Nr.14079/29.05.2020
Dosar IX B/1

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

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat on-line, în sistem de videoconferință și au fost
conduse de domnul preşedinte Péter Ferenc.
Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.
269/24 aprilie 2020. A lipsit domnul consilier județean Tatár Béla.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă îmi permiteți, atunci aș începe. În primul rând
dați-mi voie să spun bună ziua, tuturor, on-line, deși mi-ar place să vă spun personal.
L-aș ruga pe domnul secretar general să facă prezența prin apel nominal.
Domnul secretar Paul Cosma: Bună ziua! Încep apelul nominal pentru prezența la
ședința de astăzi.
Domnul secretar Paul Cosma face prezența consilierilor județeni, prin apel nominal.
Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulțumesc. Domnule președinte, consemnăm doar
absența domnului consilier Tatár Béla.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Atunci putem să începem și ședința.
Ordinea de zi ați primit-o, pe ordinea de zi sunt cinci puncte în regim de urgență.
Avem 15 puncte în regim ordinar, la două puncte avem și amendamente, ați primit
actele. Vă rog, dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dorește cineva să
intervină? Nu. Atunci îl rog pe domnul secretar general Paul Cosma să treacă la votul
ordinii de zi, prin apel nominal.
Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc.
Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal pentru votarea ordinii de zi.
Ordinea de zi se aprobă în unanimitate.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dați-mi voie să trecem la primul
punct de pe ordinea de zi în regim de urgență.
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În regim de urgență:
1.

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al
domnului Petru-Ionuț Budian.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În primul rând aș da cuvântul președintelui comisiei
de validare, doamna consilier județean Angela Moldovan, care va da citire
procesului-verbal constatator al validării alegerii noului membru în Consiliul
Județean Mureș.
Doamna consilier județean Angela Moldovan dă citire procesului-verbal.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, doamna consilier. Acum trecem la
votul articolului 1 pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului
Petru Ionuț Budian. Vă rog, domnule secretar general să trecem la votul articolului 1,
prin apel nominal.
Domnul secretar Paul Cosma: Vă mulțumesc domnule președinte.
Articolul 1 al proiectului de hotărâre se aprobă în unanimitate.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Acum îl rog pe domnul Petru Ionuț
Budian să depună jurământul.
Domnul Petru Ionuț Budian depune jurământul.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc domnului consilier Budian. Bine ați venit
în echipa de consilieri județeni. Eu am speranța că vom avea aceeași relație bună ca
și cu ceilalți consilieri. Oricând ușa mea este deschisă pentru dumneavoastră. Acum
să trecem la votarea articolelor 2, 3, 4 și 5, de altfel, după cum ați văzut, veți face
parte din Comisia social-culturală. Deci, acum l-aș ruga pe domnul secretar general
să trecem la votarea articolelor 2, 3, 4 și 5 prin apel nominal.
Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Stimați colegi, înainte de a-mi exprima
votul, v-aș ruga să închideți aplicația cu ședința de consiliu pentru că sunt
interferențe și nu se aude bine.
Domnul secretar general Paul Cosma: Unanimitate, domnule președinte, hotărârea a
fost aprobată.
Articolele din hotărâre numerele 2, 3, 4 și 5 se aprobă în unanimitate.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Atunci, dacă îmi permiteți, trecem la
punctul 2 de pe ordinea de zi în regim de urgență.
2.

Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a
județului Mureș.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă ați văzut, la acest proiect de hotărâre avem și
un amendament pe care l-ați primit lângă proiectul de hotărâre. Vă rog să îmi
spuneți dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre. Dacă nu, atunci
având în vedere că avem procesul-verbal al comisiei, cu votul tuturor membrilor, aș
supune la vot acest punct de pe ordinea de zi. Pardon, trecem la punctul 3, votul o
să fie la sfârșit, pe fiecare punct. Deci trecem la punctul 3 în regim de urgență.
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3.

Proiect de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare și
funcționare al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiei de specialitate există. Dacă aveți
întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, trecem la punctul 4
de pe ordinea de zi în regim de urgență.
4.

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2020.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei există. Și la acest
proiect de hotărâre există un amendament care a intrat în ultimul moment, pe care
l-ați primit, v-a fost transmis, în legătură cu modificarea bugetului Spitalului Clinic
Județean prin acordarea unei sume de 6.340.000 lei la Spitalul Județean. Dacă aveți
întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Asupra amendamentului? Dacă nu
aveți, atunci trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi în regim de urgență.
5.

Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.44/31.03.2020privind aprobarea Programului de interes
public judeţean "SOLIDARIS" şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea
acestuia.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei există. Dacă aveți
întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, dați-mi voie să trecem la
punctul 1 de pe ordinea de zi în regim ordinar.
În regim ordinar:
1.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetară la 31
martie 2020.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, dați-mi
voie să trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi.
2.

Proiect de hotărâre pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului de
venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu
anexe, pe anul 2019.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu aveți,
atunci aș trece la punctul 3 de pe ordinea de zi.
3.

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în
Târgu Mureș, str. Dorobanților nr. 30, achiziționat în domeniul public al județului
Mureș.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări la acest punct de pe ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci aș trece
la punctul 4 de pe ordinea de zi.
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4.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale
coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2020.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Domnul consilier județean Boloș Vasile Grigore: Nu am întrebări, dar aș dori, dacă îmi
permiteți.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă rog. domnule consilier.
Domnul consilier județean Boloș Vasile Grigore: Domnule președinte, stimați colegi,
nu am întrebări, dar aș dori să expun o opinie. Mi s-ar părea firesc ca, așa cum există
un proiect de hotărâre pentru stabilirea programului acțiunilor economico-sociale
coordonate de consiliul județean, ar trebui ca la începutul anului următor să existe o
simetrie, un alt punct pe ordinea de zi care să constate în ce măsură aceste acțiuni
au fost realizate sau ce dificultăți au fost, pentru că așa mi se pare normal, ca orice
acțiune să aibă în spatele ei și o evaluare a acestei acțiuni. Pentru mandatul
următor, pentru colegii care vor fi în mandatul următor. Mi s-ar părea firesc să fie un
punct distinct într-una din ședințele anului viitor, care să constate acest aspect. Vă
mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc domnului consilier Boloș pentru această
remarcă, o să o transmitem colegilor din administrativ cum să facă această analiză.
Oricum, voiam să fac o remarcă, ați văzut că încă nu se știe când vor fi alegerile, așa
că s-ar putea ca până anul viitor tot această echipă să rămână deocamdată. Deci o să
vedem pe parcurs. Domnule consilier, vă mulțumesc pentru remarcă și atunci dacă
nu mai sunt alte întrebări aș trece la punctul 5 de pe ordinea de zi.
5.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul
nr. 19.100/683/11i/06.09.2018.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există,
doar dați-mi voie să citesc o notă a Comisiei tehnico-economice, care cere ca în
urma dezbaterii proiectului de hotărâre mai sus, comisia a votat pentru cu o
obiecțiune - să se reanalizeze prețurile la intervale de maxim trei luni și să se
prezinte plenului Consiliului Județean Mureș. Am înțeles acest lucru. Transmitem și o
să fie prezentate din trei în trei luni de zile aceste situații. Dacă aveți întrebări în
legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, atunci aș trece la punctul 3 de pe ordinea
de zi.
Domnul consilier județean Baciu Marius Tiberiu: Am eu o remarcă de făcut, domnule
președinte.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă rog.
Domnul consilier județean Baciu Marius Tiberiu: Și în comisie am făcut o observație și
aș vrea să o discutăm. Nu cred că este momentul oportun de a crește tarifele în
această conjunctură economică, cu valori între 12 % și 12,5 %, și eu am propus ca
această actualizare să fie făcută peste trei luni de zile sau patru, după ce ne revenim
sau revine situația economică sau probabil revine situația economică la normal.
Momentan, toate prețurile la energie, la motorină, la tot ce doriți dumneavoastră
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sunt foarte mici și este nejustificat ca începând de luna viitoare să creștem tarifele
cu procente atât de mari, până la 12,5%.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Mulțumesc domnului consilier, însă aici,
acum avem un aviz pozitiv din partea tuturor comisiilor, doar cu această remarcă. Ce
părere aveți domnule secretar general?
Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, doamnelor și domnilor
consilieri, proiectul de hotărâre cu actualizarea tarifelor, ajustarea acestora trebuie
să facem precizarea că au o reglementare specială adusă prin Ordinul nr. 109/2007.
În esență, acesta presupune că ori de câte ori, într-un interval de timp mai mare de
trei luni consecutiv, există influențe valorice în cost mai mari de 5%, operatorul sau
