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               Nr. 1486/20.01.2020 

  Dosar VI D/1 

 

   

                               

PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş  

din data de 20 decembrie 2019, ora 13.00  

 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul 

președinte  Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 580 

din 13 decembrie 2019 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”,  

„Nepujság” și on line pe zi-de-zi.ro. Din cei 35 de membri ai consiliului județean a lipsit 

domnul consilier Molnar Ervin. 

Au fost invitați să participe:  

• dl Nagy Zsigmond, subprefectul Judeţului Mureş; 

• dl Soos Zoltan, director, Muzeul Județean Mureș; 

• dna Monica Avram, director, Biblioteca Județeană Mureș; 

• dl Vasile Cazan, director, Filarmonica Târgu Mureș; 

• dl Barabasi 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; 

• dna Anișoara Moga, director, Centru Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 1 Târgu 

Mureș; 

• dna Tatiana Pescari, director, Centru Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 2 Târgu 

Mureș; 

• dl Ioan Socol, director, Centru Școlar pentru Educație Incluzivă nr. 3 Reghin; 

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

• dl Kovacs Zoltan, șef serviciu, Serviciul Public Județean SALVAMONT-SALVASPEO; 

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

Educațională Mureș; 

• dl Peti Andrei, președinte Consiliul de Administrație R.A. Aeroportul ”Transilvania” 

Târgu Mureș;  

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

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

Târnăveni; 

• dna Codruța Sava, director, Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Mureș; 
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• dna Toth Andrea, director, ADI ”ECOLECT MUREȘ”; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua, și dați-mi voie să vă spun bine ați venit la 

ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș și ultima ședință din anul 2019. Dați-mi 

voie să spun câteva cuvinte despre eroii Revoluției. După cum știți, în urmă cu 30 de 

ani, în aceste zile au avut loc evenimente care au condus la căderea comunismului. Și în 

județul Mureș, confruntările din decembrie 1989 au dus la pierderea de vieți omenești. 

La Târgu Mureș șase tineri au murit în decembrie. Victimele Revoluției din 1989, o să le 

enumăr: Adrian Hidoș – 21 ani, Hegy Lajos - 25 ani, Payka Karoly – 33 ani, Ilie Muntean – 

30 ani, Bodoni Sandor – 33 ani și Tamas Erno – 38 ani. Și, dacă îmi permiteți, aș dori să 

aducem un omagiu pe această cale tuturor celor care și-au dat viața pentru a avea o 

țară democratică și o viață mai bună, și o să vă invit imediat la un moment de 

reculegere în memoria acestor tineri, dar aș dori să spun și câteva cuvinte în limba 

maghiară. Vă rog, acum, se ne ridicăm și să păstrăm un moment de reculegere.  

(După momentul de reculegere). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Şi, totodată, aş dori să vă invit pentru ziua de mâine 

să participaţi la ora 11.00, la Troiţa Eroilor Revoluţiei, la ceremonia militară şi 

depunerea de coroane în memoria eroilor martiri căzuţi în Revoluţia din Decembrie 

1989. Vă mulţumesc şi atunci să începem şedinţa ordinară prin a da cuvântul domnului 

secretar general Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei ordinare a 

Consiliului Judeţean Mureş din data de 28 noiembrie 2019. 

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

domnilor consilieri, dacă aveţi observaţii cu privire la conţinutul actului care v-a fost 

comunicat? Întrucât nu sunt, vă solicit să aprobaţi procesul-verbal al şedinţei ordinare 

din 28 noiembrie a.c. şi vă mulţumesc.  

Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Judeţean Mureş din data de 28 noiembrie 2019 se 

aprobă cu 34 de voturi “ pentru”, un consilier judeţean a fost absent (Molnar Ervin). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 34 de voturi pentru. Vă mulţumesc. Ordinea de zi v-a 

fost comunicată. Pe ordinea de zi figurează un proiect de hotărâre în regim de urgenţă 

şi alte 15 proiecte de hotărâri în regim ordinar. Dacă aveţi întrebări în legătură cu 

această ordine de zi? Dacă nu aveţi, atunci vă rog să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  

Molnar Ervin. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Atunci, prima dată proiectul de 

hotărâre în regim de urgenţă. 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public județean 

"Siguranța cetățeanului - Parteneriat în slujba comunității" și a convenției de 

colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Inspectoratul de Jandarmi Județean 

Mureș pentru implementarea acestuia. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Comisia de specialitate a avizat favorabil acest proiect 

de hotărâre, v-a fost comunicat. Dacă aveţi întrebări în legătură cu acest proiect de 

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

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/RU.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  

Molnar Ervin. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Atunci trecem la punctele de pe 

ordinea de zi, la proiecte în regim ordinar. 

