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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 9 mai 

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.288/07.05.2019 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de 

Zi” şi „Nepujság”. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit domnii 

consilieri: Marius-Tiberiu Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, 

Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Szábo Árpád. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.      

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua tuturor. Dați-mi voie să începem ședința 

extraordinară a Consiliului Județean Mureș din data de 9 mai 2019. În primul rând, 

deoarece, astăzi este ziua de naștere a Uniunii Europene, o zi deosebit de importantă 

pentru noi, de altfel, marcăm astăzi trei momente importante ale istoriei, într-un 

context istoric actual astfel că vom începe cu intonarea imnului României și cel al 

Uniunii Europene. 

După intonarea celor două imnuri. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. La mulți ani Europei! La mulți ani 

europenilor și nouă tuturor! Dacă îmi permiteți, aș da cuvântului domnului secretar 

Paul Cosma pentru a prezenta cele două procese-verbale, ale ședinței ordinare și a 

celei extraordinare din data de 17 aprilie 2019. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor, domnilor 

consilieri. Am avut două ședințe și am întocmit două procese-verbale de ședință. 

Dacă aveți observații, propuneri cu privire la conținutul acestora? O să le supun la vot 

separat și o să vă rog să votați procesul-verbal al ședinței ordinare din 17 aprilie. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din 17 aprilie 2019 se aprobă cu 29 de voturi 

„pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru 

György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Szábo Árpád). 
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Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulțumesc. Și acum o să vă rog să votați procesul-

verbal al ședinței extraordinare din aceeași dată și vă mulțumesc frumos.  

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din 17 aprilie 2019 se aprobă cu 29 de 

voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu Baciu, Ioan-Florin Gliga, 

Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Szábo Árpád). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Aș trece la ordinea de zi pe care ați 

primit-o. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi ? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-

Tiberiu Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop și Szábo Árpád). 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri bugetare; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi.  Avizul 

favorabil al Comisiei tehnico-economice există. Dacă aveți întrebări în legătură cu 

proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la votarea proiectului de 

hotărâre pe articole.  

Articolul 1 se aprobă  cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád).  

Articolul 2 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

Articolul 3 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

Articolul 4 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit 

(Marius-Tiberiu Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop și Szábo Árpád). 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, 

pe anul 2019; 

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

Dacă aveţi întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? 

Domnul consilier Ervin Molnar: Domnule președinte, stimați colegi. Legat de acest 

material, acest proiect de hotărâre, în Comisia tehnico-economică am avut câteva 

observații la bugetul de venituri și cheltuieli al Aeroportului Transilvania și am primit 

asigurări din partea reprezentanților regiei că până la ședința de plen aceste 
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observații vor fi practic rezolvate, înlăturate. Vreau să știu dacă acest lucru s-a 

realizat pentru ca grupul PNL să știe cum votează la acest proiect de hotărâre. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Domnule director, au fost rezolvate? 

Domnul Peti Andrei, președintele Consiliului de Administrație al Aeroportului 

Transilvania Târgu Mureș:  În primul rând, permiteți-mi să mulțumesc pentru 

implicarea extraordinar de serioasă și aplicată a consilierilor județeni. Așa este, are 

dreptate domnul consilier, au fost mici erori materiale, spun așa, necorelări privind 

prognoza de venit aferentă anului 2020. Colegele mele de la contabilitate au primit 

asigurări și susținere și din partea colegelor de la Consiliul Județean și acum listează 

anexa nr.1 la care se referă această eroare materială. Deci nu este de conținut, nu 

este de esență și, desigur, dacă se mai observă o virgulă că lipsește undeva, o să 

punem și virgula unde trebuie. Mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Răspunsul a fost satisfăcător? Acum nu 

cred că ar fi oportun să așteptăm. 

Domnul consilier Ervin Molnar: Cu excepția virgulei, da. A fost satisfăcător. Deci, vom 

vota acest proiect.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Aș supune la vot tot pe articole.  

Articolul 1 se aprobă  cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád).  

Articolul 2 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

Articolul 3 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

Articolul 4 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

Articolul 5 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit 

(Marius-Tiberiu Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop și Szábo Árpád). 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.47/17.04.2019 pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale 

şi sociale de interes public judeţean; 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/05/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/05/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/05/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/05/pct3.pdf
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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 29 de voturi „pentru”, 6 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan-Florin Gliga, Alexandru György, Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop 

și Szábo Árpád). 

4.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct de întrebări, interpelări. 

Dacă aveți întrebări, interpelări? Vă rog să le faceți. Dacă nu aveți atunci vă doresc o 

după masă deosebit de plăcută și vă mulțumesc pentru prezență.  

Ședința se încheie la ora 13.19. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean  

Verificat: şef serviciu Delia Belean  

    director Genica Nemeş 