autoritatea publică să poată pretinde, respectiv aproba actualizarea, ajustarea
tarifelor. Ne aflăm într-o astfel de situație, în care operatorul vine și justifică
oscilațiile tarifelor. Pe liniile cuprinse în fișa fundamentare a tarifelor există
influențe în plus sau în minus. Creșterile reprezintă un total general, pe fiecare
componentă a activității în parte. Sunt îndeplinite condițiile legale pentru
actualizarea acestui tarif. Îndrăznesc să exprim opinia în care, dacă consiliul
județean nu ar da curs unei astfel de solicitări s-ar deschide, știu eu, calea unei
acțiuni în justiție din partea operatorului, pe care operatorul ar putea să o inițieze,
în ipoteza în care consiliul ar putea fi obligat în instanță să facă acest lucru. Colegii
de la Direcția de dezvoltare regională și de la Direcția economică analizează de
relativ mult timp aceste solicitări, care nu sunt de ultimă oră. Deci, rezultatul
acestei propuneri este rodul unei corespondențe care se întinde pe mai multe luni și
toate influențele de natură financiară înregistrate în activitate pe amplasamentul
respectiv sunt surprinse în proiectul de hotărâre. Din punct de vedere al legalității
acestei ajustări, condițiile sunt îndeplinite. Acum, fiecare dintre dumneavoastră
urmează să aprecieze și să exprime votul cum consideră de cuviință. Din punctul
nostru de vedere, al aparatului de specialitate, nu există un motiv de amânare,
nefiind vorba de lucruri neclare sau aspecte discutabile.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc.
Domnul vicepreședinte Dancu Ovidiu: Domnule președinte, dacă-mi permiteți.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da, vă rog domnule vicepreședinte.
Domnul vicepreședinte Dancu Ovidiu: În aceste condiții, atunci am putea ca peste
trei luni, când constatăm … Deci actualele modificări de tarife să înțeleg că au în
vedere perioada anterioară. Peste trei luni când o să constatăm că unele din
componentele care stau la baza acestui calcul sunt în scădere, se poate veni cu o
diminuare a acestor tarife?
Domnul secretar general Paul Cosma: Dacă-mi permiteți, domnule președinte,
domnule vicepreședinte, eu cred că este o obligație. Deci, așa cum operatorul
urmărește să-și ajusteze, să-și actualizeze tariful, în așa condiții încât să nu sufere
pierderi, și autoritatea contractantă nu are dreptul să achite bani în plus și ori de
câte ori există o scădere a costurilor pe elementele de fundamentare a tarifului din
fișa de fundamentare în mod obligatoriu acesta se discută. Se pot modifica.
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Domnul consilier județean Baciu Marius Tiberiu: Da, domnilor, teoretic așa este.
Teoretic aveți dreptate domnule secretar. Din păcate, din practică nu am auzit de
nici o scădere de tarife și dacă apucăm să le mărim o dată așa vor rămâne pe veci. Și
dacă acest operator, cu costuri de motorină de șase lei, cu energia scumpă și toate
celelalte s-a descurcat bine până acum și nu a intrat în pierdere, eu sunt curios cum
cu un preț de 4 lei și ceva la motorină ne solicită creștere cu 12% la activitatea de
transport deșeuri până la Cristești. De asta am pus întrebarea aceasta, ca toți colegii
noștri să judece și să spună dacă este momentul oportun acum ca să mărim aceste
tarife, în situația de față, pentru că tarifele intră de mâine sau de luna viitoare, nu
știu, când vom aproba acest proiect, iar procentele la fel. Poate există o mărire, dar
de 12% la transport, cu motorina cu 30% mai ieftină?
Domnul preşedinte Péter Ferenc: O secundă. Doar pe rând să vorbim. Deci, ceea ce
v-aș ruga, domnul secretar a vorbit, ați auzit, despre aceste documente care au fost
realizate în baza unor calcule și în baza unor documente care au intrat la cele două
direcții, deci înseamnă că sunt și fundamentate. Dumneavoastră ați avut posibilitatea
să parcurgeți aceste documente. În acest moment, dacă domnul secretar a declarat
că aparatul propriu spune că aceste tarife și aceste baze de calcul, care stau în
aceste documente sunt veridice, deci sunt alcătuite în baza legilor în vigoare, eu
ceea ce pot să fac, văzând actele din fața mea, deci există avizele comisiilor de
specialitate, eu doar pot să trec la vot și fiecare consilier să se exprime dacă dorește
să voteze sau dorește eventual să voteze împotriva acestui proiect de hotărâre, dar
în acest moment, având aceste avize ale comisiilor eu pot să fac un singur lucru, să
trecem la vot și să vedem la proiectul numărul 5 cine este pentru, cine este
împotrivă. Eu cred că aceste discuții le-ați avut și în cadrul discuțiilor comisiilor, și
tehnico-economice și al celorlalte comisii, care au dat avizul favorabil acestui
proiect de hotărâre. Mulțumesc. Atunci aș trece la punctul 6, dacă îmi permiteți.
6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul
nr. 18.062/268/23.08.2018.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există
la dosar. Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Dacă nu aveți, atunci trec la punctul 7 de pe ordinea de zi.
7.

