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Nr. 20599/27.09.2018 

Dosar: VID/1  

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

30 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 Mureș 

nr. 395 din 24 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: Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu. 

Au fost invitați să participe:  

•   dl Nagy Zsigmond, subprefectul Judeţului Mureş; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Județeană Mureș; 

• dl Soos Zoltan, director, Muzeul Județean Mureș; 

• dl Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii și Tineret ”ARIEL”; 

• dl Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat; 

• dl Alexandru Cistelecan, redactor șef, Redacția Revistei ”VATRA”; 

• dl Kovacs Andras,  redactor șef, Redacția Revistei ”LATO”; 

• dl Iuliu Praja, director, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație 

Artistică; 

• dl Barabas Attila, director, Ansamblul Artistic Profesionist ”MUREȘUL”; 

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

și Protecția Copilului Mureș; 

• dna Codruța Sava, director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș; 

• dl Kovacs Zoltan, șef serviciu, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo; 

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

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

Tîrgu Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, tuturor și bine ați venit la ședința 

ordinară a Consiliului Județean Mureș. Prima dată aș da cuvântul domnului secretar 

Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare din 9 august 

2018. 

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

consilieri, dacă aveți observații cu privire la material. Întrucât nu sunt, va solicit să 

votați. Vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 9 

august 2018 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu).  

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

procesul-verbal al ședinței anterioare. Ați primit ordinea de zi. Vă rog, dacă aveți 

întrebări în legătură cu această ordine de zi ? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem 

la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca 

– Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

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

primul proiect de pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Mureş 

pentru anul 2018; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Ați primit materialele. Avizele comisiilor de 

specialitate sunt favorabile. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu sunt, să trecem la vot pe articole.  

Articolul 1 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu), 1 consilier nu a votat ( Pokorny Vasile-Ștefan) – aparat 

închis.  

Articolul 2 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu), 1 consilier nu a votat ( Pokorny Vasile-Ștefan) – aparat 

închis.  

Articolul 3 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu), 1 consilier nu a votat ( Pokorny Vasile-Ștefan) – aparat 

închis.  

Articolul 4 se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 
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Cerghizan și Ovidiu Dancu), 1 consilier nu a votat ( Pokorny Vasile-Ștefan) – aparat 

închis.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost 

absenți (Bianca – Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, 

Marius-Vasile Cerghizan și Ovidiu Dancu), 1 consilier nu a votat ( Pokorny Vasile-

Ștefan) – aparat închis.  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș” pe anul 2018; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul Comisiei de servicii publice conține 2 voturi 

pentru și o abținere, restul sunt favorabile. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest 

proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 21 de voturi „pentru”, 7 abțineri (Alexandru György, Mara 

Togănel, Eugen Bândea, Ionela Daniela Balas, Marius Tiberiu Baciu, Nadia-Dinuca 

Rață, Ovidiu-Tudor Ilieș), 6 consilieri au fost absenți (Bianca – Minodora Teth, Ervin 

Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile Cerghizan și Ovidiu Dancu.  

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din imobilul 

care aparține domeniului public județean, situat în Municipiul Tîrgu Mureș, str. 

Primăriei, nr. 2; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în 

domeniul public al Județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic Județean 

Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 1 abținere (Dragoș-Tiberiu Bardoși), 6 

consilieri au fost absenți (Bianca – Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, 

Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul public în 

domeniul privat al Judeţului Mureş, concesionate către S.C. „Compania Aquaserv” 

S.A.; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 
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Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

6. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiţiei „Amenajare 

bucătărie şi sală de mese şi extindere clădire” în incinta imobilului situat în 

Reghin, str. Castelului, nr.12, care face parte din domeniul public al Judeţului 

Mureş şi se află în administrarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil situat în 

localitatea Gornești, aflat în domeniul public al Judeţului Mureş şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

8. Proiect de hotărâre privind achiziția unui imobil în localitatea Sînvăsi, în 

vederea înființării unui centru de conservare a tradițiilor și culturii populare; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

9. Proiect de hotărâre privind achiziția unui imobil în localitatea Călugăreni, în 

vederea înființării unui centru interdisciplinar de cercetare;  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 
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10. Proiect de hotărâre privind acordul autorității publice județene pentru 

realizarea lucrării „Autorizare heliport existent” din incinta imobilului situat pe 

str. Gheorghe Marinescu, nr.50, care face parte din domeniul public al Județului 

Mureș și se află în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Tîrgu 

Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

11. Proiect de hotărâre privind acordul pentru aprobarea lucrării PUZ-Dezvoltarea 

Zonei Spitalului Clinic Județean de Urgență Mureș, situat în Tîrgu Mureș, str. Gh. 

