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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

24 octombrie 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. 478 

din 18 octombrie 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 un 

consilier, domnul Ovidiu-Tudor Ilieș. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Județeană Mureș; 

• dl Soos Zoltan, director, Muzeul Județean Mureș; 

• dl Iulian Boldea, redactor șef, Redacția Revistei ”VATRA”; 

• dna Anișoara Moga, director, CSEI nr. 1 Tîrgu Mureș; 

• dna Tatiana Pescar, director, CSEI nr. 2 Tîrgu Mureș; 

• dl Ioan Socol, director, CSEI nr. 3 Reghin; 

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

și Protecția Copilului Mureș; 

• dl Sîmpălean Dan Ștefan, manager, Spitalul Clinic Județean Mureș; 

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

Târnăveni; 

• dl Popa Marius, vicepreședinte C.A. al R.A. ”Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș; 

• dna Toth Andrea, director, ADI ”ECOLECT” Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă îmi permiteți, aș începe ședința Consiliului 

Județean Mureș. Dați-mi voie, prima dată, să vă spun ”bună ziua” tuturor. Prima 

dată, aș dori să dau cuvântul doamnei director Gina Nemeș pentru a prezenta 

procesul-verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 19 

octombrie 2018. 

Doamna director Genica Nemeș: Mulţumesc, domnule preşedinte. Bună ziua 

doamnelor, domnilor consilieri! Dacă cu privire la conţinutul procesului-verbal al 

ședinței extraordinare din 19 octombrie 2018 aveți observații, vă rog să le faceți, 

dacă nu, vă invit la vot. 

 

    Nr.25762/27.XI.2018 

   Dosar  VI D/1 
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Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 19 octombrie 2018 se aprobă 

cu 34 de voturi pentru, un consilier a fost absent (Ovidiu-Tudor Ilieș). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Ați primit 

ordinea de zi. Este un proiect de hotărâre în regim de urgență: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Autoritatea Naţională 

pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în vederea implementării proiectului "Sprijinul 

pentru consolidarea reţelei de asistenţi maternali." Dacă aveți întrebări în legătură 

cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci să votăm introducerea pe ordinea de 

zi. Să trecem la vot, vă rog. 

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi pentru, un consilier a fost absent 

(Ovidiu-Tudor Ilieș). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi „pentru”. Vă mulţumesc. Ordinea de zi 

ați primit-o, în regim ordinar, ce rugăminte aș avea, scot proiectul de hotărâre nr. 2 

- Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. "Aeroportul Transilvania" Tîrgu Mureș pe anul 2018. Prea târziu a venit 

materialul, nu am avut timp suficient pentru a analiza acest proiect și astfel propun 

scoaterea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu ordinea de zi, dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot, supun votului 

ordinea de zi în întregime, în afara punctului 2.  

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi pentru, un consilier a fost absent 

(Ovidiu-Tudor Ilieș). 

1. In regim de urgență: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului 

de parteneriat între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului 

şi Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, în 

vederea implementării proiectului "Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 

asistenţi maternali." 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: S-au încurcat puțin ițele. Deci, primul punct de pe 

ordinea de zi este cel în regim de urgență. Acesta cred că v-a fost prezentat, este 

vorba de participare la un proiect, dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect 

de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot.  

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

(Ovidiu-Tudor Ilieș). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc.  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pe 

anul 2018 

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

Există o notă pe care ați primit-o. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu sunt, atunci, împreună cu această notă, o să trecem la votarea pe 

articole.  La articolul 1. Vă rog să trecem la vot. 
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Articolul 1 al hotărârii se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un consilier a fost 

absent (Ovidiu-Tudor Ilieș), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 voturi „pentru”. Vă mulțumesc. La articolul 2. 

Vă rog să trecem la vot. 

Articolul 2 al hotărârii se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un consilier a fost 

absent (Ovidiu-Tudor Ilieș), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 voturi„pentru”. Vă mulțumesc. Articolul 3. 

Articolul 3 al hotărârii se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un consilier a fost 

absent (Ovidiu-Tudor Ilieș), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 voturi „pentru”. Vă mulțumesc. La articolul 4. 

