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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

17 decembrie 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. 555 

din 11 decembrie 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 Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru Copii și Tineret ”Ariel”; 

• dl Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureș; 

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

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

• dl Kovacs Andras, redactor șef, Redacția Revistei ”LATO”; 

• dl Iulian Praja, director, Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație 

Artistică Mureș; 

• dl. Barabasi Attila, director, Ansamblul Artistic Profesionist ”Mureșul”; 

• dl Nagy Petroniu, șef serviciu, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes 

Județean; 

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

și Protecția Copilului Mureș; 

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

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

• dl Kovacs Zoltan, șef serviciu, Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo; 

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

Educațională Tîrgu Mureș; 

• dl Ovidiu Gîrbovan manager, Spitalul Clinic Județean Mureș; 

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

Târnăveni; 
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• 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: Dacă îmi permiteți, dați-mi voie să vă spun bună 

ziua tuturor și bine ați venit la ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Mureș 

din anul 2018. Dați-mi voie să vă spun bun venit tuturor, reprezentanților instituțiilor 

subordonate, consilierilor județeni. Totodată, dacă îmi permiteți, la început să fac și 

eu o prezentare, aș dori să îl prezint pe domnul Szász Zoltán, prezent aici, cel care 

va ocupa în continuare postul de manager public și mă va ajuta în îndeplinirea 

atribuțiilor, deci doar ca să știți, în cazul în care nu sunt puteți să apelați și la 

dânsul. 

În primul rând aș dori să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a 

prezenta procesul-verbal al sedinței extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din 

data de 7 decembrie 2018. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, puteți constata că trebuie să vă exprimați votul deschis, prin ridicarea 

mâinii. Dacă aveţi observaţii cu privire la conţinutul procesului-verbal al ședinței 

extraordinare din data de 7 decembrie 2018? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi 

actul. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?  Dacă se abține cineva? 

Unanimitate. Vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data de 7 decembrie 2018 se aprobă cu 

34 de voturi pentru, un consilier a lipsit (Ovidiu-Tudor Ilieș). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Ordinea de zi ați primit-o. La ordinea de zi au fost 

anumite modificări, există un proiect de hotărâre în regim de urgență și aș propune 

scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului cu numărul 5 - Proiect de hotărâre privind 

stabilirea condiţiilor de administrare pentru unele elemente de infrastructură 

aeroportuară și proiectul numărul 7 - Proiect de hotărâre privind stabilirea unor 

măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Lipsesc două avize la aceste două proiecte, până la acest moment nu au ieșit și 

atunci am considerat că trebuie scoase de pe această ordine de zi și rămân pentru 

luna următoare. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu, atunci 

dați-mi voie să supun votului? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu 

sunt. Unanimitate. 

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aș trece la primul proiect de hotărâre în regim de 

urgență. 

În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 190/2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

județului Mureș și din administrarea Consiliului Județean Mureș în domeniul public 

al statului, cu modificările și completările ulterioare. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți cumva întrebări în legătură cu acest 

proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? 

Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Atunci, în unanimitate a fost votat acest 

proiect de hotârâre. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă în unanimitate.  

În regim ordinar: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2018; 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Domnul Pokorny, vă rog. 

Domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan: Eu vreau să vă anunț că nu voi 

participa la vot. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine. Altcineva? Nu este. Este și o notă comunicată 

la acest proiect de hotărâre, pe care ați primit-o. Dacă mai sunt întrebări în legătură 

cu rectificarea bugetului? Dacă nu aveți, atunci, având în vedere nota Direcției 

Economice supun la vot proiectul, pe articole.  

Articolul 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate.  

Articolul 1 din proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi, un consilier nu a 

votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Articolul 2. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. 

Articolul 2 din proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi, un consilier nu a 

votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Articolul 3. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. 

Articolul 4 din proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi, un consilier nu a 

votat (Pokorny Vasile Ștefan). 

Articolul 4. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. 

Articolul 4 din proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi, un consilier nu a 

votat (Pokorny Vasile Ștefan).  

Acum supun la vot hotărârea în întregime. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 

Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi, un consilier nu a votat (Pokorny Vasile 

Ștefan). 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş în 2018; 
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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 sunt, atunci vă 

rog să trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Unanimitate. Vă 

mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

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 și 

anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2018; 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnul Molnar Ervin, vă 

rog.  

