
    1/3 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

22 martie 2019, ora 13.00 

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de 

domnul președinte  Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr. 217 din 20 martie 2019 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„ 

și „Nepujság”. 

Din cei 35 de membri ai consiliului județean, au lipsit domnii consilieri: Marius-

Tiberiu Baciu, Nadia-Dinuca Rață, Alexandru György, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop.  

A fost invitat să participe domnul Mircea Dușa, prefectul județului Mureș. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua și bine ați venit la ședința extraordinară a 

Consiliului Județean Mureș. În primul rând, aș dori să dau cuvântul domnului secretar 

Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Mureș din data de 28 februarie 2019.  

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

consilieri, ați primit materialul, dacă cu privire la conținutul acestuia aveți observații 

sau propuneri? Întrucât nu sunt, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Mureș, care a avut loc în data de 28 februarie 2019 și 

vă mulțumesc.  

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 28 

februarie 2019  se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Balaș 

Ionela-Daniela), 4 consilieri au fost absenți (Baciu Marius-Tiberiu, Rață Nadia-

Dinuca, György Alexandru, Sabău-Pop Aurelian Olimpiu). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 30 de voturi „pentru”. Atunci 

trecem la ordinea de zi. Ați primit ordinea de zi, cu două proiecte de hotărâre. Dacă 

aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la 

vot.  

   Nr.7618/28.03.2019 

   Dosar  VI D/1 
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Ordinea de zi se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Baciu 

Marius-Tiberiu, Rață Nadia-Dinuca, György Alexandru, Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).  

 

Domnul președinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2019 a sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul 

Mureş, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor pentru 

derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului 

şcolar 2018-2019; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Ați primit materialul. Dacă sunt întrebări? 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 aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Baciu 

Marius-Tiberiu, Rață Nadia-Dinuca, György Alexandru, Sabău-Pop Aurelian Olimpiu). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea 

deșeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate, avizul favorabil 

există. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnul Dragoș 

Bardoși.  

Domnul consilier județean Bardoși Dragoș–Tiberiu: Domnule președinte, stimați 

colegi, așa cum a apărut și în presă, grupul PSD, la ședința precedentă a dorit într-

adevăr o amânare a discutării acestui proiect de hotărâre din două motive: doream 

un punct de vedere al ADI Ecolect, pe care l-am și primit și pe această cale reiterăm 

poziția noastră, și anume, ca cei de la ADI Ecolect să supravegheze în permanență 

condițiile derulării acestui contract cu UAT Cluj Napoca pentru a verifica acele 

cantități la care ne-am angajat că le putem primi. De asemenea, am dorit un răgaz 

pentru a putea discuta cu operatorul de la depozitul de deșeuri din Sânpaul vis-a-vis 

de o situație, o problemă de mediu în Târgu Mureș. Cu toții știm că există în Târgu 

Mureș un depozit istoric de deșeuri, am înțeles că au avut o discuție cu municipiul 

Târgu Mureș, au căzut de comun acord că se va rezolva și această problemă, desigur 

în anumite condiții tehnice, pentru că deșeurile istorice au un anumit specific. De 

asemenea, au și făcut un studiu deja cu privire la cantitățile existente acolo și am 

înțeles că e vorba de 107.200 metri cubi pe care, într-un interval de timp, îl vor 

transporta și astfel considerăm că o să putem să rezolvăm, să încheiem această 

situație, cred că nimeni nu vrea ca în Târgu Mureș, în județul Mureș să avem astfel de 

probleme pe mediu. În consecință, noi vom vota astăzi acest proiect. Vă mulțumesc.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, domnule consilier. Dacă mai 

dorește cineva să ia cuvântul, dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/03/pct2.pdf
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Hotărârea aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 4 consilieri au fost absenți (Baciu 

Marius-Tiberiu, Rață Nadia-Dinuca, Alexandru György, Sabău-Pop Aurelian Olimpiu). 

Domnul președinte Péter Ferenc: 31 de voturi „pentru”. Vă mulțumesc.  

3. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți cumva interpelări, întrebări? Dacă nu 

aveți, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență și să vă doresc în 

continuare o după-masă plăcută. 

Ședința se încheie la ora 13.11. 

 

 

PREȘEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Cristina Mureșan, consilier 

Verificat: Belean Delia, șef serviciu 

   Nemeș Genica, director  

 


