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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

26 septembrie 2019, ora 14.00 

 

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.470/19 septembrie 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 Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dl Barabasi Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist ”MUREȘUL”; 

• dl Gavril Cadariu, director, Teatrul pentru copii și tineret ”ARIEL”; 

• dl Praja Iulian, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş; 

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

Protecția Copilului Mureș; 

• 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 începem ședința ordinară a 

consiliului județean. În primul rând aș dori să vă spun bună ziua și bine ați venit. Aș 

dori să îi dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-

verbal al ședinței ordinare din data de 29 august 2019. 

Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul materialului? 

Întrucât nu sunt, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 

29 august 2019 și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 29 august se aprobă cu 33 de voturi 

„pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga).  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la ordinea de zi pe care ați primit-o. Dacă 

sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi a ședinței ordinare?  Dacă nu sunt, aș 

supune votului. Cine este „pentru”?  
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Ordinea de zi se aprobă se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit 

(Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga). 

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

pentru anul 2019. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la primul proiect. Avizul favorabil al 

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

hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să trecem la votul pe articole. 

Articolul 1 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile 

Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga). 

Articolul 2 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile 

Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga). 

Articolul 3 se aprobă cu 33 de voturi „pentru1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile 

Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga). 

Articolul 4 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile 

Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat 

(Pokorny Vasile Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga).  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al 

judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de 

hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în 

Târgu Mureș, str. Gh. Marinescu nr. 50. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? S-a înscris domnul 

vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu.  Vă rog. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Mulțumesc. Stimate colege, stimați 

colegi. Pentru că în spațiul public, în ultima perioadă, au compărut o serie de 

contradicții în legătură cu terenul care face obiectul proiectului de hotărâre și pentru 

că reprezentanții autorității publice locale, la nivel de municipiu reședință de județ, 

continuă să prezinte în spațiul public informații false cu o seninătate debordantă, 

având în vedere că m-am documentat foarte atent în această speță, vreau să vă 

asigur că demersul nostru este unul argumentat, justificat, pe probe, pe documente 

corecte, reale, care reflectă realitatea și nu falsuri. Depinde de acest demers, ca noi, 

sau viitorul proprietar, să poată să transmită Ministerului Sănătății dreptul de 

administrare asupra terenului necesar construirii Centrului de arși. Dacă acest proiect 

nu se realizează până la sfârșitul anului, există un risc major ca finanțarea Băncii 

Mondiale să se piardă și acea investiție să nu se realizeze. Vă mulțumesc. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct3.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă dorește 

altcineva? Doar în completare vreau să adaug că este un litigiu de aproape 10 ani și 

sperăm ca, acum, să existe înțelegere și de partea cealaltă și ar trebui să reușim să 

finalizăm aceste demersuri pentru că este în favoarea tuturor celor care locuiesc în 

Târgu Mureș și în județul Mureș. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă nu aveți alte întrebări, vă rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Bartha Mihaly), 

2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și Ioan Florin Gliga). 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru înființarea și funcționarea unei 

grădinițe în imobilul situat în Târnăveni, str. Avram Iancu nr.160, 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 treceți la vot. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

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

managementului la S.C. Parc Industrial Mureş S.A. 

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 treceți la vot. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnule consilier Vasile 

Boloș. Vă rog frumos. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Vă mulțumesc. Domnule președinte, stimați colegi. Vă 

mărturisesc că am parcurs cu mare atenţie regulamentul și am avut chiar și o discuție 

cu colectivul de la Compartimentul juridic. Sigur, era o observație mai mult de 

tehnoredactare, nu de altceva, și de înțelegere a prevederilor. Aș veni azi, în fața 

dumneavoastră, cu o sugestie sau haideți să îi spunem chiar propunere, ca unul care 

sunt de mulți ani în consiliul județean consider că această limitare la trei minute în 

regulament a unei intervenții își are un rost dar v-aș propune și există și o excepție 

