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PROCES – VERBAL
al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş
din data de 24 aprilie 2020, ora 13.00

Lucrările ședinței s-au desfășurat online, în sistem videoconferință și au fost conduse
de domnul preşedinte Péter Ferenc.
Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.
267/23 aprilie 2020. La ședință au fost prezenți toți consilierii județeni (domnul Gliga
Ioan Florin a lipsit la începutul ședinței).
Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua! Dau cuvântul domnului secretar general
Paul Cosma să facă prezența.
Domnul secretar general Paul Cosma face prezența prin apel nominal.
Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc. În consecință, domnule președinte
din 34 de consilieri județeni lipsește domnul Gliga Ioan Florin.
Domnul președinte Péter Ferenc: Da. Mulțumesc. Înainte să dau citire proiectului
ordinii de zi aș dori doar să menționez că prin Ordinul Prefectului nr. 134/23.04.2020
a încetat mandatul doamnei consilier Nadia Rață și din această cauză suntem doar 34
de consilieri și nu 35. Deci ați primit proiectul ordinii de zi pentru ședința
extraordinară din data de 24 aprilie 2020, este proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului general al județului pentru anul 2020. Dacă aveți întrebări în
legătură cu acest proiect al ordinii de zi? Dacă nu aveți, atunci l-aș ruga pe domnul
secretar general Paul Cosma să citească nominal, toți consilierii, să votăm proiectul
ordinii de zi.
Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal al consilierii județeni.
Ordinea de zi se aprobă cu voturi 33 de „pentru”, domnul consilier județean Gliga
Ioan Florin a lipsit.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Mulțumesc domnului secretar
general.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș
pentru anul 2020
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Domnul președinte Péter Ferenc: Este un singur punct pe ordinea de zi, rectificarea
bugetului general al județului Mureș și având în vedere că există procesul-verbal al
Comisiei tehnico-economice v-aș întreba dacă aveți întrebări în legătură cu acest
proiect de hotărâre?
Domnul consilier județean Boloș Vasile: Eu nu am întrebări, dar aș dori să am o scurtă
intervenție, dacă se poate.
Domnul președinte Péter Ferenc: În legătură cu acest proiect de hotărâre, sau să
facem interpelarea la sfârșit? domnul Boloș.
Domnul consilier județean Boloș Vasile: Eu zic că e potrivită acum.
Domnul președinte Péter Ferenc: Bine. Vă rog, atunci.
Domnul consilier județean Boloș Vasile: În proiectul de hotărâre pe care îl avem spre
aprobare la ședința de azi, la articolul III, se face o trimitere la acordarea de către
Consiliul Județean Mureș a sumei de 1.031.000 lei pentru Spitalul Clinic Județean de
Urgență Târgu Mureș pentru amenajarea unui spațiu destinat urmăririi, monitorizării
și tratării populației infectate cu virusul SARSCOV 2. Referatul care susține alocarea
acestei sume menționează Hotărârea nr. 15/13 aprilie 2020 a Comitetului pentru
situații de urgență Mureș care conține în corpul său precizarea: la propunerea
domnului profesor universitar Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină și
Farmacie, Științe și Tehnologie George Emil Palade din Târgu Mureș se pune la
dispoziție sala polivalentă din campus, inclusiv compartimentarea acesteia cu
panouri speciale, pentru crearea unor locuri destinate urmăririi, monitorizării și
tratării persoanelor infectate cu virusul SARSCOV 2. Privitor la cele invocate înainte,
aș dori să exprim, în calitatea mea de consilier, câteva scurte reflecții. Prin misiunea
sa definitorie universitatea este o entitate a cărei spații sunt tezaurizate în formă
materială, dar mai ales spirituală, componente ale științei și culturii umane și în care
se transmit din generație în generație. Dincolo însă de acest transfer de date și
abilități, în universitate are loc și un transfer complex, la fel de important, poate
chiar mai important, de valori materiale și norme de comportament care asigură în
timp dezvoltarea unei conștiințe și o creștere a nivelului de civilizație a populației.
Gestul Universității de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie de a se alătura cu
toate forțele și competența sa la binele comunității noastre, la stăvilirea efectelor
pandemiei prin care trecem se constituie, în opinia mea, într-un gest de conștiință
de mare valoare, la care Consiliul Județean Mureș trebuie să se alăture fără rezerve
în folosul tuturor cetățenilor județului nostru. Nu pot să nu remarc că și alte entități
aparținând mediului economic și comercial din județul nostru contribuie, sub diverse
forme, în această perioadă la sprijinirea luptei pentru salvarea cât mai multor vieți
puse în pericol de această pandemie. Gestul acestora este unul la fel de merituos și
se cuvine să-l evidențiem și să-l susținem. Pot să afirm, fără să greșesc, că
Universitatea de Medicină și Farmacie, Științe și Tehnologie este un pol al științei,
dar în același timp este și un pol al conștiinței, atât în arealul mureșean cât și la
nivel național al României. Vă mulțumesc. Am dorit doar să susțin proiectul în cele
spuse.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier. Dacă altcineva
mai dorește să intervină în legătură cu acest subiect? Stimați colegi, dacă aveți vre-
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un aparat pornit vă rugăm să îl opriți pentru că nu se aude bine. În fine, să mergem
mai departe. Atunci, l-aș ruga pe domnul secretar general Paul Cosma să supună
votului nominal acest punct de pe ordinea de zi și, totodată, aș da cuvântul domnului
secretar general și pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare din
data de 15 aprilie 2020 și să supună votului și procesul-verbal al acestei ședințe
extraordinare.
