean, 415 semnături am adunat, și nu 

numai din Tîrgu Mureș, în sprijinul acestei lucrări. Nu s-a putut materializa. Sunt 

mulți copii, vă asigur, părinți, iubitori ai sporturilor pe gheață care sunt încântați de 

această mică investiție pe care o dorim și acum sper să o votăm. Vă mulțumesc 

frumos. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva să ia 

cuvântul? Dacă nu, atunci să trecem la vot. Nu am amintit, dar comisiile sunt de 

acord.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Cu 25 de voturi pentru, 9 abțineri se aprobă 

hotărârea. Mulțumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi pentru, 9 abțineri ( Alexandru György, Bianca 

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

Balaș, Marius Vasile Cerghizan, Nadia Dinuca Rață și Ovidiu Tudor Ilieș), un consilier 

a fost absent (Marius Tiberiu Baciu). 

 

Trecem la punctul numărul unu în regim ordinar. 

 

În regim ordinar: 

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul 

care aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. 

Primăriei nr.2; 

 

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

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

vă rog să trecem la vot. 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

 

2. Proiect de hotărâre privind unele măsuri asupra unor imobile care fac parte din 

domeniul public al județului Mureș, aflate în administrarea Spitalului Municipal “Dr. 

Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

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

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

vă rog să trecem la vot. 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 



    6/7 

 

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

pentru anul 2018; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Aici au fost prezentate, față de situația anterioară, 

două note. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot 

pe articole. 

 

Articolul1 – 34 voturi pentru. Vă mulțumesc. 

Articolul 1 se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

Articolul 2 – Vă mulțumesc. 

Articolul 2 se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

Acum în întregime proiectul de hotărâre.34 voturi pentru. Vă mulțumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Act adițional la Convenția de 

colaborare nr. 6573/3.04.2018, încheiată între Județul Mureș și Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la vot. 34 voturi pentru. Vă 

mulțumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a programului de 

interes judeţean „Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba comunității”; 

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

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

vă rog să trecem la vot. 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

 

6. Proiect de hotărâre privind organizarea concursului de ocupare a unor funcții de 

șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal “Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni; 

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

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

vă rog să trecem la vot. 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

Judeţului Mureş pentru perioada 2016 – 2019;         

Domnul președinte 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. 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi, un consilier a fost absent (Marius Tiberiu 

Baciu). 

 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale; 

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

Doar la comisia de servicii publice sunt 4 voturi pentru și o abținere. Dacă aveți 

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

trecem la vot. 32 de voturi pentru, o abținere. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi pentru, o abținere (Eugen Bândea) 2 

consilieri a fost absenți (Marius Tiberiu Baciu, Gergely Simion). 

 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări, interpelări? Dacă nu, vă 

mulțumesc frumos pentru prezență și vă doresc o zi plăcută.  

 

Ședinta s-a încheiat la 13:30. 

 

 

 

PREŞEDINTE               SECRETAR 

Péter Ferenc             Paul Cosma 

 

  

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Cezara Sabina Mera  
               consilier Cristina Mureșan 
Verificat: şef serviciu Delia Belean  
            director Genica Nemeş  


