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PROCES –VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de
31 ianuarie 2019, 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.
24/25.01.2019 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 domnul
vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu, precum și domnii consilieri: Kupas Janos, Gergely
Simion, și Cosmin Pop.
Au fost invitaţi să participe:
• dl. Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş;
• dl. Soos Zoltan, director, Muzeul Județean Mureș;
• dl Călin Handrea, inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al
județului Mureș;
• dna Megheșan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni;
• dl Szasz Jozsef Attila, medic, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;
• dl Strat Alexandru, medic, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;
• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate;
• reprezentanţii mass-media din judeţ.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să începem. În primul rând aș dori să vă
spun bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Judeţean Mureș.
Începem cu votarea procesului-verbal al ședinței anterioare și îi dau cuvântul domnului
secretar Paul Cosma.
Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, domnilor
consilieri, ați observat că față de conținutul inițial al procesului-verbal comunicat la
convocarea ședinței am făcut o modificare la propunerea domnului profesor Vasile
Boloș. Cu această modificare, dacă sunteți de acord cu privire la conținut, dacă sunt
observații? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare. Cine este
„pentru”? Dacă sunt voturi „împotrivă”? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc.
Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 17 decembrie se aprobă cu 30 de voturi
pentru. 5 consilieri au lipsit: ( Alexandru Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos,
Cosmin Pop și Olimpiu Sabău Pop).
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la ordinea de zi pe care ați primit-o. Dacă
sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Scuze. Lipsesc cinci persoane din 35.
Lipsește domnul vicepreședinte Cîmpeanu și domnii consilieri Gergely, Kupas, Pop și
domnul Sabău. Scuze. Dar nu suntem obișnuiți. Luna viitoare o să fie și sistemul de vot
gata, dar până atunci facem puțin antrenament pentru că oricum stăm mult în birou. A
sosit și domnul consilier Sabău, așa că suntem 31. Trecem la ordinea de zi. Dacă aveți
întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, aș supune votului. Cine este
„pentru”? Mulțumesc. „Împotrivă”? „Abțineri”? Nu sunt. Deci, în unanimitate se aprobă
ordinea de zi.
Ordinea de zi se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului cumulat al
anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secţiunii de
funcţionare şi finanţarea secţiunii de dezvoltare;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la primul proiect. Avizul favorabil al
comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de
hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. Se aprobă în unanimitate.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un imobil
achiziționat în domeniul public al județului Mureș;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnul Vasile Boloș, vă
rog.
Domnul consilier Vasile Boloș: Domnule președinte, stimați colegi. Referitor la proiectul
de hotărâre, Comisia social-culturală l-a avizat fără nicio reținere, nici nu se punea o
astfel de problemă. Dar aș vrea să mă folosesc de acest prilej pentru a ridica o
problemă legată de instituția Muzeului Judeţean. Mă uitam dacă este domnul director
aici, dar nu este, nicio problemă. După cum știți, există o propunere și pe baza acestei
propuneri s-au purtat mai multe discuții, privitor la constituirea unei secții tehnice la
nivelul Muzeului Județean. Pentru realizarea acestui deziderat, Muzeul Județean a
solicitat sprijinul Consiliului Judeţean și am văzut că există o corespondență pe această
temă. Cea mai recentă este din această lună, prin care Consiliul Județean roagă Muzeul
Județean să identifice un spațiu adecvat unei astfel de destinații. Rugămintea mea este
ca această chestiune să fie luată foarte în serios de către Muzeul Județean și să încerce
să găsească aceste câteva variante pe care să le putem discuta. Este o problemă care se
va rezolva în timp, dar nu avem voie să o lăsăm în așteptare prea mult pentru că o bună
parte din obiectele care ar putea să constituie patrimoniul acestei secții s-ar putea să
nu le mai găsim după un timp. Aceasta ar fi rugămintea. Mulțumesc frumos.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos. Sigur, o să transmitem
domnului director Soos ca, într-un timp cât se poate de scurt, să analizeze și să facă
propuneri ca să putem discuta după aceea. Dacă nu sunt alte întrebări, să trecem la
vot. Cine este pentru? În unanimitate. Vă mulțumesc frumos.
