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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

30 mai 2019, ora 13.00 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.  

325/24.05.2019 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” 

şi „Nepujság”. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit domnul 

președinte Petér Ferenc, precum și doamna consilier Bianca-Minodora Teth și domnul 

consilier Kovács Mihály-Levente. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

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

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

și Protecția Copilului Mureș; 

• dl. Nagy Istvan, director, S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A.; 

• dna Toth Andreea, director, ADI ”ECOLECT” Mureș; 

• dl Handrea Ioan Călin, inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

”HOREA” al județului Mureș; 

• dl Bîltag Dumitru, inspector șef, Inspectoratul de Poliție Județean Mureș; 

• dl Filipaș Tiberiu, inspector șef, Inspectoratul de Jandarmi Județean Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Stimați colegi, bună ziua și bine ați 

venit! Propun să începem ședința Consiliului Județean. Pentru început, adresez 

rugămintea domnului secretar să prezinte procesul-verbal al ședinței extraordinare 

din data de 9 mai 2019. 

 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul procesului-verbal 

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

extraordinare din data de 9 mai și vă mulțumesc.  

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 9 mai se aprobă cu 32 de voturi 

„pentru”, 3 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-

Minodora Teth). 

   Nr. 16.203/28.06.2019 
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Așa cum s-a comunicat, 

ordinea de zi cuprinde 3 puncte în regim de urgență și 19 puncte în regim ordinar.  

Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Domnul Molnar, vă rog. 

 

Domnul consilier Ervin Molnar: Domnilor vicepreședinți, stimați colegi. Împreună cu 

colegii mei din grupul PNL am observat cu stupoare că pe ordinea de zi au apărut trei 

materiale în regim de urgență. Printre acestea, unul dintre proiecte este legat, din 

nou, de Aeroportul Transilvania, din nou, în regim de urgență. De data aceasta este 

vorba de aprobarea unor situații financiare pe anul 2018, cu toate că noi ne aflăm în 

anul 2019 în sfânta lună mai. Adică, au trecut cinci luni de la încheierea anului 

financiar 2018 și, cu toate acestea, conducerea Aeroportului Transilvania vine din 

nou, pe ultimii 50 de metri, nici măcar pe ultima 100 de metri, cu aceste situații. Nu 

este prima dată când se întâmplă acest lucru. Dacă vă aduceți aminte, în luna mai 

ne-am mai întâlnit într-o ședință extraordinară, tot datorită Aeroportului Transilvania 

și a conducerii aeroportului, pentru a aproba bugetul aeroportului care, în ședința 

precedentă celei extraordinare, a fost întocmit eronat, neprofesionist și așa mai 

departe. După ce am corectat și am atras atenția asupra problemelor care erau în 

bugetul aeroportului și cu mare greu a trecut acest buget în ședința extraordinară, 

acum, ne întâlnim din nou cu aceeași situație și avem, din nou, un proiect de 

hotărâre cu o situație financiară care conține 84 de file și trebuie să le studiem într-

un timp foarte scurt ceea ce, clar, nu se poate. Părerea noastră, a grupului Partidului 

Național Liberal, este că conducerea aeroportului este incompetentă, nu face față 

unei asemenea activități. În consecință, propunem retragerea acestui material de pe 

ordinea de zi și eventual convocarea unei ședințe extraordinare  pentru a ne permite 

timp suficient să studiem acest material. Nu înțelegem care este motivul pentru care 

s-a întârziat atât de mult cu întocmirea acestui material. Probabil, nu știu, 

conducerea aeroportului a fost în campanie electorală și nu a avut timp iar, în 

consecință, cerem, le solicităm celor doi membri executivi ai Consiliului de 

administrație demisiile de onoare, iar după vacantarea acestor locuri în Consiliul de 

administrație, executivul Consiliului Județean să recruteze persoane competente și 

calificate pentru aceste posturi, astfel încât Aeroportul Transilvania să revină pe 

locul patru în topul aeroporturilor din țară, acolo unde era în anul 2016 în timpul 

administrației liberale a județului și nu pe locul 11 unde se află momentan. Vă 

mulțumesc.  

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc, domnule consilier. Având 

în vedere intervenția domniei voastre, voi supune la vot plenului Consiliului Județean 

rămânerea pe ordinea de zi a acestui prim punct, la proiectele în regim de urgență. 

Supun la vot, dacă proiectul de hotărâre nr.1 în regim de urgență privind aprobarea 

situațiilor financiare la RA Aeroportul Transilvania să rămână pe ordinea de zi, în 

regim de urgență. 

