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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

28 noiembrie  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.548/22 noiembrie 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 vicepreședinte Ovidiu Dancu.  

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Mircea Dușa, prefectul Judeţului Mureş; 

• dl. Sóos Zoltán, director, Muzeul Județean Mureș; 

• dl. Vasile Cazan, director, Filarmonica Târgu Mureș; 

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

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

Artistică Mureș; 

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

• dl. Iulian Boldea, redactor șef, Redacția revistei VATRA; 

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

Protecția Copilului Mureș; 

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

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

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

Târnăveni; 

• dl. Claudiu Puiac, manager, Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș; 

• dl. Călin Handrea, inspector șef, Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”HOREA” 

al județului Mureș; 

• dl. Ioan Rus, director, Direcția pentru Agricultură Mureș; 

• dna Toth Andrea, director, ADI ”ECOLECT MUREȘ”; 

• 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 la ședința 

   Nr. 34.437/23.12.2019 

   Dosar  VI D/1 
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ordinară a consiliului județean. Aș dori să îi dau cuvântul domnului secretar Paul 

Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31 octombrie 

2019. 

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

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul actului? Întrucât nu 

sunt, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 31 octombrie 

2019 și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare din data de 31 octombrie  se aprobă cu 33 de 

voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Ovidiu-Tudor Ilieș), a lipsit domnul 

vicepreședinte Ovidiu Dancu.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Ordinea de zi ați primit-o. Pe ordinea de zi este 

cuprins și un proiect în regim de urgență, care v-a fost prezentat. Dacă sunt întrebări 

în legătură cu ordinea de zi a ședinței ordinare?  Dacă nu sunt, aș supune votului. Cine 

este „pentru”?  

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte 

Ovidiu Dancu.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la proiectul nr.1 în regim de urgență. 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției "ALAE" domnului Klosz Péter. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La punctul 1 în regim de urgență și la punctul 1 în 

regim ordinar, deoarece este vorba de persoane, dacă sunteți de acord, vom proceda 

prin vot secret, prin aceste aparate, dacă sunteți de acord, dacă nu, putem face și 

liste. Domnul consilier Molnar Ervin, vă rog. 

Domnul consilier Molnar Ervin: Domnule președinte, stimați colegi, în calitate de 

inițiator al proiectului de hotărâre privind acordarea distincției ALAE, domnișoarei 

Szőcs Bernadette Cynthia, v-aș cere permisiunea să îmi dați cuvântul, să spun câteva 

vorbe de la pupitru, dacă se poate.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bineînțeles, dar acum fiind cel în regim de urgență, 

am ridicat problema la amândouă punctele, dacă sunteți de acord să facem votarea de 

la aparatele consiliului județean. Este bine așa? Bine. Vă rog să trecem la votarea 

primului punct în regim de urgență și după aceea vă dau cuvântul. Dacă aveți întrebări 

la acest punct? Dacă nu aveți, vă rog sa trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la proiectele de hotărâre în regim ordinar. 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea distincției ”ALAE” domnișoarei Szőcs 

Bernadette  Cynthia. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dau cuvântul domnului Molnar Ervin. 

Domnul consilier Molnar Ervin: Domnule președinte, domnule vicepreședinte, stimați 

colegi. Mă bucur că, astăzi, Consiliul Județean Mureș, aprobă acordarea distincției  

ALAE, domnișoarei Szőcs Bernadette, personalitate remarcabilă a sportului mureșean, 

național, european și mondial. Bucuria a fost atât a lui Berni, cât și a familiei sale. Pe 
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această cale îl salut și pe tatăl lui Bernadette, domnul Szőcs Janos, care este de față, 

aici, lucru de care mi-am dat seama în etapa obținerii acordului expres al marii 

noastre campioane și pe care l-am obținut în urma corespondenței pe care am purtat-

o. Născută la Târgu Mureș, Szőcs Bernadette Cynthia a adus României, după 23 de ani, 

bucuria de a avea cea mai bună jucătoare de tenis de masă din Europa. În prezent, 

