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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 

septembrie 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 nr. 

428 din 20 septembrie 2018 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul 

Liber”, „Zi de Zi” şi „Nepujság”. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean 

Mureş au lipsit trei consilieri: Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și domnul 

vicepreședinte Ovidiu Dancu. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Mircea Dușa, prefectul 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; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

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

bună ziua tuturor. Din 35 de consilieri sunt prezenți 32, pe parcurs ni se va mai 

alătura probabil și domnul vicepreședinte, care întârzie. Prima dată, aș dori să  

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

sedinței ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 30 august 2018. 

 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc domnule preşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă aveţi observaţii cu privire la conţinutul actului? Întrucât 

nu sunt observații, vă solicit să votaţi procesul-verbal al şedinţei anterioare a 

consiliului și vă mulţumesc. 

   Nr. 22633/22.10.2018 

   Dosar  VI D/1 
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Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 august 2018 se aprobă cu 30 de 

voturi pentru, 2 consilieri nu au votat (Kedei Pál Elöd și Marius-Vasile Cerghizan),  

trei consilieri au fost absenți (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și Ovidiu 

Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Ați primit 

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

aveți, atunci vă rog să trecem la vot. 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi, trei consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Primul 

punct din ordinea de zi.  

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș 

pe anul 2018 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există, fără obiecțiuni. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest punct al ordinii de 

zi? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot pe articole.  Domnul Pokorny nu 

votează. Vă mulțumesc.  

 

Articolul 1.  

Articolul 1 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, domnul consilier 

Pokorny Vasile Ștefan nu a votat, trei consilieri au fost absenți (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și Ovidiu Dancu). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 voturi pentru. Vă mulțumesc. Articolul 2. 

Articolul 2 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, domnul consilier 

Pokorny Vasile Ștefan nu a votat, trei consilieri au fost absenți (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și Ovidiu Dancu). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 voturi pentru. Mulțumesc. Articolul 3. 

Articolul 3 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, domnul consilier 

Pokorny Vasile Ștefan nu a votat, trei consilieri au fost absenți (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și Ovidiu Dancu). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 voturi pentru. Vă mulțumesc. Articolul 4. 

Articolul 4 al hotărârii se aprobă cu 31 voturi „pentru”, domnul consilier 

Pokorny Vasile Ștefan nu a votat, trei consilieri au fost absenți (Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și Ovidiu Dancu). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 voturi pentru. Vă mulțumesc. Și acum în 

întregime proiectul de hotărâre numărul 1. 
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Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, domnul consilier Pokorny Vasile 

Ștefan nu a votat, trei consilieri au fost absenți (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, 

Ervin Molnar și Ovidiu Dancu). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 voturi pentru. Vă mulțumesc. 

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean nr. 42/2001 privind însușirea inventarului domeniului public al 

Județului Mureș, cu modificările și completările ulterioare 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot. 32 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi „pentru”, trei consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop, Ervin Molnar și Ovidiu Dancu). 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în 

sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară a drumului județean DJ 

162A DN 16-Cozma limită județ Bistrița Năsăud km 0+000-11+000 neafectat de 

suprapuneri cu alte imobile;  

 

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. 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Ovidiu Dancu). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de comodat 

între Consiliul Județean Mureș și Serviciul de Telecomunicații Speciale – UM 

0952 Tîrgu Mureș 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

atunci vă rog să trecem la vot. 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Ovidiu Dancu). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de operare la 

depozitul Sînpaul 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă 

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

rog să trecem la vot. 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Ovidiu Dancu). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în calitate 

de membru, la Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct6.pdf
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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. 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Ovidiu Dancu). 

 

7. Proiect de hotărâre privind 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 preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

atunci vă rog să trecem la vot. 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Ovidiu Dancu). 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

atunci vă rog să trecem la vot. 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc.    

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Ovidiu Dancu). 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției "Reabilitare drum județean DJ151 Luduș-Sărmașu-Județ Bistrița 

Năsăud km 9+000-10+000, județul Mureș aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 28 din 16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor 

documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național 

de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu modificările și 

completările ulterioare 

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. 33 de voturi pentru. Vă mulțumesc.   

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, doi consilieri au fost absenți 

(Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Ovidiu Dancu). 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/09/pct9.pdf
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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, cu o abținere a domnului Bândea Eugen la comisia de servicii publice. 

Restul comisiilor avizează favorabil. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest 

proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 31 de voturi 

pentru, 2 abțineri. Mulțumesc.   

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”,  2 abțineri (Eugen Bândea și 

Tatár Bela), iar doi consilieri au fost absenți (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și 

Ovidiu Dancu). 

11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct, la interpelări. Dacă 

cineva dorește să ia cuvântul? Dacă nu, vă mulțumesc frumos. O zi deosebit de 

plăcută! 

 

 

 

Ședinta s-a încheiat la 13:18. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cristina Mureșan, consilier 
Verificat: Delia Belean, şef serviciu 
            Genica Nemeş, director  