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei unități administrativteritoariale la Asociația de Dezvoltre Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există
la dosar. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Domnul consilier județean Molnar Ervin: Aș dori eu să intervin la acest punct, dacă se
poate.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă rog, domnul Ervin Molnar.
Domnul consilier județean Molnar Ervin: Am ținut să intervin la acest punct de pe
ordinea de zi pentru că are legătură cu master planul județului, un proiect pe care lam coordonat șase ani de zile și vreau să vă transmit în numele meu și a grupului de
consilieri județeni PNL din Consiliul Județean Mureș, salut această decizie, că este
vorba de fapt de comuna Tăureni care, alături de alte UAT-uri de pe câmpie, anul
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trecut susținea că acest master plan nu mai are sorți de izbândă și nu v-a fi
implementat. Atunci, la acea vreme, spuneam și în plenul consiliului județean și în
ședințele pe care le aveam cu primarii de pe câmpie, la vremea respectivă, că altă
soluție pentru introducerea apei potabile pe câmpie nu există, pentru că este un
proiect de mare anvergură și ar fi pus o mare presiune pe bugetul consiliului
județean, bani pe care nu îi aveam la vremea respectivă. Practic, prin aderarea
comunei Tăureni la asociația de dezvoltare intercomunitară se validează practic ce
spuneam eu anul trecut și mă bucur că alături de Partidul Național Liberal, care a
susținut acest proiect de introducere a apei pe câmpie, se alătură acum și celelalte
partide reprezentate acum în Consiliul Județean Mureș, iar în urma acestui demers
sunt sigur că acest proiect va fi implementat. Este în linie dreaptă acum. Chiar
vorbisem cu foștii mei colegi de la asociație și îmi spuneau că studiile de fezabilitate
sunt pe final, adică undeva pe la mijlocul verii se vor finaliza, iar de anul viitor vor
începe procedurile pentru atribuirea contractului de execuție, a execuției lucrărilor,
cum ar veni. Deci consilierii județeni ai Partidului Național Liberal vor vota pentru
acest proiect de hotărâre și, încă o dată, salut decizia comunei Tăureni.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc domnului consilier Molnar Ervin.
Altcineva dacă dorește să aibă o intervenție în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Dacă nu, atunci trec la punctul 8 de pe ordinea de zi.
8.

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Notificării de încălcare” a obligațiilor
derivând din contractul nr. 832 din 27.03.2019,de delegare a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de
deşeuri, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1
Sânpaul.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu punctul 8 de pe
ordinea de zi? Având în vedere că există avizul favorabil al comisiilor de specialitate.
Domnul consilier județean Alexandru Lupa: Dacă-mi permiteți.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă rog.
Domnul consilier județean Alexandru Lupa: Am o întrebare, dacă contractul cu
asocierea respectivă este semnat de consiliul județean, de se împuternicește ADI să
semneze contracte în numele consiliului județean? Aceasta e singura mea întrebare.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnule secretar general …
Domnul secretar general Paul Cosma: Contractul despre care vorbim nu este semnat
de consiliul județean, contractul este semnat de o asociere de unități administrativteritoriale, printre care și județul Mureș, reprezentate prin Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară Ecolect. Acest mecanism instituțional a stat la baza proiectului cu
finanțare europeană în cadrul căruia în județul Mureș s-au realizat elementele de
infrastructură a sistemului de management integrat al deșeurilor solide. De
asemenea, notificarea de încălcare care se află spre aprobare în fața dumneavoastră
astăzi, este reglementată la 38.1 și 38.2 din contractul respectiv și presupune o
manifestare de voință a părții, venită din partea părții de a iniția o procedură de
reziliere în condițiile în care prestatorul de servicii, în cazul nostru, nu-și
îndeplinește obligațiile. Deci, consiliul județean este parte a acestui contract, dar în
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numele județului și al unităților administrativ-teritoriale din zona respectivă a
semnat contractul Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Ecolect. Asociația este un
mandatar și nu parte a contractului. Mulțumesc.
Domnul consilier județean Alexandru Lupa: Am înțeles. Mulțumesc. Mă gândeam la
situația în care consiliul județean nu e parte, nu se justifică notificarea, în cazul în
care este parte de ce se împuternicește altă parte să semneze contractul. Aceasta
era nelămurirea mea. Vă mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine. Dacă mai sunt alte intervenții în legătură cu
punctul 8 de pe ordinea de zi? Dacă nu, atunci dați-mi voie să trecem al punctul 9.
De altfel și punctul 9 și punctul 10 sunt proiecte de hotărâre asemănătoare, doar
contractele sunt diferite.
9.