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

anul 2019. 

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

există şi un amendament la acest proiect de hotărâre. Dacă aveţi cumva întrebări în 

legătură cu acest proiect? Dacă nu aveţi, atunci vă rog să trecem la vot, pe articole.  

Articolul 1 se aprobă cu 33 pe voturi “pentru”, nu a votat domnul consilier judeţean 

Pokorny Vasile Ştefan, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar Ervin. 

Articolul 2 se aprobă cu 33 pe voturi “pentru”, nu a votat domnul consilier judeţean 

Pokorny Vasile Ştefan, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar Ervin. 

Articolul 3 se aprobă cu 33 pe voturi “pentru”, nu a votat domnul consilier judeţean 

Pokorny Vasile Ştefan, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar Ervin. 

Articolul 4 se aprobă cu 33 pe voturi “pentru”, nu a votat domnul consilier judeţean 

Pokorny Vasile Ştefan, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar Ervin. 

Articolul 5 se aprobă cu 33 pe voturi “pentru”, nu a votat domnul consilier judeţean 

Pokorny Vasile Ştefan, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar Ervin. 

Articolul 6 se aprobă cu 33 pe voturi “pentru”, nu a votat domnul consilier judeţean 

Pokorny Vasile Ştefan, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar Ervin. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 pe voturi “pentru”, nu a votat domnul consilier 

judeţean Pokorny Vasile Ştefan, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar Ervin. 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia preliminată a  

bugetului general consolidat al judeţului Mureş în anul 2019. 

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

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

rog să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar 

Ervin. 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2020 a excedentului cumulat al anilor 

precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de funcționare 

și finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar 

Ervin. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct3.pdf
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2020, 

bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş. 

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

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

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar 

Ervin. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de salubrizare pentru 

finanţarea Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor Solide Menajere și 

Similare în judeţul Mureş pe anul 2020. 

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

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

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar 

Ervin. 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Mureș în 

domeniul privat al acestuia a unor construcții situate în Gurghiu, str. Eroilor nr.6. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar 

Ervin. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri concesionate către S.C. "Compania 

Aquaserv" S.A., din domeniul public în domeniul privat al județului Mureș. 

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

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

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, a lipsit domnul consilier judeţean  Molnar 

Ervin. 

8. Proiect de hotărâre privind acordul de vecinătate dat domnului Șincan Radu Nicolae 

în vederea realizării proiectului "Demolare parțială, extindere și supraetajare, 

împrejmuire la stradă – Târgu Mureș, strada Dobrogeanu Gherea nr. 29". 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru, o abţinere (Tatár Béla), un consilier 

judeţean a lipsit (Molnar Ervin). 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr. 

19.100/683/11i/06.09.2018 de delegare, prin concesiune, a activităților de sortare, 

compostare și transfer (inclusiv transport la TMB/DDN) prin exploatarea stației de 

sortare, compostare și transfer de la Cristești, din cadrul SIMDS Mureș. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct4.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct5.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct6.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct7.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct9.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct9.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, un consilier judeţean a lipsit (Molnar 

Ervin). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul 

nr.18920/12I/486/07.10.2016. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Există şi o 

propunere, ca să se achiziţioneze aceste instalaţii de presă în maxim 12 luni. În rest, 

avize favorabile din partea comisiilor de specialitate există. Supun aprobării această 

hotărâre, prin această propunere sau … Deci nu este cuprins în hotărâre. Personalul de 

specialitate să facă demersuri ca în maxim de 12 luni de zile să fie realizate aceste 

achiziţii. Supun aprobării atunci această hotărâre a Consiliului Judeţean. Să trecem la 

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi “pentru”, un consilier judeţean nu a votat (Balaş 

Ionela-Daniela), un consilier judeţean a lipsit (Molnar Ervin). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului "Modernizarea drumurilor județene DJ151B și DJ142 Ungheni 

(DN15) – Mica – Târnăveni (DN14A), județul Mureș". 

