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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 12 

august 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.421/07.08.2019 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, Brassai Zsombor, Ioan-Florin Gliga,Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-

Pop și doamna consilier Cristina-Mara Togănel.  

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. Dacă îmi permiteți, aș dori să începem 

ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș. În primul rând, dați-mi voie să vă spun 

Bună ziua tuturor! Aș începe cu procesul-verbal și aș da cuvântul  domnului secretar Paul 

Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș 

din data de 31 iulie 2019. 

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

consilieri. Dacă aveți observații cu privire la conținutul actului? Întrucât nu sunt, vă solicit să 

votați  procesul-verbal al ședinței ordinare din 31 iulie, și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31 iulie 2019 se aprobă cu 29 de voturi 

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

Cosmin Pop, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Cristina-Mara Togănel). 

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

o și care are trei puncte. Dacă aveți vreo întrebare legată de proiectele înscrise pe ordinea 

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

Ordinea de zi se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu 

Baciu, Brassai Zsombor, Ioan-Florin Gliga, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Cristina-Mara 

Togănel. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 

nr.24-26”. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi.  Avizul 

favorabil al  comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de 

hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la votarea proiectului de hotărâre pe articole.  

Hotărârea  se aprobă cu 29 de voturi „pentru”,1 abţinere (Pokorny Vasile-Ștefan), 5 

consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu Baciu, Brassai Zsombor, Ioan-Florin Gliga, Aurelian 

Olimpiu Sabău-Pop și Cristina-Mara Togănel). 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 

parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni” 

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

aveţi întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la 

vot. 

Hotărârea  se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu Baciu, 

Brassai Zsombor, Ioan-Florin Gliga,  Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Cristina-Mara Togănel). 

3. Proiect de hotărâre   pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 

2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare 

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 vă rog să 

trecem la votul pe articole. 

Articolul 1 se aprobă cu  30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu Baciu, 

Brassai Zsombor, Ioan-Florin Gliga,  Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Cristina-Mara Togănel). 

Articolul 2 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au lipsit (Marius-Tiberiu Baciu, 

Brassai Zsombor, Ioan-Florin Gliga,  Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Cristina-Mara Togănel). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 5 consilieri au lipsit (Marius-

Tiberiu Baciu, Brassai Zsombor, Ioan-Florin Gliga, Aurelian Olimpiu Sabău-Pop și Cristina-

Mara Togănel). 

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 puneți. Dacă nu aveți, atunci vă doresc o zi de vară 

deosebit de frumoasă și cine nu a fost în concediu, le doresc un concediu plăcut. 

Ședința se încheie la ora 13.10. 

 

PREŞEDINTE                     SECRETAR 

Péter Ferenc                    Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit:  Monica Curticăpean, consilier 

    Verificat: Delia Belean, şef serviciu 
                 Genica Nemeş, director  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/05/pct3.pdf

