Nr. 20.456/30.07.2020
Dosar IX B/1

PROCES –VERBAL
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data
de 25 iunie 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.326/19.06.2020 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 Kovács Mihály-Levente și Ervin Molnar.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: În primul rând, dați-mi voie să vă spun bună ziua
tuturor și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș. În primul
rând, doar ca și procedură, având în vedere starea în care ne aflăm, o să votăm tot
prin ridicarea mâinii și o să se folosească microfonul din sală. Am rugămintea, dacă
cineva dorește să ia cuvântul, să anunțe, pentru a putea duce microfonul la persoana
respectivă. Vă mulțumesc. Aș începe prin a da cuvântul domnului secretar general
Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului
Județean Mureș din data de 28 mai 2020.
Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor,
domnilor consilieri, ați primit procesul-verbal al ședinței anterioare. Trebuie să fac
precizarea că, telefonic, domnul profesor Boloș ne-a sesizat o eroare materială în
cuprinsul paginii nr.9 a procesului-verbal, pe care am îndreptat-o. Cu această
precizare, dacă aveți observații, obiecțiuni cu privire la conținut ? Întrucât nu sunt,
supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28 mai 2020. Cine este
”pentru”? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva ”împotrivă”?
Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 28 mai 2020 se aprobă cu 33 de
voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács Mihály-Levente și Ervin Molnar au fost
absenți.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi pe care
ați primit-o. Aș dori să fac o precizare, și anume, doresc să scot de pe ordinea de zi
proiectul de hotărâre de la punctul 19 privind desemnarea unui reprezentant al
Consiliului Județean Mureș în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic Județean
de Urgență Târgu Mureș și vom intra cu acesta în ședința următoare. În afara celor 20
de proiecte de hotărâre și în afară de punctul 19, sunt și două amendamente la
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punctul 1 și la punctul 13, amendamente pe care le-ați primit. Dacă aveți întrebări în
legătură cu ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci dați-mi voie să supun votului. Cine
este ”pentru”? Dacă se abține cineva? Dacă este cineva ”împotrivă”? Vă mulțumesc.
Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru
anul 2020.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Ați primit materialele referitoare la rectificarea
bugetului. Acest buget îl vom vota pe articole și dacă aveți întrebări în legătură cu
acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun aprobării articolul 1.
Articolul 1 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
Articolul 2 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
Articolul 3 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
Hotărârea în întregime se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács
Mihály-Levente și Ervin Molnar au fost absenți.
2. Proiect de hotărâre pentru abrogarea alin. (3) al art. 1 din Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe
anul 2020, cu modificările și completările ulterioare
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Ați primit materialul. Avizul comisiilor de
specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?
Dacă nu, supun la vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. Parc Industrial
Mureș S.A. la 31.12.2019.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de
alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania
Aquaserv S.A.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
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Hotărârea se aprobă cu 21 de voturi „pentru”, 11 voturi ”împotrivă”, 1 abținere,
domnii consilieri Kovács Mihály-Levente și Ervin Molnar au fost absenți.
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului
public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
județului Mureș a unei construcții situate în Călugăreni nr.5, comuna Eremitu.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să
trecem la vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
7. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a imobilului situat în
Gornești, aflat în proprietatea privată a județului Mureș.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, 8 ”abțineri”, domnii consilieri Kovács
Mihály-Levente și Ervin Molnar au fost absenți.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
județului Mureș a unor bunuri mobile în vederea casării.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la imobilul situat în
Reghin str. Castelului nr.12, care face parte din domeniul public al județului Mureș.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.

