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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş  

din data de 20 ianuarie 2020, 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. 

16/16.01.2020 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: Dragoș-Tiberiu Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu 

Sabău-Pop. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dna Mara Togănel, prefectul Judeţului Mureş; 

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

Protecția Copilului Mureș; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ.      

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua și bine ați venit  la prima ședință 

extraordinară a Consiliului Județean. Aș începe prin prezentarea procesului-verbal al 

ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 20 decembrie 2019 și aș 

da cuvântul domnului secretar general Paul Cosma. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Cea mai recentă 

ședință a fost cea ordinară din data de 20 decembrie 2019. Procesul-verbal a fost 

elaborat. Vi s-a comunicat. Dacă aveți observații cu privire la conținut? Întrucât nu 

sunt, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței anterioare și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din 20 decembrie 2019 se aprobă cu 29 de 

voturi „pentru”,1 abținere (Ervin Molnar), 4 consilieri au lipsit ( Dragoș-Tiberiu 

Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu Sabău-Pop.). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi, care v-a 

fost comunicată. Aceasta cuprinde 5 proiecte de hotărâre. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu ordinea de zi ? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit ( Dragoș-

Tiberiu Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 
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1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier județean al doamnei Cristina-Mara Togănel; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Avizul comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci 

să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu  30 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit ( Dragoș-Tiberiu 

Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

 

2. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor Președintelui Consiliului 

Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, respectiv 

majorarea bugetului județului Mureș pentru anul 2019; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Avizul comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci 

să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu  30 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit ( Dragoș-Tiberiu 

Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

 
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor 
reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa 
pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene 
şi comunale şi a sumelor pentru derularea Programului pentru şcoli al României în 
perioada ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, precum şi estimarea sumelor 
ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023; 

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

întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu  30 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit ( Dragoș-Tiberiu 

Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

 

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a încadrării 

unor salarii de bază în limite prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative;  

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Avizul comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, 

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu  30 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit ( Dragoș-Tiberiu 

Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 
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5. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a  învățământului special 

preuniversitar de stat din județul Mureș 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Avizul comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre? Dacă nu aveți, 

atunci  vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu  30 de voturi „pentru”, 4 consilieri au lipsit ( Dragoș-Tiberiu 

Bardoși, Cosmin Pop, Nadia-Dinuca Rață și Aurelian Olimpiu Sabău-Pop). 

 

6. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct de întrebări, interpelări. 

Dacă cineva dorește să ia cuvântul?  Dacă nu dorește nimeni, vă mulțumesc  frumos 

pentru prezență. Vă doresc o zi deosebit de plăcută și să avem un an cu multe, multe 

realizări. Vă mulțumesc. 

 

Ședința se încheie la ora 13.12. 

 

 

 

PREŞEDINTE        SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                   Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 

    Verificat: şef serviciu Delia Belean  

                 director Genica Nemeş 


