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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

7 decembrie 2018, ora 13.00. 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin dispoziţia preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 547 

din 6 decembrie 2018 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi 

de Zi” – ediția online şi „Nepujság”.  

Au lipsit de la lucrările ședinței domnul președinte Péter Ferenc și domnii consilieri 

județeni: Marius Tiberiu Baciu, Ionela Daniela Balaș, Biró József-Attila, Ioan Florin 

Gliga, Pokorny Vasile Ștefan, Alexandru György.  

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Mircea Dușa, prefectul judeţului Mureş; 

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

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

și Protecția Copilului Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Bună ziua, doamnelor și domnilor. Bine 

ați venit la ședința extraordinară a Consiliului Județean. Am să încep cu o precizare 

de ordin administrativ, este în curs de instalare noul sistem audio de înregistrare, de 

vot și traducere simultană, care sperăm că va fi funcțional la ședința ordinară din 17 

decembrie 2018. Astăzi vom vota prin ridicarea mâinii. Dau cuvântul domnului 

secretar pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean 

Mureș din data de 22 noiembrie 2018. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Doamnelor, 

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

sunt, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței ordinare din 22 noiembrie 2018, 

prin ridicarea mâinii și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 22 

noiembrie 2018 se aprobă în unanimitate. 
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Ordinea de zi are un 

singur punct – Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului 

Mureș pentru anul 2018. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu 

sunt, atunci să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă 

mulțumesc. 

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate. 

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

pentru anul 2018. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Singura comisie care s-a pronunțat cu 

privire la acest proiect de hotărâre este Comisia tehnico-economică, a dat aviz 

favorabil. Sistemul este în proces de testare, mai joacă feste dar suntem asigurați că 

va funcționa la parametri optimi. Deci avem avizul Comisiei economice și supun la vot 

proiectul de hotărâre supus dezbaterii. Cine este pentru? Mă scuzați, va trebui să 

votăm pe articole. Vă rog să procedăm la vot pe articole. 

Articolul 1. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 

Art.1 al hotărârii se aprobă în unanimitate. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Unanimitate. Vă mulțumesc. 

Articolul 2. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 

Art.2 al hotărârii se aprobă în unanimitate. 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Și acum hotărârea în întregime. Cine 

este pentru? Abțineri? Împotrivă? Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă în unanimitate.  

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Dacă cineva dorește să intervină? Dacă 

aveți întrebări sau interpelări? Dacă nu sunt, declar închisă ședința și vă mulțumesc 

pentru prezență. Ne revedem în 17 decembrie 2018 la ședința ordinară a Consiliului 

Județean. 

Ședinta s-a încheiat la 13:15. 
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http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2018/06/pct1.pdf

