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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

25 iulie 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. 

360 din 19 iulie 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 domnul consilier Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Nagy Zsigmond - subprefectul Judeţului Mureş; 

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

Protecția Copilului Mureș; 

• dl Ovidiu Gîrbovan, manager, Spitalul Clinic Județean Mureș; 

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

Târnăveni; 

• dl Peti Andrei, președinte Consiliul de Administrație R.A. Aeroportul TRANSILVANIA 

Tîrgu Mureș; 

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

„HOREA„ al Județului Mureș; 

• dl Mircea Radu, primarul comunei Band; 

• 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. Să începem 

ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș din data de 25 iulie 20185 și aș începe cu 

prezentarea procesului-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data 

de 28 iunie 2018 și dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma. 

Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul actului. Dacă nu sunt observații, 

vă rog să votați procesul-verbal al ședinței anterioare din 28 iunie 2018. Vă mulțumesc. 

Cu 34 de voturi ”pentru” s-a aprobat procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Mureș din data de 28 iunie 2018, un consilier a fost absent (Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Ordinea de zi ați primit-o. Între timp, 

din discuțiile avute cu colegii consilieri aș propune scoaterea punctelor nr. 6 - Proiect 

de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. “Aeroportul 

Transilvania” Tîrgu Mureș, pe anul 2018 și nr. 10 - Proiect de hotărâre privind 

aprobarea “Studiului de prefezabilitate pentru modernizarea aeroportului și includerea 

obiectivelor din Master Planul General de Transport”. V-aș propune să se scoată aceste 

puncte de pe ordinea de zi. Dacă aveți cumva întrebări în legătură cu ordinea de zi? 

Dacă nu aveți, atunci propun, cu scoaterea celor două puncte, să trecem la vot. 

Cu 34 de voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi a ședinței ordinare, un consilier a fost 

absent (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop).  

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

unui spaţiu, din imobilul care aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu 

Mureş, str. Primăriei, nr.2. 

Domnul preşedinte 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 „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

2. Proiect de hotărâre privind scăderea din inventar, ca urmare a pieirii, a unui bun 

care face parte din domeniul public al Județului Mureș și se află în administrarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. 

Domnul preşedinte 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 „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 42/12 iulie 2001 privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte 

din domeniul public al județului Mureș. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la 

vot. 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

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

Olimpiu Sabău-Pop). 

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

pentru anul 2018. 

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

dar există și o notă pe care ați primit-o și aș dori să trecem la vot având în vedere și 

nota respectivă…, nota cu privire la modificarea unor anexe ale proiectului de hotărâre 

privind rectificarea bugetului general al județului Mureș cu privire la Regia Autonomă 

Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș. Deci hotărârea va fi supusă aprobării, fără această 

secțiune la bugetul general, deci în afara celor care vizează aeroportul Transilvania. 
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Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot pe articole. 

Articolul 1. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. 

Se aprobă articolul 1, cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

Articolul 2. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. 

Se aprobă articolul 2, cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

Articolul 3. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. 

Se aprobă articolul 3, cu 34 de voturi  „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

Articolul 4. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc. 

Se aprobă articolul 4, cu 34 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acum în întregime hotărârea. 34 de voturi „pentru.” 

Vă mulțumesc. 

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

Olimpiu Sabău-Pop). 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 

general consolidat al Judeţului Mureş la 30 iunie 2018. 

Domnul preşedinte 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 „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de 

apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2017 şi stabilirea măsurilor 

de optimizare a acesteia. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, vă rog să trecem la vot. 34 de 

voturi „pentru”. Vă mulțumesc. 

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

Olimpiu Sabău-Pop). 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? 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 „pentru”, un consilier a fost absent (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop). 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

24 din 15 februarie 2018 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Construcție buncăr și spații conexe 

Laborator Radioterapie”, în Tîrgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu. nr. 3. 

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

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

la vot. 33 de voturi „pentru”, o abținere. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, o abținere (Bândea Eugen), un consilier 

a fost absent (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei colaborări între Județul Mureș și 

Comuna Band pentru realizarea în comun a lucrării “Amenajare parcări în 

localitatea Band”. 

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

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

la vot. 33 de voturi „pentru”, o abținere. Vă mulțumesc. 

