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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

22 noiembrie 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 Mureș nr. 

516 din 15 noiembrie 2018 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi 

de Zi” şi „Nepujság”.  

La ședință au participat toți membrii Consiliului Județean Mureș. 

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; 

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

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

• dl Nagy Petroniu, director, Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Județean; 

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

• dna Adriana Cerghedi, director, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Tîrgu Mureș; 

• 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 Peti Andrei, președinte C.A. R.A. ”Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua, tuturor. Dacă îmi permiteți, aș începe 

ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș și prima dată aș da cuvântul domnului 

secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al sedinței ordinare a Consiliului 

Judeţean Mureş din data de 24 octombrie 2018 ora 13.00. 

 

Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri dacă aveți observații cu privire la conținutul actului? Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votați procesului-verbal al ședinței ordinare din 24 octombrie 2018. Vă 

mulțumesc.  

   Nr. 26686/7.12.2018 

   Dosar  VI D/1 
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Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 24 octombrie 2018 se aprobă cu 

34 de voturi pentru, domnul vicepreședinte Cîmpeanu Alexandru fiind absent. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Ați primit ordinea 

de zi, în ordinea de zi trimisă pe mail mai este un punct în regim de urgență, pe care l-

ați primit. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Între timp, prin discuțiile 

avute cu colegii aș propune ca proiectul de hotărâre de la punctul 11 - Proiect de 

hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea recuperării unor prejudicii 

să fie scos de pe ordinea de zi, să rămână pentru luna decembrie, deoarece sunt câteva 

neclarități semnalate de colegi în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi și atunci, 

dacă sunteți de acord, atunci aș scoate de pe ordinea de zi și se va introduce automat în 

luna decembrie acest proiect de hotărâre. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest 

lucru? Dacă nu aveți, atunci aș supune votului ordinea de zi cu proiectul de hotărâre în 

regim de urgență și fără punctul 11. Cine este pentru? 

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate. 

Domnul președinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor spaţii 

din imobilul, proprietate publică a judeţului Mureş, aflat în administrarea 

Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Aș începe cu proiectul de hotărâre nr. 1, în regim de 

urgență. Avizul comisiilor de specialitate, avizul favorabil există. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri nu au votat (Gergely 

Simion, Kedei Pál Elöd și Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru, 3 persoane nu au votat sau nu a 

mers aparatul. Vă mulțumesc.  

În regim ordinar: 

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

pentru  anul 2018; 

Domnul președinte Péter Ferenc: La acest proiect de hotărâre este o notă care v-a fost 

transmisă. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări? 

Domnul Kedei Pál Elöd? Nu. A apărut pe monitor numele dumneavoastră. Deci, 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. Îmi cer scuze. Trebuia să votăm pe 

articole. Vă rog să reluăm votul pe articole. Vă mulțumesc. 

Articolul 1. Să trecem la vot.  

Se aprobă articolul 1 al hotărârii cu 34 de voturi pentru, un consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile Ștefan). 

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

Articolul 2. Să trecem la vot. 
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Se aprobă articolul 2 al hotărârii cu 34 de voturi pentru, un consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Mulțumesc. 

Articolul 3. Să trecem la vot. 

Se aprobă articolul 3 al hotărârii cu 34 de voturi pentru, un consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile Ștefan). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Și acum să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Pokorny Vasile 

Ștefan). 

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 comisiilor de specialitate, avizul favorabil, 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Atunci vă 

rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul președinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din 

județul Mureș, conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.1/2018; 

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul președinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construire buncăr 

şi spaţii conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, demolare corp C9, 

alimentare cu energie electrică, eliberare de amplasament, branşamente 

utilităţi” și stabilirea unor măsuri pentru realizarea acesteia; 

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul președinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Mulțumesc. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor județene, 

pe poduri și pasaje;  
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Domnul președinte 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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 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: Aici există un amendament pe care l-ați primit. Dacă 

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

voie să supun la vot, împreună cu acest amendament. Să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 

2019 bugetului propriu al Județului Mureș și instituțiilor subordonate Consiliului 

Județean Mureș;  

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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Mulțumesc. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de 

sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la TMB/DDN, prin exploatarea 

stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există, avizul 

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

atunci vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a activității de 

tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș;  

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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Mulțumesc. 
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10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Mulțumesc. 