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

Dacă aveţi întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveţi, atunci vă rog să trecem 

la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, un consilier judeţean a lipsit (Molnar 

Ervin). 

12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Mureș. 

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

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

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, un consilier judeţean a lipsit (Molnar 

Ervin). 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei 

Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş. 

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

întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveţi, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, un consilier judeţean a lipsit (Molnar 

Ervin). 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Brâncovenești, cu sediul în localitatea 

Brâncovenești nr.215, jud. Mureș. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct10.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct11.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct12.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct12.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct13.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct14.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct14.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi “pentru„, 2 consilieri județeni nu au votat (Pokorny 

Vasile Ștefan și Szabó Albert), iar un consilier judeţean a lipsit (Molnar Ervin). 

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

investiției "Lărgire drum județean DJ154J Breaza-Voivodeni-Glodeni, km 0+000-

0+631 și km 4+726-12+684, 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 există. 

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi “pentru”, un consilier judeţean a lipsit (Molnar 

Ervin). 

16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Domnul profesor 

Boloș, domnule consilier vă rog. 

Domnul consilier județean Boloș Vasile Grigore: Vă mulțumesc. Stimați colegi, această 

ședință se desfășoară într-o perioadă în care spiritul sărbătorilor este destul de 

pregnant și îl simțim cu toții. Am considerat oportun ca în acest moment să am o 

intervenție care se intitulează – Cultura recunoștinței în Consiliul Județean Mureș. 

Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, doamnelor/domnilor consilieri, pe măsura 

trecerii anilor, la vârsta pe care o am, am sesizat că o componentă deosebit de 

importantă a comportamentului uman, atât în forma sa de manifestare individuală dar 

și în cea colectivă, este cea în care se evidențiază cunoașterea și aplicarea valorilor 

specifice pentru așa numita ”cultură a recunoștinței”.  

Într-un text pe care l-am publicat cu mai mult  timp în urmă, intitulat ”Despre cultura 

recunoștinței”, spuneam: ”Cultura recunoştinţei reprezintă un ansamblu de atitudini, 

de gesturi şi acţiuni care vin să recunoască şi să recompenseze de către membrii unei 

comunităţi contribuţiile pentru dezvoltarea şi progresul acesteia în diferite sfere de 

activitate”. În același text concluzionam: ”Este o obligaţia morală a fiecăruia dintre noi 

de a evidenţia, recunoaşte şi recompensa aportul adus de semenii noştri pentru tot ceea 

ce am realizat cu sprijinul lor……. Instituţiile de toate naturile, firmele, partidele şi alte 

entităţi trebuie să promoveze, în mod deliberat şi constant, o politică de recunoaştere a 

celor meritoşi prin mijloacele adecvate lor”. 

Cu toții am putut constata că instituția care este Consiliul Județean Mureș este un 

promotor al acestei forme de cultură prin diverse forme dintre care pot menționa: 

organizarea și sprijinirea unor manifestări culturale comemorative și omagiale, 

acordarea distincției proprii ALAE, complexul de hotărâri care au în vedere refacerea 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2019/12/pct15.pdf
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”Ansamblului  memorial de la Oarba de Mureș”, sprijinirea premierii celor mai buni 

sportivi din județul Mureș, acordarea de diplome aniversare și altele. 

În acest context aș dori să supun atenției Dvs. două propuneri care vin să completeze 

modalitățile menționate mai înainte.  

În anul 2006 pe baza inițiativei  domnului consilier Vasile Pokorny a  fost dezbătută și 

adoptată ” HOTĂRÂREA NR. 76 din 27 iulie 2006 privind instituirea Diplomei de Onoare şi 

a plachetei "PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS" ce se acordă anual de către Consiliul 

Judeţean Mureş”. Conform expunerii de motive ” Diploma de onoare şi placheta "PRO 

CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS" urma să se acordă persoanelor fizice şi persoanelor 

juridice care în domeniile ştiinţei, culturii, asistenţei sociale, medicinii, învăţământului, 

administraţiei publice, sportului şi altele au contribuit la promovarea şi afirmarea pe 

plan naţional şi internaţional a valorilor de către unitatea administrativ – teritorială”. 