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

fost absent (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

10. 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 aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem 

la vot. 33 de voturi „pentru”, o abținere. Vă mulțumesc frumos. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, o abținere (Bândea Eugen), un consilier 

a fost absent (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări, interpelări? Domnule consilier 

Boloș, vă rog.  

Domnul consilier județean Vasile-Grigore Boloș: Vă mulțumesc. Domnule președinte, 

domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri, cu respect vă adresez 

rugămintea de a-mi acorda atenția dumneavoastră pentru a urmări propunerea pe care 

urmează să o argumentez și să o formulez în cele ce urmează.  

Ședința din 28 iunie a. c.  a Consiliului Județean Mureș a marcat, din punct de vedere 

cronologic, ajungerea la jumătatea mandatului 2016-2020 în componența actuală, ceea 

ce dă posibilitatea efectuării unei evaluări a activității depuse. Această evaluare poate 

fi făcută după diverse criterii, în funcție de aspectele care se doresc a fi evidențiate. 

Din poziția de consilier, în care mă aflu, am să încerc să vă prezint în cele ce urmează o 

statistică care, în opinia mea, poate să fundamenteze una din perspectivele din care 

poate fi privită activitatea Consiliului Județean Mureș atât de noi, dar mai ales de către 

cetățenii județului nostru care ne-au delegat să-i reprezentăm în acest organism. 
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În cei doi ani de activitate actualul consiliu a adoptat un număr de 398 hotărâri care 

stau, din punct de vedere juridic și administrativ, la baza activității efectuate. 

Structura acestora, după natura lor, a fost, în aprecierea mea, următoarea: 221-

(55,52%) pentru reglementarea unor probleme de natură administrativă; 84-(21,10 %)  

pentru rectificări  de buget, respectiv probleme de natură pur financiară; 19-(4,77%) 

pentru probleme de patrimoniu; 33-(8,50%) pentru avizarea, respectiv actualizarea, 

unor indicatori tehnico-economici pentru diverse proiecte; 7-(1,80%) pentru aprobarea  

depunerii unor proiecte; 22-(5,52%) pentru avizarea unor parteneriate în realizarea a 

diverse activități; 11-(2,88 %) pentru avizarea unor activități de natură culturală proprii 

ale Consiliului Județean Mureș; 1-(0,025 %) pentru acordarea de distincții. 

Accept faptul că încadrarea hotărârilor în structura prezentată mai înainte poate suferi 

ușoare corecții într-o altă examinare. 

Cu toții am avut posibilitatea să parcurgem în mass media bilanțul activității Consiliului 

Județean Mureș prezentat de dl Președinte Péter Ferenc în cadrul unei conferințe de 

presă, susținută în mod singular de Domnia-sa, la data de 13 iulie 2018. Din prezentarea 

detaliată făcută a reieșit faptul că ponderea cea mai mare  a activității primilor doi ani 

de mandat s-a concentrat pe dezvoltarea și finalizarea unor proiecte de infrastructură 

inițiate, respectiv aflate în diverse stadii de evoluție, din mandatele anterioare.   

Personal, consider că în cea de-a doua jumătate a actualului mandat preocupările 

Consiliului Județean Mureș pentru identificarea și generarea de noi strategii, studii și 

proiecte care să fundamenteze dezvoltarea socio-economică a județului nostru ar trebui 

să fie mult amplificate. În acest sens, o dezbatere în viitorul apropiat pe această temă 

în Consiliul Județean Mureș, într-un cadru formal, o apreciez ca fiind binevenită. 

Închei făcând apel la o maximă latină care spune : Carpent tua poma nepotes (Ad 

litteram: Nepoții îți vor culege roadele) cu sensul mai larg: Omul nu trebuie să se 

gândească numai la dânsul ci și la urmași, nu  numai la clipa de față ci și la viitor.  

Vă mulțumesc pentru atenție. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos, domnule consilier. Dacă mai 

dorește cineva? Dacă nu, vă mulțumesc foarte frumos pentru prezentarea făcută și vă 

doresc tuturor o zi deosebit de plăcută.  

Ședinta s-a încheiat la ora  13.24. 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Cristina Mureșan 

Verificat: şef serviciu Delia Belean             

                


