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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

31 iulie 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 Președintelui Consiliului Judeţean 

nr.401/24.07.2019 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: Marius-

Tiberiu Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață și Ștefan Someșan. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

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

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

Târnăveni; 

• dna Monica Avram, director Biblioteca Județeană Mureș 

• dl Soos Zoltan, director Muzeul Județean  Mureș 

• dl Gavril Cadariu, director Teatrul pentru Copii și Tineret ARIEL 

• dl Vasile Cazan, director Filarmonica de Stat Mureș 

• dna Codruța Sava, director Direcția Județeană de Evidența Persoanelor Mureș 

• dl Iulian Boldea, redactor șef Revista Vatra 

• dl Kovacs Andras Ferenc, redactor șef Revista Lato 

• dl Iulian Praja, director Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație 

Artistică Mureș 

• dl Barabasi Attila Csaba, director Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul 

• dl Nagy Petroniu Vasile, director Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Județean 

• dna Miklea Hajnal, director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș 

• dna Anișoara Moga, director Centrul de Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș 

• dna Tatiana Pescari, director Centrul de Educație Incluzivă nr.2 Târgu Mureș 

• dl Ioan Socol, director Centrul de Educație Incluzivă nr.3 Reghin 

• dl Kovacs Zoltan Robert, șef serviciu Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo 

• dna Adriana Cerghedi, director Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională 

Tg Mureș 

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

• dl Peti Andrei, președinte C.A. R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș; 
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• dl Takacs Elek, director economic Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș 

• dl Vasile Filimon, președinte C.A. S.C. Parc Industrial Mureș, S.A 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.      

Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua, tuturor. Aș începe ședința ordinară a 

Consiliului Județean și, prima dată, aș da cuvântul domnului secretar pentru a prezenta 

procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 27 iunie 

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 

din data de 27 iunie 2019 și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței din data de 27 iunie 2019 se aprobă cu 31 de voturi pentru. 

Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, 

Ștefan Someșan. 

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

primit-o. Doresc să vă comunic că proiectele de hotărâre de la punctele 5 și 11 le voi 

retrage de pe ordinea de zi. Colegii au ridicat anumite întrebări și trebuie să revenim la 

aceste două puncte și aș dori să supun votului această formă a ordinii de zi.  Dacă aveți 

vreo observație în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci supun la vot cu 

retragerea punctelor 5 și 11. 

Ordinea de zi se aprobă cu 31 de voturi “pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-

Tiberiu Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș 

pentru anul 2019. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Trecem la primul punct de pe ordinea de zi. La acest 

punct există un amendament pe care l-ați primit. Dacă aveți întrebări în legătură cu 

acest proiect de hotărâre?  Dacă nu aveți, vom trece la vot pe articole. 

Articolul 1 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

Articolul 2 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

Articolul 3 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: 

Marius-Tiberiu Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetului 

general consolidat al judeţului Mureş la data de 30 iunie 2019.   

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, vom trece 

la vot.  
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Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

3. Proiect de hotărâre privind lămurirea unor aspecte privind administrarea 

imobilului situat în Târgu Mureş, str.Bolyai nr.17, care face parte din domeniul 

public al judeţului Mureş.  

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii cu caracter temporar a 

sectorului de drum județean DJ151B Ungheni – Căpâlna de Sus – Bahnea limită județ 

Sibiu, situat pe teritoriul intravilan al comunei Bahnea, sat Bahnea, împreună cu 

terenul aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din administrarea 

Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului Local al Comunei Bahnea. 

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

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

nr. 18920/12I/486/07.10.2016. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Aici există un amendament care v-a fost transmis. 

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

trecem la vot împreună cu amendamentul prezentat. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan.                 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și 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 județean.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Și aici există un amendament care v-a fost transmis. 

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat ( Aurelian Olimpiu 

Sabău- Pop. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca 

Rață, Ștefan Someșan. 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.138/11.09.2014 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru 

Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare.     
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan.      

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. 

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

9. Proiect de hotărâre pentru actualizarea indicatorilor tehnico-economici a 

investiției ”Reabilitare DJ 106 Agnita-Sighișoara”. 

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

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

economici ai investiției ”Stație de tratare a apelor uzate, imobil str. Gheorghe 

Marinescu nr. 1”. 

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Lucrări de construcții, reabilitare energetică și lucrări 

conexe la Secția de oncologie din cadrul Spitalului Clinic Județean Mureș”.  

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgirea unui tronson de drum 

județean DJ154E Reghin (DN15) – Solovăstru – Jabenița – Adrian – Gurghiu (DN153C) 

județul Mureș”.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
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Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, vă rog să 

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan. 

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

127/24.10.2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B Bahnea - Cund – limită județ Sibiu, km 

29+072-30+922, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, precum și 

aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor 

obiective de investiții, cu modificările și completările ulterioare.      

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

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

trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”. Au lipsit domnii consilieri: Marius-Tiberiu 

Baciu, Ioan Florin Gliga, Nadia-Dinuca Rață, Ștefan Someșan 

14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

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

vă mulțumesc și aș dori să vă supun atenției ca în cazul în care, săptămâna viitoare, vor 

fi  finalizate câteva proiecte de hotărâre în legătură cu anumite proiecte și indicatorii 

tehnico-economici ai acestora, atunci voi mai convoca încă o ședință extraordinară 

pentru a putea porni licitațiile la aceste proiecte, dar vă vom anunța din timp.  

Vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc o după masă de vară deosebit de frumoasă și 

să ne vedem cu bine.  

Ședința s-a încheiat la ora 13.17. 

 

PREŞEDINTE                   SECRETAR 

Péter Ferenc                 Paul Cosma 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

Genica Nemeş, director  