Se aprobă cu 23 de voturi “pentru”,  9 voturi  ”împotrivă” (Marius-Tiberiu Baciu, 

Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Marius-Vasile Cerghizan, Alexandru György, 

Ovidiu-Tudor Ilieș, Ervin Molnar, Nadia-Dinuca Rață, Cristina-Mara Togănel), 3 

consilieri au fost absenți (Kovács Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora 

Teth).  
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Sunt 23 de voturi “pentru” și, în 

consecință, rămâne pe ordinea de zi și va fi supus votului. Având în vedere cele 

stabilite, supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi a ședinței de astăzi, cu cele 3 

proiecte în regim de urgență și cele 19 în regim ordinar.  

 

Ordinea de zi se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 7 voturi ”împotrivă” (Marius-

Tiberiu Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea, Alexandru György , Ervin Molnar, 

Nadia-Dinuca Rață, Cristina-Mara Togănel), 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulțumesc. Așa cum spuneam, avem 

supuse aprobării trei proiecte de hotărâre în regim de urgență. 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. 

”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” la data de 31.12.2018; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Toate proiectele au primit aviz 

favorabil, fără obiecțiuni,  din partea comisiilor. Dacă sunt întrebări la acest punct de 

pe ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă rog să votați.  

 

Hotărârea se aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 1 vot ”împotrivă” (Alexandru György), 

7 abțineri ( Marius-Tiberiu Baciu, Ionela-Daniela Balaș, Eugen Bândea,  Marius-Vasile 

Cerghizan, Ovidiu-Tudor Ilieș, Ervin Molnar, Cristina-Mara Togănel), 3 consilieri au 

fost absenți (Kovács Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

2. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ”Parc 

Industrial Mureș” S.A. cu privire la managementul societății; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Proiectul are avizul comisiilor. Dacă 

sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă propun să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Mulțumesc. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei pentru Protecția 

Copilului Mureș; 

 
Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: avem avize favorabile fără obiecțiuni 

ale comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, vă rog să votați. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  
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Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vom trece la proiectele de hotărâre în 
regim ordinar. 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 44/17 aprilie 2019 privind aprobarea bugetului general al 

județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Dacă sunt întrebări la acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu sunt, să trecem la vot și vom vota pe articole. 

Articolul 1 aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost 

absenți (Kovács Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de 

venituri și cheltuieli al județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu 

anexe, pe anul 2018; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Dacă sunt întrebări la acest proiect de 

hotărâre? Fac precizarea că și la acest proiect de hotărâre avem avize favorabile din 

partea comisiilor. Nefiind întrebări, supun votului proiectul de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare la S.C. ”Parc 

Industrial Mureș” S.A. pentru anul 2018; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Toate comisiile de specialitate au 

acordat aviz favorabil fără obiecțiuni acestui proiect. Dacă sunt întrebări? Dacă nu 

sunt, vă rog să votăm. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

40/2019 privind transmiterea unei părți din imobilul situat în municipiul Târgu 

Mureș, strada Mihai Viteazu nr.31, în administrarea Spitalului Clinic Județean 

Mureș; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Există aviz favorabil fără obiecțiuni din 

partea tuturor comisiilor. 
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 Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

5. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de folosință gratuită a unor 

spații din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, Str. Primăriei nr. 2, în 

favoarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT” Mureș; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Există aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Nefiind întrebări, supun votului acest 

proiect de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

6. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției ”Lucrări de 

construcții, reabilitare energetică și lucrări conexe la Secția de Oncologie” – 

faza DALI, de către Spitalul Clinic Județean Mureș; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Există aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Nu avem întrebări, supun votului acest 

proiect de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru asigurarea capacității 

Stației de tratare mecanică și biologică Sânpaul; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Există aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări?  Nu avem întrebări. Supun votului 

acest proiect de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr. 19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare prin concesiune a activităților de 

sortare, compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea 

stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS 

Mureș; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Nefiind întrebări, supun votului acest 

proiect de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.7/31 ianuarie 2019 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu:  Și acest proiect de hotărâre are avizul 

favorabil din partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Nefiind 

întrebări, supun votului acest proiect de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării unor centre din structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi 

actualizarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al acesteia; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem aviz favorabil din partea tuturor 

comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Întrucât nu sunt, supun spre aprobare  

proiectul de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat ( Dragoș Tiberiu 

Bardoși), 3 consilieri au fost absenți (Kovács Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-

Minodora Teth).  

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-

sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2019; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu:  Și acest proiect de hotărâre are avizul 

favorabil, fără obiecțiuni din partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări? Întrucât nu sunt, supun  votului proiectul de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean 

”Parteneriat pentru operativitatea structurilor de intervenție pentru 

protecția cetățeanului – 2019” și a convenției de colaborare dintre Consiliul 

Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”HOREA” al 

județului Mureș pentru implementarea acestuia; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Proiectul de hotărâre are avizul 

favorabil, fără obiecțiuni al comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Întrucât nu 

sunt, supun votului proiectul de hotărâre. 
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Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean 

”Parteneriat interinstituțional pentru siguranța comunității - 2019” și a 

convenției de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de 

Poliție Județean Mureș pentru implementarea acestuia; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Proiectul de hotărâre are avizul 

favorabil, fără obiecțiuni al comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Domnule 

Pokorny, vă rog. 

