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               Nr. 18721/03.09.2018 

               Dosar VI D/1    

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

9 august 2018, ora 13.00 

 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul 

președinte  Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 381 

din 7 august 2018 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi de Zi” și 

„Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean au lipsit domnii consilieri: Ionela-Daniela 

Balas, Alexandru György, Kedei Pál Elöd, Fülöp József, Szigyárto Zsombor-Istvan.  

 

 Au fost invitați să participe:  

• subprefectul județului Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, tuturor. Dați-mi voie să începem ședința 

extraordinară a Consiliului Județean. Vă rog să porniți aparatele. Mulțumesc frumos. 

Dați-mi voie să dau cuvântul doamnei director Genica Nemeș pentru a prezenta 

procesul-verbal al ședinței ordinare din 25 iulie 2018. 

 

Doamna director Genica Nemeș: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Supun 

atenției dumneavoastră procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 25 iulie 2018. 

Dacă aveți observații de formulat? În caz contrar, vă invit să votați. 

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 25 iulie 

2018 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Bartha Mihály), 5 

consilieri au fost absenți (Ionela-Daniela Balaș, Alexandru György, Kedei Pál Elöd, Fülöp 

József, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Cu 29 de voturi „pentru” a fost aprobat 

procesul-verbal al ședinței anterioare. Ați primit ordinea de zi. În afara celor în regim 

ordinar, avem și un punct în regim de urgență și ați primit materialele. Vă rog, dacă 

aveți întrebări în legătură cu această ordine de zi ? Dacă nu aveți, atunci vă rog să 
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trecem la votul ordinii de zi împreună cu proiectul în regim de urgență. Scuzați-mă. 

Repetăm. Doamna director mi-a spus acum că nu a reușit să multiplice materialul în 

regim de urgență. Este vorba de un proiect de hotărâre privind aprobarea listei 

produselor care vor fi distribuite în cadrul Programului pentru școli al României 

preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi 

particulare acreditate şi elevilor din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi 

particular, din judeţul Mureş, în anii şcolari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi a 

măsurilor educative aferente. La Prefectură a avut loc ședința comisiei și de acolo am 

primit lista produselor și acest lucru trebuie aprobat acum, dacă sunteți de acord.  

 

Domnul consilier Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Domnule președinte, la acest proiect în 

regim de urgență, Comisia juridică are o propunere de făcut, de amendat proiectul 

respectiv, și anume să înlocuim laptele UHT cu lapte pasteurizat. Laptele UHT nu cred 

că ar corespunde cu ceea ce au nevoie copilașii noștri. Cel puțin copilului meu nu i-aș 

da lapte UHT, așă că, cred că nici la restul. Și atunci, vă rugăm să fie lapte pasteurizat 

și nu UHT. Am discutat și cu alți colegi și suntem mai mulți de acord cu aceasta. Vă 

mulțumesc.  

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Bine. Dați-mi voie, prima dată să supun aprobării 

ordinea de zi și vom trece la vot cu acest amendament și vom discuta punctul în regim 

de urgență. Scuzați-mă, încă o dată supun aprobării ordinea de zi împreună cu proiectul 

de hotărâre în regim de urgență.  

 

Ordinea de zi se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Ionela- 

Daniela Balaș, Alexandru György, Kedei Pál Elöd, Fülöp József, Szigyárto Zsombor-

Istvan). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Ordinea de zi a fost aprobată, așa că să trecem la 

primul proiect de pe ordinea de zi.  

 

În regim de urgență  

 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei produselor care vor fi distribuite în 

cadrul Programului pentru școli al României preşcolarilor din grădiniţele cu program 

normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 

învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul Mureş, în anii 

şcolari 2018-2019 și 2019-2020, precum şi a măsurilor educative aferente. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am luat act de amendamentul propus de 

dumneavoastră Dacă mai dorește cineva? 

 

Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: La această întâlnire am participat și eu. Comisia 

era formată și din reprezentanți ai Direcției Agricole, ai Direcției Sanitar Veterinare, în 

cadrul căreia s-a aprobat lista cu produse. Legat de laptele în discuție, reprezentantul 

Direcției Sanitar Veterinare și cel al Ministerului Agriculturii au spus că este laptele care 

corespunde cel mai bine, datorită rezistenței lui la căldură și la depozitare. Îmi pare rău 

că nu este cineva… ba da, dumneavoastră ați fost în ședința de comisie. Vă rugăm. 
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Doamna Carmen Orășan, consilier în cadrul DJAP: În Hotărârea nr.640 se menționează la 

produsele de lactate, trei variante: lapte, lapte pasteurizat și lapte UHT. Noi, ca 

propunere a Consiliului Județean, la comisia de la Prefectură am propus lapte 

pasteurizat, dar, exact cum a menționat și dl vicepreședinte, din partea dânșilor s-a 

propus lapte UHT, tocmai pentru a ajuta școlile care nu au frigider. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: O secundă, vă rog. Comisia, oricum, face o propunere. 

Noi putem, pe lângă această propunere, să completăm UHT și pasteurizat. Deci 

dumneavoastră aveți în amendament numai lapte pasteurizat? Nu este nicio problemă 

dacă noi modificăm în lapte pasteurizat. Alte păreri sunt în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu sunt, supun la vot împreună cu amendamentul propus de domnul 

consilier Sabău, deci, lapte pasteurizat și nu lapte UHT. Supun la vot.  

 

Hotărârea aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Ionela-Daniela 

Balaș, Alexandru György, Kedei Pál Elöd, Fülöp József, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: 30 de voturi pentru. Trecem la ordinea de zi în regim 

ordinar. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de 

delegare prin concesiune a operării Stației de Transfer, Sortare, Compostare de la 

Cristești – Vălureni, județul Mureș – proiect ”Sistem de management integrat al 

deșeurilor solide în județul Mureș; 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Am observat că sunt avizele favorabile ale comisiilor 

de specialitate și în cadrul ședințelor de comisie s-a observat o mică eroare care este 

încă un cuvânt adăugat în titlu, și la primul și la al doilea proiect de hotărâre, și anume: 

operarea, concesionarea operării stației de transfer și concesionarea operării stației de 

tratare mecano-biologică și aș dori să propun această modificare în cele două titluri ale 

hotărârilor. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, 

trecem la vot.  

 

Hotărârea aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Ionela Daniela 

Balaș, Alexandru György, Kedei Pál Elöd, Fülöp József, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de 

delegare prin concesiune a operării Stației de Tratare Mecano-Biologică (TMB) de 

la Sînpaul, județul Mureș – Proiect ”Sistem de management integrat al deșeurilor 

solide în județul Mureș”; 

 

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

Dacă aveți întrebări ? Dacă nu sunt, supun la vot. 

 

Hotărârea aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Ionela Daniela 

Balaș, Alexandru György, Kedei Pál Elöd, Fülöp József, Szigyárto Zsombor-Istvan). 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare și a tarifelor de 

închiriere a Complexului Transilvania Motor Ring; 

 

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

Dacă aveți întrebări ? Dacă nu sunt, supun la vot. 

 

Hotărârea aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au fost absenți (Ionela Daniela 

Balaș, Alexandru György, Kedei Pál Elöd, Fülöp József, Szigyárto Zsombor-Istvan). 

 

4. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

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

vă mulțumim foarte frumos și vă dorim o după masă extraordinar de bună, pe o vreme 

splendidă.  

 

Ședința se încheie la ora 13,14. 

 

 

 

PREȘEDINTE                   SECRETAR 

Péter Ferenc                 Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Monica Curticăpean 

Verificat: șef serviciu Delia Belean  

   