Bernadette  ocupă locul al doilea în clasamentul european și poziția 17 în topul 

mondial la senioare. Propunerea noastră privind acordarea distincției ALAE, 

domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia, se fundamentează pe argumente care țin de 

performanțele sportive realizate, care o recomandă drept un veritabil ambasador al 

județului Mureș. Primul club la care, de altfel, a activat domnișoara Szőcs Bernadette 

este Clubul Școlar din cadrul Liceului cu Program Sportiv din Târgu Mureș. Prin urmare, 

considerăm oportună oferirea acestei distincții domnișoarei Szőcs Bernadette Cynthia, 

ca o recunoaștere și recompensă morală pentru performanțele domniei sale. Vă 

mulțumesc și așteptăm cu interes momentul decernării acestei distincții în cadru 

festiv, eveniment pentru organizarea căruia o voi contacta chiar astăzi pe domnișoara 

Bernadette. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnului consilier. Dacă mai aveți 

întrebări sau intervenții? Dacă nu, având avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

supun la vot proiectul de hotărâre.  

Hotărârea  se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat, a lipsit domnul 

vicepreședinte Ovidiu Dancu.  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru 

anul 2019. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La acest proiect de hotărâre există și un 

amendament pe care l-ați primit. Există avize favorabile la acest proiect de hotărâre. 

Doamna Angela Moldovan, vă rog. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Domnule președinte, stimați colegi. Având în 

vedere un posibil conflict de interese în ce privește punctul 2 și punctul 5 de pe 

ordinea de zi, nu voi participa la dezbaterea acestora. Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan: Vă mulțumesc. Din aceleași motive ca și 

doamna colegă, nu voi participa la dezbateri. Vă mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dacă mai aveți alte întrebări? Dacă 

nu, vom trece la votul pe articole al proiectului de hotărâre, împreună cu 

amendamentul prezentat. 

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan,  a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu.  

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan,  a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu.  

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan,  a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu.  
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Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat 

(Angela Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan,  a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în cursul anului 2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

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

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor 

spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în administrarea 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. 

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

cu o abținere a doamnei Moldovan. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

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

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela 

Moldovan), a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu. 

6. Proiect de hotărâre privind acordul dat Spitalului Clinic Județean Mureș cu privire la 

destinația unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu Mureș, str. Bernády 

György, nr.6, aflat în administrarea acestuia. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de construcție în 

vederea realizării investiției „Amenajare parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr.24-

26” de către Spitalul Clinic Județean Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot. 
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Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru executarea lucrărilor de construcție în 

vederea realizării investiției „Lift Boli Infecțioase I” de către Spitalul Clinic Județean 

Mureș.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

9. 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 preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unor acte adiționale la 

contractele de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor 

municipale și altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului de salubrizare al 

județului Mureș, pentru zonele 1,3,4,5,6 și 7. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

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

Hotărârea se aprobă se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Tatár 

Béla). a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu.  

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.65 

din 30 mai 2019 privind aprobarea Programului de interes public judeţean „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 preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

12. 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. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 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 la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.22/2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 92/2015 privind aprobarea constituirii Echipei intersectoriale locale (EIL) 

Mureş pentru prevenirea, combaterea violenţei şi exploatării copilului și a 

Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare și modernizare subsol 

Pavilion central” din incinta Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitare tronson de drum județean 

DJ135 Târgu Mureș-Sărățeni faza DALI – intravilan”. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

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

investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – Archita – 

limită județ Harghita, km 3+167-15+000, 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 preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate la acest 

proiect de hotărâre 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 34 de voturi „pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013 - 2019, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.150/2012, cu modificările și 

completările ulterioare. 

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 31 de voturi „pentru”, 1 vot împotrivă (Biro Jozsef-Attila), 2 

abțineri (Pokorny Vasile-Ștefan și Tatár Béla), a lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu 

Dancu.  

