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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

17 aprilie 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.  

249/12.04.2019 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 consilier Ștefan 

Someșan. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dna Avram Monica, director, Biblioteca Judeţeană Mureş; 

• dl. Praja Iulian, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş; 

• dl. Kovacs Zoltan Robert, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO; 

• dl. Ovidiu Gîrbovan, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dl Claudiu Puiac, manager, Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Târgu Mureş; 

• 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. Dați-

mi voie să salut prezența domnului prefect și, bineînțeles, a tuturor reprezentanților 

instituțiilor și a presei. Aș începe cu procesul-verbal al ședinței anterioare și îi dau 

cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 28 martie. 

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

consilieri, ați primit materialul în cauză. Dacă sunt observații cu privire la conținutul 

procesului-verbal? Întrucât nu sunt, vă rog să votați procesul-verbal al ședinței 

ordinare din data de 28 martie 2019 și vă mulțumesc.  

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 28 martie se aprobă cu 34 de voturi 

pentru. A lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulțumesc. Trecem la 

ordinea de zi pe care ați primit-o.  Există o modificare a acesteia și avem un material 

în regim de urgență și în plus cele opt proiecte de hotărâre în regim ordinar. Dacă 
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aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la vot.  

Deci, în unanimitate se aprobă ordinea de zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi „pentru”,  a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la primul proiect, în regim de urgență.  

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. Se aprobă în unanimitate. 

Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra 

unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, strada Primăriei nr. 

2, în favoarea Agenției Naționale pentru Arii Naturale Protejate; 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”,  a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

Proiecte de hotărâre în regim ordinar 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetară la 31  

martie 2019; 

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 33 de voturi „pentru”,  un consilier nu a votat ( Ovidiu-Tudor 

Ilieș), a lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  

2. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosinţă gratuită asupra 

unui spaţiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, P-ţa Trandafirilor 

nr.5, în favoarea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş; 

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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

3. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită asupra 

unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, în 

favoarea Bibliotecii Judeţene Mureş; 

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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

4. Proiect de hotărâre privind transmiterea unei părți din imobilul situat în 

municipiul Târgu Mureş, str. Mihai Viteazu nr. 31, în administrarea Spitalului 

Clinic Judeţean Mureş; 
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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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 

instituţii publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş; 

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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul consilier Ștefan 

Someșan.  

6. Proiect de hotărâre pentru implementarea planului de dezvoltare al județului 

Mureș pentru perioada 2014-2020 privind dezvoltarea turismului și valorificarea 

patrimoniului cultural; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici există și un amendament și aș citi articolul. “Se 

aprobă inițierea procedurilor în vederea dobândirii dreptului de proprietate publică 

asupra rețelelor de cale ferată îngustă Târgu Mureș-Band-Miheșu de Câmpie,  Târgu 

Mureș-Band-Crăiești și Târgu Mureș-Sovata-Câmpu Cetății” și aici a fost o modificare 

cu Târgu Mureș-Band-Crăiești. Ați primit acest amendament. Avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate există. Dacă aveţi întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu sunt, atunci supun la vot împreună cu amendamentul. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, un consilier a votat ”împotrivă” (Szábo 

Albert,) a lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea, modernizarea și 

dotarea Unității de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Clinic Județean de 

Urgență Târgu Mureș”; 

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 34 de voturi „pentru”, lipsit domnul consilier Ștefan Someșan.  

8. Raport de activitate al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Mureş pe anul 

2018; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Ați primit raportul de activitate al ATOP-ului. Dacă 

aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Domnul Dragoș Bardoși, vă rog frumos. 

Domnul consilier Dragoș Bardoși: Domnule președinte, stimați colegi. Aș dori ca pe 

această cale să aduc mulțumiri instituțiilor care fac parte din ATOP: Poliției Județului 

Mureș, Jandarmeriei, precum și celor de la ISU Horea și îi felicit pe această cale. Așa 

cum toți ați văzut, în rapoartele dânșilor de activitate au rezultate notabile, 
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remarcabile. La fel, aș dori să subliniez implicarea Consiliului Județean în susținerea 

activității lor prin încheierea acelor protocoale de parteneriat. De asemenea, vreau să 

aduc mulțumiri primarilor din județ care au înțeles că au acest instrument și pot 

susține activitatea dânșilor prin încheierea de protocoale, polițiilor locale, acolo unde 

sunt, și reiterez pe această cale rugămintea noastră, pe care am făcut-o de fiecare 

dată cu ocazia acelor întâlniri zonale, să facă un efort să își înființeze poliții locale, să 

susțină investițiile în ceea ce privește iluminatul public și camerele de supraveghere 

video pentru că acolo am găsit și am văzut că sunt rezultate în ceea ce privește partea 

de prevenție a infracționalității precum și, mai apoi, pentru depistarea acestora. Aș 

vrea, tot pe această cale, să îi aduc mulțumiri colegului Szabo Arpád pentru implicarea 

deosebită pe care o are în activitatea ATOP, dumnealui fiind, practic, motorul acelor 

întâlniri zonale în cadrul cărora am reușit chiar punctual să rezolvăm anumite 

probleme. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Într-adevăr, activitatea ATOP-ului a 

fost deosebit de importantă și și-a îndeplinit într-adevăr rolul. Deci, mulțumesc tuturor 

colegilor din cadrul Consiliului Județean, cei care ne reprezintă, și ATOP, și 

reprezentanților instituțiilor, și ceea ce vă pot ura în continuare este mult succes în 

activitatea depusă! Acest raport nu trebuie votat. Dacă cineva mai are vreo intervenție 

în legătură cu acest raport de activitate? Dacă nu aveți, atunci vă mulțumesc. 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă doriți să faceți vreo interpelare în cadrul 

ședinței ordinare? Dacă nu aveți, aș propune o mica pauză și aș avea rugămintea să vă 

opriți aparatele pentru că așa este regulamentul și le vom reporni la 13.30 când începe 

ședința extraordinară. Pentru că sunt și reprezentanții presei prezenți, aș dori să spun 

că există și ședința extraordinară pentru că nu s-a putut altfel, deoarece perioada de 

contestare a bugetului a fost îndeplinită doar sâmbătă, iar ședința ordinară a fost pusă 

pe ordinea de zi vineri, deci nu am avut altă șansă decât luni să încercăm, printr-o 

ședință extraordinară să votăm bugetul și datorită faptului că sunt cele două 

evenimente: sărbătorile pascale pentru catolici și, după aceea, pentru ortodocși, ne-

am înțeles cu colegii să încercăm să facem săptămâna asta ședința pentru că să nu 

intrăm în săptămâna viitoare, când pentru unii e liberi luni, pentru alții este liber 

vineri, așa că am decis ca în data de 17 să fie votul pentru buget. Acum, vă rog, chiar 

dacă în particular se dorește vreo informație, cu mare plăcere, dar la ora 13.30 

repornim aparatele și începem ședința extraordinară pentru votul bugetului pe anul 

2019. Vă mulțumesc.  

 

PREŞEDINTE                 SECRETAR 

Péter Ferenc               Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Monica Curticăpean  

    Verificat: şef serviciu Delia Belean 

                 director Genica Nemeş 