 

Domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan: Vă mulțumesc. Onorat consiliu, folosindu-mă 

de ocazie, fiind prezent reprezentantul Poliției judeţene, aș dori să transmit 

rugămintea unor posturi de poliție din zona Mureșului superior, în special, care având 

în vedere specificul zonei, drumurile forestiere, furturile de lemne, ar dori să fie 

dotați, în măsura posibilităților, cu niște mașini de teren, autoturisme de teren, tip 

Duster. Vă mulțumesc. 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte 

întrebări? Dacă nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean 

”Siguranța  cetățeanului - Parteneriat în slujba comunității” și a convenției de 

colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Jandarmi 

Județean Mureș pentru implementarea acestuia; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Proiectul de hotărâre are avizul 

favorabil, fără obiecțiuni ale comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Întrucât 

nu sunt, supun votului proiectul de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

15. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş 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; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Și acest proiect de hotărâre are avizul 

favorabil, fără obiecțiuni  al tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? 

Întrucât nu sunt, supun  votului proiectul de hotărâre. 
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Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat ( György 

Alexandru), 3 consilieri au fost absenți (Kovács Mihály-Levente, Petér Ferenc, 

Bianca-Minodora Teth).  

 

16. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de 

finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 

2019; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Și acest proiect de hotărâre are avizul 

favorabil, fără obiecțiuni din partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări? Întrucât nu sunt, supun  votului proiectul de hotărâre. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităților ce vor fi finanțate din 

fondul de tineret în anul 2019; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Și acest proiect de hotărâre are avizul 

favorabil, fără obiecțiuni din partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt 

întrebări? Întrucât nu sunt, supun  votului proiectul de hotărâre 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului de analiză a capacității de 

apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2018 și stabilirea 

măsurilor de optimizare a acesteia; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Avem aviz favorabil, fără obiecțiuni din 

partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări? Întrucât nu sunt, supun  

votului proiectul de hotărâre.  

 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru investiția «Canalizare pluvială în incinta 

Aeroportului ”Transilvania” Târgu Mureș; 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Și acest proiect de hotărâre a obținut  

avizul favorabil, fără obiecțiuni, din partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă 

sunt întrebări? Nefiind întrebări, vă rog să votați proiectul de hotărâre. 
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Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Kovács 

Mihály-Levente, Petér Ferenc, Bianca-Minodora Teth).  

 

20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Dacă aveți întrebări, interpelări, opinii? 

Domnul consilier Boloș, vă rog. 

 

Domnul consilier Vasile Boloș: Domnule vicepreședinte, stimați colegi. Am o singură 

chestiune pe care aș vrea să o subliniez. Am avizat astăzi programul de activități al 

Consiliului Județean pe diferite domenii. Există și un domeniu care se referă la 

cooperarea internațională. Eu aș propune, în măsura în care, sigur, este posibil acest 

lucru, ca după fiecare activitate de cooperare internațională să ni se prezinte un 

scurt raport cu ce s-a petrecut, cum s-au petrecut, să avem o imagine mai exactă și 

să nu așteptăm până în anul următor, în luna… nu mai știu exact în care lună se 

prezintă raportul consiliului. Mi s-ar părea firesc să cunoaștem această componentă 

din activitatea Consiliului Județean. Mulțumesc. 

  

Domnul vicepreşedinte Alexandru Cîmpeanu: Sigur, da, vă mulțumesc pentru 

intervenție. Sunt în acordul dumneavoastră. Personal, am participat în urmă cu scurt 

timp la o activitate în Lyon, Franța. Avem deja materialul și dacă nu a ajuns la 

domniile voastre, cel târziu mâine dimineața va fi transmis în format electronic și 

vom stabili în așa fel încât, după fiecare deplasare, după fiecare misiune un astfel de 

raport să fie transmis tuturor consilierilor județeni. Da, și chiar după fiecare acțiune 

din strategia Consiliului Județean. Vă mulțumesc. Dacă mai sunt alte intervenții? 

Pentru că nu mai sunt, declar închisă ședința Consiliului Județean de astăzi. Vă 

mulțumesc. O după masă frumoasă! 

 

Ședința s-a încheiat la ora 13.29. 
 
 
 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Monica Curticăpean, consilier 

    Verificat: Delia Belean, şef serviciu 
                 Genica Nemeş, director  