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Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean
Mureş 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 aveţi întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci supun
la vot.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării
unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de urgență;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări legat de acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci supun la
vot. Cine este pentru ?
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
Domnul președinte Péter Ferenc: Doar un pic aș vrea să deviez de la acest subiect și am
rugat colegii să facem o modificare de regulament pentru aceste situații și, cum va fi
pregătită modificarea, o vom prezenta ca să nu mai trecem de fiecare dată cu o astfel
de solicitare în fața Consiliului Județean. Deci, să se simplifice această procedură, dar
încă nu este gata această modificare de regulament.
5. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional la contractul
nr. 18920/12 I//486/07.10.2016;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului special
preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2019 – 2020
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
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8. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor
funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr.
Gheorghe Marinescu” Târnăveni;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări? Dacă nu, trecem la vot.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean
Mureş în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: La Comisia social-culturală avem aviz favorabil. La
Comisia de servicii publice avem patru voturi pentru și două abțineri, pentru evitarea
unui posibil conflict de interese, iar la celelalte comisii avizul este favorabil. Vă
mulțumesc. Având în vedere că este vorba de nominalizări, trebuie să fie vot secret și
având în vedere că nu avem aparatura necesară, domnul secretar a organizat în așa fel
ca toată lumea să treacă pe la pupitru, iar în urna care există vom introduce votul
nostru secret. Trecem la această procedură pentru că nu avem ce face dacă nu există
varianta de a vota secret prin instalația de vot. Vă rog. Puteți vota. Vă mulțumesc
foarte frumos.
Domnul secretar Paul Cosma: Sunt tipărite 35 de buletine de vot, dar vor fi distribuite
30 pentru că doamna consilier Angela Moldovan nu va participa la vot. Vă invităm pe
fiecare să semnați la primirea buletinului de vot și să vă exercitați votul la pupitru
pentru asigurarea procedurii de secretizare a votului și apoi se va introduce votul în
urnă. După finalizarea procedurii de vot, o să rugăm membrii comisiei de validare să
procedeze la numărarea voturilor și să consemnăm rezultatul votului printr-un procesverbal. Nu vă voi citi în ordine alfabetică, dar o să rog pe fiecare dintre dumneavostră
să veniți. Vă mulțumim. Este un vot exprimat pe baza propunerilor făcute de domnul
președinte, dar dacă aveți ale propuneri vor fi introduse pe buletine și la fel și pentru
supleanți și se marchează cu x căsuța pentru care optați.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. V-aș ruga, dinspre stânga spre dreapta să
veniți.
Se trece la procedura de vot prin buletine de vot.
Domnul consilier Olimpiu Aurelian Sabău Pop: În total au fost exprimate 29 de voturi din
care: 19 voturi „pentru”, 10 voturi „împotrivă” și un vot este nul.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim frumos membrilor comisiei. Există în acest
proiect de hotărâre articolul 3 și 4 . La articolul 3 se zice că ”cu data prezentei se
abrogă Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 71 din 16 aprilie 2014” și la articolul 4
spune că ”prezenta hotărâre se comunică Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu
Mureș, Direcției de Sănătate Publică, Serviciului Resurse Umane din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Mureș și persoanelor nominalizate la articolele 1 și
2, care răspund de aducerea la îndeplinire a hotărârii.” Vă rugăm să votăm articolele 3
și 4.
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Hotărârea se aprobă 29 de voturi din care: 19 voturi „pentru” , 10 voturi „împotriva”, 4
consilieri au lipsit (Alexandru Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului
Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ”Parc
Industrial Mureș” S.A., cu privire la evaluarea consiliului de administrație;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări cu privire la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să
trecem la vot.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare drum Oarba de
Mureș”;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveţi întrebări? Dacă nu sunt, atunci vă rog sa trecem la vot.
Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit (Alexandru
Cîmpeanu, Gergely Simion, Kupas Janos, Cosmin Pop).
12. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mureș pe anul 2018;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest raport? Dacă
nu aveți, atunci vă mulțumesc.
13. Raport de activitate al comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș
pe anul 2018;
Domnul preşedinte Péter Ferenc: : Dacă aveți întrebări în legătură cu acest raport? Dacă
nu aveți, atunci vă mulțumesc.