Proiect de hotărâre privind aprobarea „Notificării de încălcare” a obligațiilor
derivând din contractul nr. nr.831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de
deşeuri şi operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de
salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de
hotărâre? Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există la dosar. Dacă nu aveți
atunci trec la punctul 10.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Notificării de încălcare” a obligațiilor
derivând din contractul nr.833 din 27.03.2019, de delegare a gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de
deşeuri şi operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de
salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Tot așa, avizul favorabil al comisiilor de
specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Dacă nu aveți, atunci dați-mi voie să trec la punctul 11.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările
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
trec la punctul 12 de pe ordinea de zi.
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor
instituții publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, cu
modificările ulterioare.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Tot așa, avizul favorabil al comisiilor de
specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Dacă nu aveți, atunci trec la punctul 13 de pe ordinea de zi.

8/13

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de
apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2019 și stabilirea
măsurilor de optimizare a acesteia.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, atunci aș trece la
punctul 14 de pe ordinea de zi.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Moderinzarea aeroportului și
includerea obiectivelor din Master - Planul General de Transport”, care conține
următoarele obiective: extindere pistă decolare-aterizare cu instalațiile
aferente, inclusiv reamplasarea echipamentelor de radionavigație, extindere
platformă de parcare aeronave și extindere terminal pasageri existent.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Da, sunt toate în dosar. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Dacă nu aveți atunci aș trece la punctul 15.
15. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor
proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de
interes judeţean „Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din
Master - Planul General de Transport” care conține obiectivele: Extindere pistă
decolare-aterizare, Extindere platformă de parcare aeronave și Extindere
Terminal de pasageri existent.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă aveți
întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, vă mulțumesc. Aș
da cuvântul domnului secretar general Paul Cosma pentru a trece la vot prin apel
nominal asupra punctelor atât în regim de urgență, cât și în regim ordinar, cât și
prezentarea procesului-verbal al ședinței extraordinare din data de 24 aprilie 2020 și,
totodată, votarea prin apel nominal a acestui proces-verbal. Vă rog, domnule
secretar general.
Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Așa cum neam obișnuit în cadrul ședințelor de consiliu județean în sistem de videoconferință, se
va încheia câte un proces-verbal constatator al rezultatului votului pentru procesulverbal al ședinței anterioare și pentru fiecare proiect de hotărâre. La proiectul cu
rectificarea bugetului, procesul-verbal constatator va conține rezultatul votului
dumneavoastră pentru fiecare articol în parte. Sunt trei articole de data aceasta.
Atunci, cu permisiunea dumneavoastră, o să încep apelul nominal.
Domnul vicepreședinte Dancu Ovidiu: Îmi păstrez amendamentul ca la proiectul de
hotărâre numărul 5 prețurile să fie urmărite de direcțiile de specialitate vis-à-vis de
scăderea prețurilor la unele materiale care intră în componența calculării tarifelor.
Domnul consilier județean Kolcsar Anquetil-Karoly: Am mențiunea de a se menține
acel amendament pe care l-am adoptat și în comisie la punctul 5.
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Domnul secretar general Paul Cosma: Îmi cer scuze, nu este un amendament propriuzis, este o solicitare, deci nu se va cuprinde în hotărâre. Este o solicitare și va fi
onorată așa cum ați formulat-o dumneavoastră.
Domnul secretar general Cosma Paul: Vă mulțumesc. Domnule președinte, am
terminat procedura de vot prin apel nominal.
Procesul-verbal al ședinței extraordinare din 24 aprilie se aprobă în unanimitate,
excepție domnul Petru Ionuț Budian, care la acel moment nu era consilier județean.
Hotărârea pentru completarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism a județului Mureș se aprobă
în unanimitate.
