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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 27 iunie 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.330/21.06.2019 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 

următorii consilieri: Biró József-Attila, Marius-Vasile Cerghizan și Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop  

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dl. Marius Popa, vicepreședinte C.A., R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș; 

• dl. Vasile Apetroaei, Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Mureş; 

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

• dna Megheșan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.      

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să vă spun buna ziua tuturor și bine ați 

venit la ședința ordinară a Consiliului Judeţean Mureș. Prima dată, dați-mi voie să 

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

ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 30 mai 2019, ora 13.  

 

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

consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul procesului-verbal? Întrucât nu 

sunt observații, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței din data de 30 mai și vă 

mulțumesc.  

 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 30 mai se aprobă cu 30 de voturi 

„pentru”, 2 consilieri nu au votat ( Belea Bianca-Minodora și Kovács Mihály-Levente), 

3 consilieri au lipsit (Biró József-Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop 

   Nr. 19330/1.08.2019 

   Dosar  VI D/1 

 

 



    2/4 

 

Aurelian Olimpiu).   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 30 de voturi pentru. Unii au uitat să voteze, în fine. 

Stimați colegi, fiți atenți vă rog frumos, dacă se poate, la celelalte voturi. Ordinea de 

zi ați primit-o. Sunt 10 proiecte înscrise pe ordinea de zi. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu ordinea de zi?  Dacă nu aveți, vă rog să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc.  

1. Proiect de hotărâre  pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările ulterioare. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. La acest 

proiect de hotărâre avem și o notă, pe care ați primit-o. Dacă aveți întrebări în  

legătură cu acest proiect de hotărâre ? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la 

votul pe articole. 

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

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

József-Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

 2. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a drumului 

județean DJ135C, int. DN13-Corunca, împreună cu terenul aferent acestuia, 

proprietate publică a județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean 

Mureș în administrarea Consiliului Local al comunei Corunca. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 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 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare acordat Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș asupra a două imobile 

care fac parte din 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 ? Dacă nu aveți, atunci 

vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct3.pdf
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4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției ”Extindere şi 

mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări interioare, amenajare accese, 

construire împrejmuire” la imobilul situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care 

face parte din 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 ? Dacă nu aveți, atunci 

vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare 

a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 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 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.19/2018 privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru membrii 

Consiliului de Administrație al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 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 se aprobă cu 23 de voturi „pentru”, 9 voturi ”împotrivă” ( Baciu Marius-

Tiberiu, Balaș Ionela-Daniela, Bândea Eugen, Belea Bianca-Minodora, György 

Alexandru, Ilieș Ovidiu-Tudor, Molnar Ervin, Rață Nadia-Dinuca, Togănel Cristina-

Mara),  3 consilieri au lipsit (Biró József-Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop 

Aurelian Olimpiu).   

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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 preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Domnule Boloș, vă rog frumos. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Vă mulțumesc. Domnule președinte, având în vedere 

faptul că în corpul hotărârii, la una din anexe, este menționată o acțiune care va fi 

făcută în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, la 

care eu sunt cadru didactic asociat, nu voi participa la vot.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier. Avizul favorabil al  

comisiilor de specialitate există. Există o notă la acest proiect de hotărâre, pe care 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct7.pdf
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ați primit-o. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

sunt, vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Vasile Boloș), 3 

consilieri au lipsit (Biró József-Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian 

Olimpiu).   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la R.A. 

”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 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 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militare a 

județului Mureș pentru perioada 2016-2019. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre ? Dacă nu, atunci vă rog 

să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift Boli Infecțioase I”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 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 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au lipsit (Biró József-

Attila, Cerghizan Marius-Vasile și Sabău-Pop Aurelian Olimpiu).   

11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări, interpelări? Dacă nu aveți, 

atunci vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o după-masă deosebit de plăcută.  

Ședinta s-a încheiat la ora 13.15. 

 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 
 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

    Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

                Genica Nemeş, director  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/06/pct10.pdf