20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la punctul de întrebări, interpelări. S-a 

înscris domnul consilier Vasile Boloș. Vă rog, domnule profesor, aveți cuvântul. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Aș dori să am o intervenție pe care aș intitula-o 

„Mulțumiri cuvenite„: Domnule președinte, domnule vicepreședinte, doamnelor și 

domnilor colegi, consilieri. Cu toții știm că o instituție de cultură, de o importanță 

majoră în plan spiritual, aflată în subordinea Consiliului Județean Mureș, este 

Biblioteca Județeană Mureș. Așa cum se precizează în pagina de prezentare de pe site-

ul oficial al acestei instituții, și citez:”Corespunzător conceptului de mare bibliotecă 

la Târgu-Mureș pe care o prefigurau primii ei custozi, dr. Molnár Gábor și Aurel 

Filimon, s-a constituit fondul de carte rară, bibliofilă, constând în ediţii vechi 

comentate ale clasicilor greci și latini, carte veche românească și maghiară, 

transilvăneană publicaţii periodice, afișe, pliante, iconografie. Bibliotecarii care i-au 

http://bjmures.ro/ro/istoric.php
http://bjmures.ro/ro/istoric.php
http://bjmures.ro/ro/istoric.php
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urmat, dată fiind cantitatea mare de documente, enciclopedismul și adresabilitatea 

acestora, au procedat la diversificarea serviciilor și secţiilor în conformitate cu 

imperativele timpului și extinderea tematică a colecţiilor”. Plecând de la premisa că 

una din funcțiile principale ale acestei instituții de cultură este aceea de a păstra 

pentru viitorime dovezi scrise sau iconografice ale ”straturilor de civilizație” care s-au 

dezvoltat și se vor dezvolta în arealul geografic al județului Mureș am avansat, nu cu 

mult timp în urmă, propunerea conducerii Bibliotecii Județene Mureș, doamnei 

director dr. Monica Avram, ca în cadrul acesteia să se creeze un nou fond documentar. 

Acest fond documentar distinct să aibă ca obiect de interes identificarea și 

conservarea unor documente care consemnează elemente ale creației tehnico-

științifice realizate în decursul timpului în cadrul județului: brevete de invenție, 

cataloage de produse, fișe tehnice, prospecte, imagini specifice domeniului tehnic, 

industrial, agricol, sănătate și alte documente relevante ce consemnează rezultate ale 

cercetării științifice din diferite domenii. 

Am constatat cu multă satisfacție că în cadrul manifestării ”Zilele Bibliotecii Judeţene 

Mureş ”Philobiblon”, desfășurată în săptămâna 18-22 noiembrie a.c., s-a făcut 

cunoscută, public, lansarea proiectului  intitulat ”Tezaur Mureşean în ştiinţă şi 

tehnică'”, prin care se dorește materializarea propunerii pe care am descris-o mai 

înainte. Aș dori, prin această intervenție, să adresez mulțumiri doamnei director, dr. 

Monica Avram, precum și colectivului Bibliotecii Judeţene Mureş pentru receptivitatea 

de care s-a dat dovadă și, totodată, să le urez succes în derularea proiectului. În 

același timp doresc să fac un apel la toți colegii consilieri să contribuie la diseminarea, 

în rândul cetățenilor din județ, a informațiilor legate de inițierea acestui proiect 

pentru ca aceia dintre ei care au posibilitatea să contribuie, prin donarea unor 

documente care pot fi incluse în acesta, la constituirea acestui tezaur bibliografic. Vă 

mulțumesc pentru atenție. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, domnului consilier pentru 

intervenție. Dacă mai este cineva care dorește să aibă vreo intervenție sau dacă mai 

sunt întrebări? Dacă nu, dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență și dați-mi voie 

să felicit și eu, ca președinte al consiliului județean, pe doamna Szőcs Bernadette 

pentru distincția primită și sperăm ca într-un timp, foarte scurt, să avem și 

festivitatea de decernare a premiilor. Vă doresc o zi deosebit de plăcută și la 

revedere! 

Ședinta s-a încheiat la ora 13.30 
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