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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data  

de 30 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. 

173/23.01.2020 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: Ervin Molnar și Cosmin 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: În primul rând, dați-mi voie să vă spun: Bună ziua și 

bine ați venit  la ședința ordinară a Consiliului Județean. Ordinea de zi ați primit-o. 

Avem și un proiect de hotărâre în regim de urgență și 11 proiecte de hotărâre în 

regim ordinar. Deoarece proiectul de hotărâre în regim de urgență, acum se pune pe 

site, dacă sunteţi de acord, aș dori să îl discutăm ca și ultimul punct pe ordinea de zi, 

el chiar este un proiect în regim de urgență. Dacă aveți întrebări în legătură cu 

ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au lipsit (Ervin Molnar 

și  Cosmin Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la primul punct de pe ordinea de zi în 

regim ordinar.  

1. Proiect de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier județean al 

domnului Alexandru Lupa. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma să 

prezinte procesul-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean din data de 

20 ianuarie 2020. 

   Nr. 4733/20.02.2020 

   Dosar  IX B/1 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/01_/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/01_/pct1.pdf
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Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, domnilor 

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

supun la vot procesul-verbal al ședinței  extraordinare din data de 20 ianuarie și vă 

mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din 20 ianuarie 2020 se aprobă cu 31 de 

voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Nadia-Dinuca Rață), 2 consilieri au fost 

absenți  (Ervin Molnar și  Cosmin Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Scuze. Încă nu am trecut prin astfel 

de momente de validare a unui nou mandat. Dați-mi voie ca, în primul rând, să dau 

cuvântul doamnei consilier Angela Moldovan, să citească raportul.  

Doamna consilier Angela Moldovan: Domnule președinte, stimate audiență. Dați-mi 

voie să citesc procesul-verbal, încheiat astăzi, 31 ianuarie 2020: 

 „Comisia de validare, constituită prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 84 

din 24 iunie 2016, având în vedere adresa nr.2006 din 22 ianuarie 2020 a Partidului 

Național Liberal – filiala Mureș, prin care confirmă că domnul Alexandru Lupa a 

candidat ca supleant pe lista de candidați la alegerile locale din 5 iunie 2016, este 

membru al Partidului Național Liberal și întrunește condițiile prevăzute de lege, 

precum și dosarul Biroului Electoral Județean,  

În considerarea dispozițiilor art.100. alin. (33) din Legea nr. 115 din 2015 pentru 

alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii 

administrației publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și 

completarea legii nr.393/2004 privind statutul aleșilor locali, a procedat la 

examinarea legalității alegerii și propune validarea mandatului de consilier județean 

la domnului Alexandru Lupa.  

Drept pentru care, s-a încheiat prezentul proces-verbal”.  Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos, doamna consilier. Dați-mi 

voie să citesc articolul 1 din  Hotărârea nr.1. Se validează mandatul  de consilier al 

domnului Alexandru Lupa, supleant pe lista de candidaţi ai Partidului Național 

Liberal  la alegerile locale din 5 iunie 2016, și, dacă nu aveţi întrebări, atunci  să 

trecem la votul articolului 1 din Hotărârea nr.1.  

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Îl invităm pe domnul Alexandru Lupa, 

să depună jurământul.  

Domnul Alexandru Lupa: Subsemnatul, Alexandru Lupa, consilier în cadrul 

Consiliului Județean Mureș, în conformitate cu art.172, coroborat cu art.117 din 

Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ, depun în fața 

Consiliului Județean Mureș, următorul jurământ:  

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună credință tot ceea ce îmi 

stă în puterea și priceperea mea  pentru binele locuitorilor județului Mureș. Așa să 

îmi ajute Dumnezeu!„ 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Îi mulțumesc domnului consilier și bine ați venit în 

echipa de consilier județeni și vă doresc mult succes și sigur o să avem o colaborare 

bună în perioada următoare, așa cum am avut cu toți consilierii până acum.  

Să trecem la aprobarea articolelor 2, 3, 4 și 5 din proiectul de hotărâre nr.1. Dacă 

aveți întrebări? Nu sunt. Vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la terenul în suprafață 

de 15.725 mp, situat în localitatea Chirileu, identificat în CF nr.52385/Sânpaul, 

județul Mureș 

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

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

atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în 

comuna Eremitu, sat Călugăreni nr.5, achiziționat în domeniul public al județului 

Mureș 

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

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

atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Amenajare curte 

Clinica Boli Infecțioase I” de către Spitalul Clinic Județean Mureș. 

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

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

atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Amenajare curte 

Clinica Pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean Mureș 

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

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

atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Muzeului Judeţean Mureş a 

unor spaţii din imobilul situat în Târgu Mureş, str. Primăriei nr.2, care aparţine 

domeniului public al judeţului Mureş. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Avizul comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci 

să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind ”Reabilitarea Palatului 

Culturii” și a cheltuielilor legate de proiect 

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

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

atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

8. 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 desemnarea auditorului statutar al societății. 

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

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci 

vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

9. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul Actului 

adițional nr.7, anexă la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 134/2019 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Avizul 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 33 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți  (Ervin 

Molnar și  Cosmin Pop). 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lucrări de reabilitare la CT 1 – R.A. 

Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Avizul 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 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Péter Ferenc), 

2 consilieri au fost absenți  (Ervin Molnar și  Cosmin Pop). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la proiectul de hotărâre în regim de 

urgență, care, între timp, a ajuns pe site. 
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În regim de urgență  

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de atribuire, pe perioadă 

determinată, a traseelor județene din Programul județean de transport rutier contra 

cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 2013 – 2023 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei 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 32 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Alexandru 

Lupa),  2 consilieri au fost absenți  (Ervin Molnar și  Cosmin Pop). 

11. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mureș pe anul 2019 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Materialul l-ați primit și sper să vedeți că este o 

activitate destul de vastă, în toate domeniile, în toate direcțiile din cadrul aparatului 

propriu al Consiliului Județean și dacă aveți cumva întrebări, interpelări, vă rog să le 

faceți acum.  

12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii       

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie sa vă mulțumesc pentru că ați fost 

prezenți. Doamnelor și domnilor consilieri, vă doresc o zi deosebit de plăcută. Vă 

mulțumesc. 

Ședința se încheie la ora 13,20. 

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                      Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 

    Verificat: şef serviciu Delia Belean 

                director executiv Genica Nemeş  