Hotărârea privind completarea Regulamentului de organizare și funcționare al R.A.
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș se aprobă în unanimitate.
Articolul 1 din Hotărârea privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2020 se aprobă în unanimitate.
Articolul 2 din Hotărârea privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2020 se aprobă în unanimitate.
Articolul 3 din Hotărârea privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2020 se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2020
se aprobă în unanimitate.
Hotărârea pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.44/31.03.2020privind aprobarea Programului de interes public judeţean
"SOLIDARIS" şi a convenţiei de colaborare pentru implementarea acestuia se aprobă
în unanimitate.
Hotărârea pentru aprobarea Raportului privind execuţia bugetară la 31 martie 2020
se aprobă în unanimitate.
Hotărârea pentru aprobarea contului de execuţie al bugetului de venituri şi
cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu anexe, pe anul
2019 se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în Târgu Mureș,
str. Dorobanților nr. 30, achiziționat în domeniul public al județului Mureș se aprobă
în unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale coordonate
de Consiliul Județean Mureș pe anul 2020 se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.
19.100/683/11i/06.09.2018 se aprobă cu 29 voturi "pentru", patru voturi împotrivă
(Baciu Marius Tiberiu, Lupa Alexandru, Molnar Ervin, Petru Ionuț Budian) și o
abținere (György Alexandru).
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Hotărârea privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul nr.
18.062/268/23.08.2018 se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoariale la
Asociația de Dezvoltre Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ se aprobă în
unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea „Notificării de încălcare” a obligațiilor derivând din
contractul nr. 832 din 27.03.2019,de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale
serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul se aprobă în
unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea „Notificării de încălcare” a obligațiilor derivând din
contractul nr. nr.831 din 27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de
colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi
operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al
judeţului Mureş, zona 4 Reghin se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea „Notificării de încălcare” a obligațiilor derivând din
contractul nr.833 din 27.03.2019, de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi
transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei de
transfer Râciu, componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 7
Râciu se aprobă în unanimitate.
Hotărârea pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș
nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare se aprobă în unanimitate.
Hotărârea pentru modificarea anexelor 2 și 4 la Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr.80/2017 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituții
publice ce funcționează sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, cu modificările
ulterioare se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de apărare
împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 2019 și stabilirea măsurilor de
optimizare a acesteia se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor
tehnico-economici ai investiției ”Moderinzarea aeroportului și includerea
obiectivelor din Master - Planul General de Transport”, care conține următoarele
obiective: extindere pistă decolare-aterizare cu instalațiile aferente, inclusiv
reamplasarea echipamentelor de radionavigație, extindere platformă de parcare
aeronave și extindere terminal pasageri existent se aprobă în unanimitate.
Hotărârea privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate
privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes judeţean
„Modernizarea aeroportului și includerea obiectivelor din Master - Planul General de
Transport” care conține obiectivele: Extindere pistă decolare-aterizare, Extindere
platformă de parcare aeronave și Extindere Terminal de pasageri existent se aprobă
cu 29 voturi "pentru" și 5 abțineri (Belea Bianca Minodora, Bumb Nicu-Aurel, György
Alexandru, Ilieș Ovidiu Tudor și Petru Ionuț Budian).
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc domnului secretar general. Rezultatul
votului, văd că e majoritate la toate puncte de pe ordinea de zi. Suntem la ultimul
punct, dacă cineva dorește să aibă o interpelare sau doriți să luați cuvântul în
legătură cu vreun subiect.
16.

Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă dorește cineva?
Domnul consilier județean Bartha Mihaly: Dacă-mi permiteți, dați-mi voie să îl felicit
pe noul coleg, vecinul nostru, am înțeles că e din Nazna și atunci zona de câmpie mai
are un consilier și îl felicit pe domnul consilier.
Domnul consilier județean Petru Ionuț Budian: Mulțumesc frumos și sper să avem o
bună colaborare.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Domnului consilier Bartha, dacă nu mai
sunt alte intervenții… Da, vă rog, domnule Sabău.
Domnul consilier județean Sabău Pop Aurelian-Olimpiu: Domnule președinte, stimați
colegi aș avea o intervenție, nu are neapărat relevanță sub aspectul ședinței de
astăzi a consiliului județean, aș vrea să fac un apel autorităților centrale cu privire la
ordonanța denumită militară nr. 10 care a intrat în vigoare săptămâna aceasta. Este
una dintre vestitele ordonanțe care ar veni să reglementeze situația cu activitatea
persoanelor peste 65 de ani în acest context complicat. Vreau să rog, să atrag atenția
asupra următoarei situații, cred că discriminatorie, fie pur și simplu s-a uitat, fie nu
s-a interpretat corect, nu neapărat luați-o ca o situație clarificată, respectiv art. 1
pct. 3 care se referă la posibilitatea dată din tot sufletul de către Ministerul de
Interne persoanelor care pot face sau pot desfășura activități agricole, adică,
persoanele care au peste 65 de ani au dreptul să părăsească domiciliul sau locația în
care se află pentru a desfășura activități agricole. Aceste activități agricole, în
accepțiunea Poliției Române și a Ministerului de Interne, aceste activități agricole se
referă exclusiv la situați în care persoana peste 65 de ani este un producător care
obține din activități agricole unicul sau principalul venit pe care îl realizează.
Această situație exista și în ordonanța 3 și în ordonanța 4, tot militară, respectiv, nu
atinge următoarea situație care, cred eu că ar trebui clarificată în favoarea acestor
persoane peste 65 de ani, respectiv, sunt în municipiul Târgu Mureș foarte multe
persoane care au deja 65 de ani și care au proprietăți mai mici, mai mari, așa
denumitele case bătrânești din jurul Târgu Mureșului, la o distanță rezonabilă, iar
care aceste persoane, au simțit, să zicem așa, tragerea pământului, cum îi spunem
noi și vin și au grijă de mici gospodării, mici plantații. Nu este o activitate unică, nu
este o activitate principală, nu este o activitate care să le aducă vreun venit
persoanele peste 65 de ani, este și un hobby, lucrări de întreținere gazon, dar nu
intră în categoria de lucrări agricole în accepțiunea Ministerului de Interne și atunci,
pentru a veni în sprijinul acestor persoane, care deja oricum au voie să se plimbe în
jurul blocului, să se uite la gazonul care aparține municipiului Târgu Mureș, de ce nu
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ar putea să meargă cu autoturismul personal din blocul în care stau în localitatea
Nazna, dacă vorbim despre Nazna, unde sunt proprietăți mici, nu intră în contact cu
absolut nici o persoană, intră în curtea imobilului care îl au, casă bătrânească și nu
au nici un fel de risc medical. Într-adevăr, nu merg la cules de sparanghel, dar nu
cred că ar fi chiar așa o mare problemă dacă autoritățile ar avea grijă și ar
reglementa și această situație pentru a le permite persoanelor să facă acest tip de
deplasare. Vă mulțumesc pentru răbdare.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Altcineva dacă dorește să aibă alte
intervenții?
Domnul consilier Baciu Marius Tiberiu: Eu aș vrea puțin să nuanțez părerea colegului,
sunt multe persoane peste 65 de ani care au cabane pe Valea Prahovei, cabane peste
tot prin țară și o asemenea libertate cred că ar da voie la un haos, toată lumea ar
putea merge la cămăruța lui și ar veni și ar merge în fiecare week-end sau dupămasa, eu știu, când îi vine. Probabil colegul are dreptate pentru ce spune, undeva la
un areal foarte redus sau să meargă la o grădină foarte aproape, dar probabil ar
trebui nuanțate și eliminate problemele acestea de deplasări, să zic inutile, mai ales
că e situația de fapt, o știm, situația de astăzi. Mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Ați făcut o remarcă domnule consilier,
de unde știți că mulți au cabane pe Valea Prahovei?
Domnul consilier Baciu Marius Tiberiu: Ale cui or fi cabanele alea? Nu or avea
proprietari?
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos. Dacă cineva mai dorește să
intervină? Dați-mi voie să închid această ședință ordinară a consiliului județean, dar
nu înainte de a vă dori multă, multă sănătate tuturor. Aveți grijă de dumneavoastră
și de toți cei care sunt în jurul nostru și mânie, fiind 1 Mai, vă rog să petreceți cu toți
în familie, cu o bere bună și un grătar, cred că toată lumea poate să facă acasă. Deci
o zi deosebit de plăcută vă doresc și multă sănătate vă doresc! Vă mulțumesc.
Ședința se încheie la ora 14,11.
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