14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări, interpelări? Vă rog, domnule
consilier Dragoș Bardoși.
Domnul consilier Dragoș Bardoși: Referitor la situația terenurilor aflate în administrarea
Aeroportului Transilvania Târgu Mureș, care fac obiectul punerii în posesie deplină sau
se află în litigiu privind proprietatea, vă solicităm în numele grupului PSD din Consiliul
Județean Mureș să ne formulați, până la următoarea ședință, un răspuns cu privire la:
1. oportunitatea promovării unei hotărâri cu privire la declararea acelor suprafețe de
utilitate publică în vederea exproprierii, având în vedere că acestea au fost utilizate
de Aeroport și este evident că sunt necesare desfășurării activității și dezvoltării
ulterioare a acestuia;
2. executivul să ia în considerare oportunitatea deschiderii unei acțiuni în instanță cu
privire la constatarea nulității absolute a titlului de proprietate pentru terenul care
a făcut obiectul dosarului nr.63/320.2012, raportat la apărările formulate de regie
prin avocați și confirmate de alte mijloace de probă existente la dosarul instanței,
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referitoare la validarea titlului de proprietate și mai ales referitoare la
amplasamentul terenului litigios, acțiune care este imprescriptibilă. Mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnule secretar, puteți da răspunsul și acum?
Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnul președinte. Referitor la cele
exprimate de domnul consilier privind oportunitatea promovării unei hotărâri de
consiliu: după cum cunoașteți, în cursul anului trecut, Consiliul Județean a aprobat un
studiu de prefezabilitate cu referire la perspectivele de dezvoltare ale Aeroportului
Transilvania. Din cele 4 variante, dacă rețin bine, a fost aprobată una, studiul de
prefezabilitate, potrivit legii, este urmat de un studiu de fezabilitate. Tot potrivit legii,
declararea de utilitate publică se poate face printr-o documentație de urbanism sau
printr-o documentație tehnico-economică. Documentația tehnico-economică, respectiv
studiul de fezabilitate este în lucru, contractată fiind de regie și pe baza acesteia
urmează să fie făcute toate demersurile necesare, în sensul precizat de dumneavoastră.
Referitor la cea de a doua chestiune, a posibilității promovării unei acțiuni în
constatarea nulității absolute a titlului de proprietate, țin să vă informez că în acel
dosar nulitatea absolută a titlului a fost invocată pe cale de excepție și, sigur că da,
regia oricând are la dispoziție calea juridică a acestei acțiuni. Titularul acțiunii, în
opinia mea, ar trebui să fie regia, fără a putea să precizez că dețin adevărul absolut în
această procedură, aceasta este opinia mea și o vom analiza în detaliu până la proxima
ședință dacă, într-adevăr, o astfel de acțiune poate fi promovată. Șansele de câștig,
este greu să mă pronunț asupra acestora în acest moment, dar o să analizăm și o să vă
informăm în scris, așa cum prevede legea și regulamentul nostru. Vă mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Sigur, o să facem toate demersurile
pentru a informa și regia cu privire la aceste puncte și, bineînțeles, ceea ce vă pot
spune că acele studii de fezabilitate care deja au fost predate către aeroport, acum se
lucrează la recepția acestor studii, dar fiind destul de multe întrebări ne-au cerut
sprijinul să le dăm specialiști pentru a-i ajuta pentru efectuarea acestei recepții și sper
ca într-un timp foarte scurt să fie recepționate aceste studii de fezabilitate, iar atunci
vom putea intra și în Consiliul Județean pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai studiului de fezabilitate și atunci să propun exproprierea acelor terenuri
necesare pentru perioada următoare. Vă mulțumesc foarte frumos.
Dacă mai sunt alte întrebări sau interpelări? Dacă nu mai sunt, dați-mi voie să vă
mulțumesc pentru prezență și să vă urez în continuare o zi deosebit de plăcută.
Ședinta s-a încheiat la ora 13.39.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

SECRETAR
Paul Cosma

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier
Verificat: Delia Belean, şef serviciu
Genica Nemeş, director
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