11.  Proiect de hotărâre privind prorogarea unui termen; 

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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Mulțumesc. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

120/24.10.2018 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: 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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Mulțumesc. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea prin pietruire a 

drumului județean DJ136 Bezid-lim.jud. Harghita;  

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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul 

Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă, cu 

modificările și completările ulterioare; 
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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.  

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 35 de voturi pentru. Vă mulțumesc. 

15. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019; 

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

Comisia de servicii publice este o abținere, a domnului Bândea Eugen. 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 și o abținere (Eugen Bândea). 

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

16. Proiect de hotărâre pentru 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, tot 

cu o abținere, a domnului Bândea Eugen. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest 

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

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi pentru și o abținere (Eugen Bândea). 

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

17.  Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

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

domnul consilier Vasile Boloș, vă rog frumos. 

Domnul consilier județean Vasile Boloș: Stimați colegi, aș dori să vă prezint câteva 

gânduri intitulate Reflecții la o aniversare.  

Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri, stimați 

invitați, ședința de azi a Consiliului Județean Mureș se desfășoară cu puține zile înainte 

de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, dată care în acest an marchează marea 

sărbătoare care este Centenarul Marii Uniri de la 1918. 

Ca cetățeni loiali ai acestei țări se cuvine să ne exprimăm satisfacția  că avem ocazia să 

trăim acest moment cu profunde semnificații istorice.  

Instituția Consiliului Județean Mureș, al cărei membri suntem în componenta sa 

deliberativă, s-a ”născut” în anul 1993, împlinind la începutul acestui an 25 de ani de 

activitate. Cu acel prilej s-a făcut un bilanț al acestei perioade și nu voi reveni asupra 

acestui aspect. Nu pot însă să nu subliniez, încă o dată, că misiunea instituției noastre 

este una extrem de importantă pentru viața cetățenilor județului în mai multe domenii, 

cum sunt: infrastructura, sănătatea, asistența socială, viața culturală ș.a. 
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În ce măsură onorăm, ca instituție, așteptările cetățenilor din județ îmi vine greu să fac 

o cuantificare. Ar fi foarte interesant și util, în același timp, să aflăm, în urma unui 

sondaj de opinie efectuat profesional, care este gradul de satisfacție în rândul 

populației față de rezultatele muncii depuse în Consiliul Județean Mureș. Momentul 

alegerilor, desfășurat o dată la patru ani, evidențiază într-o oarecare proporție acest 

sentiment dar el este, în opinia mea, dominat atunci, în bună măsură, de atitudini cu un 

puternic caracter de partizanat politic. Mă folosesc de acest prilej pentru a propune 

efectuarea unui astfel de studiu sociologic care să ne ajute la îmbunătățirea 

randamentului activității noastre. 

Având ca fundal aniversarea Centenarului Marii Uniri, gestul de a ne exprima 

recunoștința față de generațiile care ne-au precedat și care prin inteligența și munca 

lor au asigurat dezvoltarea țării și implicit a comunității mureșene se constituie într-o 

datorie morală de onoare. Ar fi firesc să avem permanent în minte cuvintele spuse, cu 

două mii de ani în urmă, de marele filozof, jurist, politician și orator din Roma antică 

Marcus Tullius Cicero: ”Recunoștința nu este doar cea mai importantă dintre virtuți, ci 

și părintele tuturor celorlalte.” 

Cred că tot ceea ce facem în această instituție trebuie să stea sub semnul 

responsabilității față de oamenii care ne-au mandatat să-i reprezentăm dar, în egală 

măsură, și față de generațiile care ne vor urma. Cu multă inteligență și multă muncă 

avem obligația să ne marcăm, prin realizări materiale și spirituale, parcurgerea unei 

perioade timp în care ne-am dus existența în acest spațiu geografic binecuvântat. 

Închei aceste scurte reflecții adresând, în ajun de mare sărbătoare, din această aulă 

reprezentativă a județului Mureș, în numele grupului de consilieri PSD din care fac 

parte, urările: ”La mulți ani, România!”, ”La mulți ani, tuturor concetățenilor loiali țării 

noastre, oriunde se află ei!” Vă mulțumesc pentru atenție.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos, domnule consilier. Altcineva 

dacă dorește? Dacă nu, vă mulțumesc frumos pentru prezență. O zi deosebit de plăcută 

vă doresc! 

Ședinta s-a încheiat la 13:36. 

 

 

PREŞEDINTE                   SECRETAR 

Péter Ferenc                 Paul Cosma 

 

  

 

 

Întocmit: consilier Cristina Mureșan 

Verificat: şef serviciu Delia Belean  

                director Genica Nemeş  
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