Domnul consilier județean Molnar Ervin: Doamnelor, domnilor, vreau să vă aduc la 

cunoștință că mulți colegi din teritoriu au ședințe de consiliu local și aș avea 

rugămintea să le fie comunicată hotărârea imediat ce este aprobată.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Deja suntem pregătiți, înainte de 

ședință am discutat cu domnul director de la Direcția economică. Practic, în două 

minute, după vot, începe comunicarea către primării. Vă mulțumesc. Alte întrebări 

dacă sunt? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. 

Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate. Vă mulțumesc frumos. 

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor părți din imobilele DJ 153 Reghin-

Eremitu-Sovata și DJ 153A Ernei-Eremitu, aflate în domeniul public al judeţului 

Mureş în vederea lămuririi situației juridice a acestora; 

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. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă 

mulțumesc frumos. În unanimitate. 

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea recuperării 

unor prejudicii; 

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. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 9 abțineri. 

Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi pentru și 9 abțineri (Alexandru György, 

Bianca Minodora-Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, 

Marius-Tiberiu Baciu, Ionela Daniela Balaș, Marius-Vasile Cerghizan, Nadia-

Dinuca Rață). 
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6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 111 din 12 august 2010 privind aprobarea structurii 

organizatorice, statului de funcţii şi ROF al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor 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 aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă în unanimitate. 

7. 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 comisiilor de specialitate există, la Comisia 

de servicii publice sunt 4 voturi pentru și o abținere. În rest, peste tot aviz favorabil.  

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

rog să trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? O 

abținere. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi pentru, o abținere (Eugen Bândea), un 

consilier nu a votat (Tatár Bela).  

8. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnul Boloș, da, poftiți. 

Domnul consilier județean Boloș Vasile: Mulțumesc, domnule președinte. Consider că 

ar fi un gest de politețe din partea noastră, ca dl. președinte să-i dea posibilitatea 

domnului Szász să prezinte un CV profesional.  

Domnul administrator public Szász Zoltán – Tibor: Bună ziua. Am peste două zeci de 

ani activitate juridică și circa 6 – 7 ani activitate managerială.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dar puteți spune unde ați lucrat, pentru că nu e nici 

un secret.  

Domnul administrator public Szász Zoltán – Tibor: Am fost șef departament juridic la 

S.C. Târnava Sighișoara, consilier juridic la S.C. Siltex S.A. Sighișoara și director 

general la S.C. Cars S.A. Târnăveni. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim frumos. Restul, căsătorit, doi copii … 

Oricum, mulțumesc frumos. Dați-mi voie ca în primul rând eu să mulțumesc tuturor 

pentru activitatea depusă în anul 2018, în primul rând aș dori să mulțumesc colegelor 

și colegilor din cadrul Consiliului Județean, dar totodată aș dori să mulțumesc și 

colegilor din aparatul propriu și din unitățile subordonate. Eu cred că a fost un an, 

anul 2018, în care am avut rezultate cu care chiar ne putem mândri, nu că nu s-ar 

putea mai mult, întotdeauna se poate mai mult, pentru că și eu și mulți dintre voi 

suntem maximaliști și dorim întotdeauna să facem mai mult, dar eu cred că am avut 

o colaborare corectă și sper ca și pentru anul următor vom avea tot așa, o colaborare 

bună. Aș dori să mulțumesc și reprezentanților presei, cu care am avut într-adevăr o 

colaborare deosebit de bună și să le mulțumesc pentru prezența la fiecare ședință și 
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pentru prezentarea activității Consiliului Județean Mureș. Ceea ce v-aș dori eu acum, 

tuturor, Sărbători fericite! și să ne gândim acum la partea mai frumoasă a lucrurilor, 

spre intimitatea familiei, spre dragoste, spre acel atașament pe care trebuie să îl 

aibă fiecare om spre semenii lui și cu aceste gânduri aș dori să urez tuturor să 

petreceți sărbătorile în cadrul familiei, în cadrul celor pe care îi iubiți și să ne vedem 

la anul tot așa cum am fost, cum am plecat astăzi, cred că, așa cum văd pe fețele 

dumneavoastră, fericiți și bucuroși și sper ca anul următor să ne aducă și mai multe 

bucurii decât am avut anul acesta.  Încă o dată, Sărbători fericite! Vă doresc La mulți 

ani și toate cele bune și tot ceea ce vă doriți în noul an care vine! Vă mulțumesc 

frumos. 

Ședinta s-a încheiat la ora 13:30. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                SECRETAR 

Péter Ferenc             Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Cristina Mureșan, consilier 

    Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

                Genica Nemeş, director  