Articolul 4 al hotărârii se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un consilier a fost 

absent (Ovidiu-Tudor Ilieș), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Acum supun la 

vot în întregime proiectul de hotărâre numărul 1. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ovidiu-

Tudor Ilieș), un consilier nu a votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 voturi „pentru”. Vă mulțumesc. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 3. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 

general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 2018. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor există. Dacă aveți 

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

la vot. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  

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

Tudor Ilieș). 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

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

Judeţului Mureş, cu modificările şi 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. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  

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

Tudor Ilieș). 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole 

pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursului anului 2019. 

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.  
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Hotărârea se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ovidiu-

Tudor Ilieș). 

6. 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: Există un amendament pe care l-ați primit, unde se 

completează punctul 3, care va avea următorul conținut: Punctul 15 din anexa nr. 2, 

Capitol C – Programul manifestărilor prilejuite de Centenarul Marii Uniri și al 

Primului Război Mondial va deveni punctul 9 din anexa nr. 2, capitolul B -  Activități 

realizate de Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu instituții și organizații. Deci, 

împreună cu acest amendament, avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

supun votului împreună cu amendamentul prezentat anterior. Vă rog să trecem la 

vot. 33 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ovidiu-

Tudor Ilieș), un consilier nu a votat (Marius Tiberiu Baciu). 

7. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de delegare a gestiunii 

activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de 

deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7. 

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 voturi „pentru”, un consilier a fost absent (Ovidiu-

Tudor Ilieș). 

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

investiției "Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea – Cund – limită județ 

Sibiu, km 29+072-30+922, județul Mureș", aprobați prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor 

documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

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, atunci vă rog 

să trecem la vot. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.    

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

Tudor Ilieș). 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amenajare acostamente și șanțuri 

pe drumul județean DJ135 Tîrgu Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limită județ 

Harghita, km 1+900-10+350." 

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

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

la vot. 34 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.   

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

Tudor Ilieș). 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente unui 

traseu, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier public de persoane 

prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, la care operatorul de transport 

anterior a renunţat. 

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”. Mulțumesc.  

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

Tudor Ilieș). 

11. 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 de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 

să trecem la vot. 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi „pentru”, o abținere (Eugen Bândea), doi 

consilieri au fost absenți (Ovidiu-Tudor Ilieș și Tatár Bela). 

12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

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

dacă doriți să faceți interpelări? Vă rog. Domnul Boloș, vă rog. 

Domnul consilier județean Vasile Boloș: Am o intervenție formală. Constatăm că 

tabela noastră de vot nu ne dă posibilitatea să știm cum s-a votat efectiv, nominal, 

în sală. Eu aș fi curios. Sper că secretariatul de ședință ne poate spune, la punctul 6, 

referitor la activitățile culturale, au fost 33 de voturi din cele 34. Deci un vot nu a 

fost exprimat. Aș vrea să știu cine nu a votat acest punct. Este dreptul nostru. Putem 

afla și peste o lună de zile când avem procesul-verbal, dar aș dori să știu astăzi. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da, cineva cred că a uitat să voteze pentru că nu 

au apărut decât 33 de voturi pentru și de aceea nu am spus cine s-a abținut. 

Domnul consilier județean Vasile Boloș: Deci este o eroare. E în regulă. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În mai multe situații nu a apărut absolut nimic pe 

monitor, cine e împotrivă sau cine se abține, doar 33 de voturi pentru. Înseamnă că 

cineva ori a apăsat greșit ori nu a votat. Eu sper că în curând să avem un sistem nou 
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și acela va arăta exact cum se votează. În acest moment doar secretariatul poate 

prezenta cum s-a votat. Vă mulţumesc.  

Dacă nu mai dorește nimeni să intervină, vă mulțumesc pentru prezență și spun și de 

aici, de la microfon "La mulți ani!" doamnei Mara Togănel și mulțumim pentru 

prezență. O zi deosebit de plăcută vă doresc și mai ales Marei, pentru că are ziua de 

naștere. 

Ședința s-a încheiat la 13:23. 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cristina Mureșan, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

                Genica Nemeş, director  