Marinescu nr. 50, imobil aparținând domeniului public al Județului Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de 

cultură;   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

13. Proiect de hotărâre privind prorogarea unui termen; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean 

Mureș și Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii din România, în 

vederea implementării proiectului ”SME Academy” ID 117398, finanțat din POCU 

2014-2020; 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate, de la cea juridică și de la cea economică. La comisia de cultură a fost 

notat faptul că nu a putut da aviz favorabil pentru că, din cei cinci membri, un  

membru al comisiei nu a putut vota, un membru a lipsit, iar din cei trei prezenți a 

votat o persoană pentru și două s-au abținut.  Dacă aveți întrebări cu privire la acest 

proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Am cerut o intervenție procedurală, dat fiind faptul că 

în corpul acestei hotărâri se face o trimitere și există prevederi legate de 

Universitatea Petru Maior, la care sunt cadru didactic asociat, nu particip la 

dezbaterea acestui punct și nici la vot. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 20 de voturi „pentru”, 7 abțineri (Alexandru György, Mara 

Togănel, Eugen Bândea, Ionela Daniela Balas, Marius Tiberiu Baciu, Nadia-Dinuca 

Rață, Ovidiu-Tudor Ilieș, 2 consilieri nu au votat (Vasile Boloș și Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop) – aparat închis, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – Minodora Teth, Ervin 

Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

16. Proiect de hotărâre privind selectarea variantei de dezvoltare propuse prin 

Studiu de prefezabilitate pentru modernizarea Aeroportului și includerea 

obiectivelor din Master Planul General de Transport la Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureș; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Comisiei tehnice de urbanism și amenajare a teritoriului și pentru 

actualizarea componenței acesteia; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. La acest proiect de hotărâre ați primit membri nominalizați ai acestei 

comisii. Prima mea întrebare este dacă doriți să nominalizați pe altcineva în această 

comisie? Dacă nu, vă mulțumesc și o să supun votului separat cele două puncte. În 
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primul rând aș cere să votăm pentru  membrii comisiei acestui grup de lucru. Vă rog 

să trecem la vot. 

Componența comisiei se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți 

(Bianca – Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-

Vasile Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

Domnul președinte: Și acum să votăm hotărârea în întregime. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Structurii organizatorice, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului 

propriu de specialitate şi al serviciilor sociale furnizate de către Direcţia Generală 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.138/11.09.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Muzeului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan-Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de examinare 

pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite pentru concursul de ocupare 

a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal 

„Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avem avize favorabile de la comisiile de 

specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au fost absenți (Bianca – 

Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan Florin Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile 

Cerghizan și Ovidiu Dancu). 
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21. 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: Aici a existat un amendament. Avem avize 

favorabile de la comisiile de specialitate. Dacă aveți întrebări cu privire la acest 

proiect de hotărâre sau în legătură cu acest amendament prin care se mai introduce 

încă o cursă între Dâmbău-Adămuș-Gornești- Crăiești? Dacă nu sunt, atunci vă rog sa 

trecem la vot împreună cu amendamentul. 

Hotărârea se aprobă cu 26 de voturi „pentru”, 2 abțineri ( Eugen Bândea și Tatár 

Bela), 6 consilieri au fost absenți (Bianca – Minodora Teth, Ervin Molnar, Ioan Florin 

Gliga, Kedei Pál Elöd, Marius-Vasile Cerghizan și Ovidiu Dancu), 1 consilier nu a votat 

( Mara Togănel) – aparat închis.  

22. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

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

atunci vă mulțumim foarte frumos și vă doresc o după masă deosebit de plăcută.  

Ședința se încheie la ora 13.31. 

 

 

 

PREȘEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc        Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Belean Delia, șef serviciu 

        Nemeș Genica, director 