care spune, la art.41, litera „g”, limitarea la trei minute nu este valabilă la 

prezentarea de informări. Eu v-aș propune ca limitarea de minute să nu funcționeze 

la punctul de opinii, întrebări, răspunsuri, pentru că acolo, pentru a exprima o 

opinie, presupune să vii să o argumentezi și să construiești un text care să fie foarte 

inteligibil. În același timp, vă mărturisesc că, de fiecare dată când aud cele trei 

semnale de la masa secretariatului, îmi rupe firul ideilor pentru că trebuie să mă 

concentrez. E o chestiune pe care v-o spun cu toată sinceritatea. De aceea v-aș 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct6.pdf
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propune ca limitarea de trei minute să nu funcționeze la punctul acesta: Întrebări, 

interpelări, răspunsuri, opinii.   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Deci, după părerea dumneavoastră la litera “g” ar 

trebui completat. Dacă aveți alte întrebări? Dați-mi voie să supun la vot, în primul 

rând amendamentul domnului consilier Boloș. În legătură cu amendamentul domnului 

consilier Boloș, dacă aveți vreo interpelare? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. 

Amendamentul se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 vot „împotrivă„ (Tatár Bélá), 2 

abțineri (Biró József Attila și Ovidiu-Tudor Ilieș), 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril 

și Ioan Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Se va completa litera „g„. Să trecem la vot pentru 

întreaga hotărâre cu amendamentul domnului consilier Boloș. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

7. 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 preşedinte Péter Ferenc: aici există un amendament pe care l-ați primit și l-

ați citit. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, atunci să 

trecem la vot, împreună cu amendamentul pe care l-ați primit.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

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

economici ai investiției "Reabilitarea centralei termice la sediul administrativ" 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției "Centru de intervenție în municipiul Târgu Mureș, strada Köteles 

Samuel nr. 33", aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 119 din 27 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct10.pdf
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iulie 2017 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiţiei "Centru de intervenţie în municipiul Târgu Mureş, 

strada Köteles Sámuel nr.33" – faza de studiu de fezabilitate. 

Domnul preşedinte 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 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Aszalos Gavril și 

Ioan Florin Gliga). 

11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți cumva interpelări sau opinii? Domnule 

vicepreședinte Cîmpeanu, vă rog. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Mulțumesc, domnule președinte. Eu am 

să fac, de data aceasta, un anunț. După cum cred, nu este nici un coleg care să nu 

cunoască aspectul acesta. Este în derulare un proiect cu finanțare europeană în 

domeniul prevenirii și combaterii corupției. Se organizează sesiuni de cursuri, atât 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul Consiliului Județean, 

cât și pentru consilierii județeni, precum și pentru instituțiile din subordine.  

Perioada în care acest curs vizează prezența noastră și a dumneavoastră este 21-25 

octombrie. Zilele și orele de derulare a cursurilor vi se vor comunica în timp util, pe 

adresele de e-mail sau prin celelalte mijloace de comunicare. Vă spun din 

experiență, pentru că eu am participat în această săptămână și avem un lector cu o 

pregătire profesională deosebită, dar și cu un dar al pedagogiei foarte bine dezvoltat 

și chiar, pentru mine, care sunt familiarizat cu acest domeniu de activitate, a fost 

ceva care a condus la consolidarea și augmentarea cunoștințelor în domeniu. Vă 

adresez rugămintea să participați, cu atât mai mult cu cât, în cadrul proiectului 

trebuie să depunem la dosar documentele cu prezența, cu notele obținute, cu 

rezultatele la teste. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Dacă mai 

dorește cineva? Dacă nu, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență și chiar dacă 

vremea e posomorâtă, vă doresc o zi deosebit de frumoasă.  

Ședinta s-a încheiat la ora 14,24. 

 

PREŞEDINTE                              SECRETAR GENERAL 

Péter Ferenc             Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit:  Monica Curticăpean, consilier 

    Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

                 Genica Nemeş, director  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/09/pct10.pdf
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