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Nr. 22878/25.10.2018 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 19 octombrie 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. 473 din 17 

octombrie 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: Ioan Florin Gliga, 

Alexandru György, Kolcsár Anquetil-Karoly, Kupás János, Aszalos Gavril, Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop, Nadia-Dinuca Rață, Cristina–Mara Togănel.  

 

 Au fost invitați să participe:  

 

• Dl. Mircea Dușa, prefectul județului Mureș  

• Dna. Megheșan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal Dr. Gh. Marinescu Târnăveni 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, tuturor și vreau să vă mulțumesc. Văd că avem 

prezență. Sunt prezenți 27 de consilieri.  Dați-mi voie să începem ședința extraordinară a 

Consiliului Județean. Dați-mi voie să dau cuvântul doamnei Adriana Farkas pentru a prezenta 

procesul-verbal al ședinței ordinare din 27 septembrie 2018. 

 

Doamna Adriana Farkas, șef serviciu: Vă mulțumesc. Bună ziua, doamnelor și domnilor 

consilieri. Dacă cu privire la conținutul procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 27 

septembrie 2018 aveți observații ?  Întrucât nu sunt, vă invit să votați. 

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 27 septembrie 

2018 se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 8 consilieri au fost absenți (Ioan Florin Gliga, 

Alexandru György, Kolcsár Anquetil-Karoly, Kupás János, Aszalos Gavril, Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop, Nadia-Dinuca Rață, Cristina–Mara Togănel). 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Cu 27 de voturi „pentru” a fost aprobat procesul 

verbal al ședinței anterioare. Ați primit ordinea de zi a acestei ședințe extraordinare. 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 27 de voturi „pentru”, 8 consilieri au fost absenți (Ioan Florin 

Gliga, Alexandru György, Kolcsár Anquetil-Karoly, Kupás János, Aszalos Gavril, Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop, Nadia-Dinuca Rață, Cristina–Mara Togănel). 

 

 

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 pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări 

în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, să trecem la vot.  

 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 8 consilieri au fost absenți (Ioan Florin Gliga, 

Alexandru György, Kolcsár Anquetil-Karoly, Kupás János, Aszalos Gavril, Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop, Nadia-Dinuca Rață, Cristina–Mara Togănel). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: 27 de voturi ”pentru”. Vă mulțumesc.  

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Dotarea Ambulatoriului integrat al 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 sunt, să trecem la vot.  

 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 8 consilieri au fost absenți (Ioan Florin Gliga, 

Alexandru György, Kolcsár Anquetil-Karoly, Kupás János, Aszalos Gavril, Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop, Nadia-Dinuca Rață, Cristina–Mara Togănel). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: 27 de voturi”pentru” . 
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3.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări, interpelări?  

 

Domnul consilier Pokorny Vasile: Vă mulțumesc, domnule președinte. Stimați colegi. 

Duminică, cei care am fost la Motor Ring Transilvania, am putut, printre altele, admira și 

minunatul peisaj de toamnă din împrejurimi dar, întorcându-ne în Tîrgu Mureş, deasupra 

Combinatului,  era un nor larg întins de fum roșcat. Firma elvețiană ne-a promis de ani de zile 

niște investiții de sute de  milioane de dolari și  nu știu în ce măsură au fost realizate și nici 

rezultatul  nu îl cunosc. În orice caz, de câteva ori, vizitând orașul Basel, fieful industriei 

medicamentelor, a industriei chimice, orașul este cristal și aerul respirabil. În drum spre 

casă, s-a schimbat direcția vântului și se simțea în zona respectivă  un miros înțepător care 

iată că ne afectează sănătatea în continuare și eu, personal, consider a fi ceva necinstit să 

tratăm această lume,”a treia” în care trăim, de către aIții care acasă au o grijă 

nemaipomenită de mediu și pe noi ne duc, oarecum, cu niște informații dubioase, ca să nu mă 

exprim altfel. În consecință, având în vedere că este vorba atât despre oraș, cât și despre 

împrejurimi, câteva comune bune, aș ruga și solicit Consiliului Județean să întrebăm și să ne 

dea un răspuns concret cum stau aceste investiții pentru protecția mediului, cât s-a investit și 

ce gânduri și explicații au în ceea ce privește fumul acela din data de 14 octombrie anul 

curent. Vă mulțumesc. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumim. Altcineva dacă mai dorește? Dacă nu, vă 

mulțumesc foarte frumos pentru prezență O zi plăcută vă doresc.  

 

Ședința se încheie la ora 13.09. 

 

PREȘEDINTE                            SECRETAR 

Péter Ferenc                          Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 

             Genica Nemeș, director executiv 