Domnul secretar general Paul Cosma: Vă mulțumesc, domnule președinte.
Doamnelor, domnilor consilieri vă consult dacă aveți observații cu privire la
conținutul procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 15 aprilie 2020.
Înțeleg că nu sunt și vă mulțumesc. Procesul-verbal constatator pentru hotărârea de
rectificare a bugetului va conține voturile pe articole, hotărârea având patru
articole. Atunci, vă rog să îmi permiteți să fac apelul nominal la ședința de astăzi
atât pentru proiectul de hotărâre, cât și pentru procesul-verbal.
Doamna consilier județean Moldovan Angela: Având în vedere solicitarea Spitalului
Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș, pentru evitarea unui posibil conflict de
interese, nu voi participa la vot.
Domnul secretar general Paul Cosma: Doamna consilier, vă mulțumesc.
Domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan: Mă voi abține la proiectul privind
rectificarea bugetului.
Domnul secretar general Paul Cosma: Deci nu veți vota.
Domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan: Nu voi vota.
Domnul secretar general Paul Cosma. Vă mulțumesc, domnule consilier.
Domnul consilier județean Sabău Pop Olimpiu: La articolul III din proiectul de
hotărâre, pentru a evita un conflict de interese, deși aș vota de zece ori articolul, nu
voi participa la vot.
Domnul secretar general Paul Cosma: Vă mulțumesc, domnule consilier.
Se face apelul nominal.
Domnul secretar general. Domnule președinte, am încheiat apelul nominal.
Articolul I al proiectului de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, consilierii
județeni: Moldovan Angela și Pokorny Ștefan nu participă la vot.
Articolul II al proiectului de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, consilierii
județeni: Moldovan Angela și Pokorny Ștefan nu participă la vot.
Articolul III al proiectului de hotărâre se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, nu
participă la vot domnii consilieri județeni: Moldovan Angela, Pokorny Vasile Ștefan
și Sabău Pop Olimpiu.
Articolul IV al proiectului de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, consilierii
județeni: Moldovan Angela și Pokorny Ștefan nu participă la vot.
Hotărârea privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2020
se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doamna consilier județean Moldovan Angela și
domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan nu participă la vot.
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Procesul-verbal al ședinței extraordinare din 15 aprilie 2020 se aprobă în
unanimitate, 34 de voturi „pentru”.
2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Atunci, aceasta a fost ordinea de zi
a ședinței. Suntem la ultimul punct. Dacă cineva mai dorește să aibă interpelări?
Domnul consilier județean Bardoși Tiberiu: Am eu.
Domnul președinte Péter Ferenc: Domnule consilier Bardoși, vă rog frumos, aveți
cuvântul.
Domnul consilier județean Bardoși Tiberiu: Domnule președinte, domnilor
vicepreședinți, am să vă adresez o întrebare relativă la adresa dumneavoastră prin
care, în urmă cu o săptămână, ați solicitat sprijinul Guvernului României pentru
realizarea investiției la acea secție ATI externă a Clinicii de Boli Infecțioase de pe
strada Gheorghe Doja. Dacă aveți noutăți în legătură cu acest demers? Vă mulțumesc
frumos.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Încă nu avem nici un răspuns din partea
ministerului, așteptăm răspunsul, dar indiferent când vine răspunsul, proiectul merge
mai departe. Aceasta este părerea mea, personală, și sper că aici să ne susțineți cu
toții pentru că este un proiect de care avem nevoie în continuare, dar în primul și
primul rând avem nevoie de un aviz de la Ministerul Sănătății.
Domnul consilier județean Bardoși Tiberiu: Vă mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă mai dorește cineva? Dacă mai sunt întrebări,
interpelări? Dacă nu mai aveți, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc pentru
participarea la această ședință extraordinară a Consiliului Județean Mureș din data
de 24 aprilie 2020. Ne vom revedea săptămâna viitoare în data de 30 aprilie 2020,
când o să avem ședința ordinară, astăzi o să primiți și materialele pentru această
ședință ordinară. Vă doresc o după-masă deosebit de plăcută! La revedere și multă
sănătate tuturor!
Ședința se încheie la ora 13.21.
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