Din diverse motive, pe care nu-mi propun să le analizez aici, această hotărâre nu a fost 

aplicată până azi. Vă adresez rugămintea, domnule președinte, ca împreună cu aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Mureș, să procedați la analizarea acestei hotărâri 

pentru a se putea găsi modalitatea de fi pusă în practică, cu, sau fără, eventuale 

completări sau modificări impuse de trecerea timpului de la adoptare. 

Apreciez că pentru a se putea nuanța nivelul de recunoaștere de către Consiliul 

Județean Mureș a meritelor celor pe care acesta dorește să-i recompenseze, pe lângă 

distincția ALAE, este necesar să poată fi folosită și distincția menționată. 

O a doua  propunere pe care o avansez este următoarea: pe coridorul de lângă 

Cabinetul Președintelui Consiliului Județean Mureș, preluând modelul aplicat de 

”Instituția Prefectului județului Mureș”, să se realizeze o ”Galerie a Președinților 

Consiliului Județean Mureș”. Consider că ar fi un gest de recunoștință față de cei care 

au condus, pe parcursul celor 25 de ani de existență de până acum, această instituție.  

Închei această intervenție folosind cuvintele marelui orator roman Marcus Tullius 

Cicero: “ Gratius animus est una virtus non solum maxima, sed etiam mater virtutum 

omnium reliquaram - Recunoștința nu este doar cea mai importantă dintre virtuți, ci și 

părintele tuturor celorlalte.”  

Vă mulțumesc pentru atenție. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier. O să luăm act de 

cele spune de dumneavoastră și încercăm ca la începutul anului viitor să purtăm o 

discuție pe aceste teme și consider foarte bune propunerile pe care le-ați făcut. Dacă 

dorește și altcineva să ia cuvântul în acest moment? Nu. Văd că deja este în sală 

prezent domnul Cazan, directorul Filarmonicii Târgu Mureș și, cum este un obicei ca la 

ultima ședință a Consiliului Județean să fie prezent și corul Filarmonicii de Stat din 

Târgu Mureș, dați-mi voie să îi invităm, să îi și ascultăm și prin ei să vă spunem Sărbători 

fericite! și La mulți ani! Deci, domnule Cazan, dacă îmi permiteți, vă invităm, și noi ne 

retragem în sală și încercăm să fim atenți. Vă mulțumesc frumos.  

Corul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș prezintă un concert de colinde.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumim frumos! Domului director Cazan, dar și 

membrilor corului. Dați-mi voi ca, cu această ocazie, să mulțumesc colegilor din 

Consiliul Județean Mureș, colegilor din întreaga instituție, și cei prezenți și cei care nu 
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sunt prezenți, pentru colaborarea foarte bună care am avut-o în anul 2019 și pentru 

toată activitatea depusă în acest an și dați-mi voie ca, pe această cale, să vă transmit 

tuturor Sărbători fericite! La mulți ani! și să ne vedem la anul tot atât de voioși cum 

suntem acum în ultimele momente ale acestui an. Aș mai dori să spun, am uitat între 

timp, că astăzi sărbătorim două persoane, doi colegi de-ai noștri, pe domnul Bartha 

Mihaly și domnul Peti Andras, cei care astăzi au ziua de naștere. Deci le urăm și lor La 

mulți ani! Vă invit pe toți să ciocnim un pahar de șampanie și în cinstea lor, dar și în 

cinstea noastră a tuturor și în sănătatea dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos încă o 

dată. Nu știu, domnilor vicepreședinți, dacă doriți să spuneți și dumneavoastră câteva 

cuvinte. Domule vicepreședinte Dancu. 

Domnul vicepreședinte Dancu Ovidiu: Sărbători fericite și La mulți ani! 

Doamna consilier județean Togănel Mara: Domnule președinte, distinși colegi, îngăduiți-

mi ca și eu, la rândul meu, în numele colegilor consilieri județeni ai Partidului Național 

Liberal să vă transmitem gândurile noastre bune și să privim cu încredere noul an și să 

sperăm că ne va oferi lucruri mult mai bune. La mulți ani, gânduri bune, sărbători 

fericite dumneavoastră, dumneavoastră dragi colegi și executivului!  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-ne voie, în zece minute ciocnim un pahar de 

șampanie și revenim pentru conferința de presă. Vă mulțumesc frumos.  

Ședința se încheie la ora 13.48. 

 

 

PREȘEDINTE        SECRETAR GENERAL 

Péter Ferenc          Paul Cosma 
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