3/9

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită Centrului Judeţean pentru
Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, a unor spaţii din imobilul situat în Pţa Trandafirilor nr.5, care aparţine domeniului public al judeţului Mureș.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul
nr.18920/12I/486/07.10.2016.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al 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 24 de voturi „pentru”, 8 consilieri au votat ”împotrivă”, 1
”abținere”, domnii consilieri Kovács Mihály-Levente și Ervin Molnar au fost absenți.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat în vederea
depunerii și implementării proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din
județul Mureș cu echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare
a crizei sanitare COVID – 19”
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării județului Mureș la proiectul
EDUC – Copiii nu se ”educă” singuri!
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării județului Mureș la realizarea
proiectului ”VIA TRANSILVANICA”.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnule consilier
Aszalos, vă rog.
Domnul consilier Aszalos Gavril: Sunt pentru orice inițiativă care dorește promovarea
zonei, dezvoltarea turismului și această idee de Via Transilvanica, adică calea
Transilvaniei, care stabilește un traseu turistic care străbate județul Mureș. Când am
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citit materialul, vă rog să mă credeți, m-am simțit jignit pentru faptul că include
localitățile din jurul Reghinului și ca să treci din Solovăstru înspre Chiheru și Sovata
obligatoriu trebuie să treci prin Reghin, ori Reghinul nici nu este nominalizat. Eu
consider că este o eroare și rog ca și Reghinul să fie nominalizat pe acest traseu. Nu
cunosc în amănunt aceste planuri, nu schimb traseul dar să includem și orașul Reghin
pentru că Reghinul este un oraș tipic transilvănean, unde cele trei etnii au convieţuit
împreună și au construit acest oraș. Doar două cuvinte despre Reghin. Atestat
documentar în 1228, biserica săsească, fostă biserică catolică, atestată în 1330, și
cred că merită să fie pe acest traseu. Mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. O să transmitem această
posibilitate. Deci, asociația care a realizat acest proiect și cei care au fost și au
parcurs împreună cu colegii noștri tot traseul, noi am privit acest proiect ca și o
posibilitate și am considerat că acest proiect este o plus valoare pentru a promova
județul și pentru a pune în valoare, chiar valorile turistice și cel puțin istorice ale
județului. O să le transmitem această cerere și sper că se va rezolva în scurt timp.
Domnul vicepreședinte Ovidiu Dancu: Stimați colegi, cred că exact în urmă cu doi ani,
în 12 iunie 2018, eram prezent la Alba Iulia în numele Consiliului Județean Mureș și
semnam memorandumul de colaborare între cele 10 județe pe care acest traseu, de
la Drobeta-Turnu Severin până la Putna, le străbate. Atunci s-au pus bazele acestui
proiect, sigur că inițiativa a venit din partea acestei asociații Tășuleasa, care este din
Bistrița-Năsăud. Județul Bistrița a fost primul care a început să implementeze acest
proiect și a realizat o parte din acest traseu. Sigur că el este destinat ca și obiectiv
de tip pelerinaj, deci el poate fi parcurs, în concepția proiectului, pe jos, călare sau
cu bicicleta, tocmai pentru a promova zonele istorice, peisajele și probabil că trebuie
să respecte anumite trasee. Acum, sigur că propunerea domnului coleg poate fi luată
în considerare dar eu, din acel moment, de la semnarea memorandumului, nu am mai
fost implicat în această problemă, dar vreau să vă spun că toate județele au
îmbrățișat această idee și, ca și ambasador de promovare al proiectului, a fost
prezent atunci și prințul Nicolae de România, deci a avut și are o susținere destul de
consistentă și eu consider că lansarea acestui proiect, chiar în anul centenar, la
împlinirea celor 100 de ani de la Marea Unire, își propune să facă această legătură
între zonele istorice românești. Atunci a fost lansat și modelul de bornă cu care va fi
bornat acest traseu. Este un T într-un cerc. Mulțumesc, domnule președinte.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu,
supun la vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Mureș nr.111/2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și a
Regulamentului de organizare și funcționare pentru Biblioteca Județeană Mureș, cu
modificările și completările ulterioare.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
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Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor
al județului Mureș.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Poftiți, domnul
consilier Kedei.
Domnul consilier Kedei Pál Elöd: Aș dori să semnalez, probabil o eroare materială,
acum nu îmi aduc aminte exact anexa, dar era anexa cu referire la posibilitățile de
cazare în caz de calamități și acolo, la poziția 87, dacă nu mă înșel, fiind și
subsemnatul din comuna Sânpaul, toate referirile sunt la comuna Sânger, iar satele
enumerate aparțin comunei Sânpaul, și lipsește Valea Izvoarelor, ca și localitate
unde, desigur, avem școală și sală de sport, unde am putea avea posibilitatea de
cazare.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim. Și-a notat domnul secretar. Verifică și
corectează această eroare. Vă mulțumesc. Alte întrebări dacă sunt la punctul 16?
Dacă nu sunt, supun la vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării drumurilor județene din județul
Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă 2020-2024.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există.
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai
investiției „Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+0000+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 aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, supun la
vot.
Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Kovács MihályLevente și Ervin Molnar au fost absenți.
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19. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Mureș în consiliile de administrație ale unor instituții publice.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici va fi vot secret. Avizul favorabil al comisiilor de
specialitate există și propunerile noastre sunt: la Centrul Școlar pentru Educație
Incluzivă nr.1 Târgu Mureș - pe doamna Kadar Katalin - șef serviciu la Servicul Buget,
la Filarmonica de Stat - tot Kadar Katalin și la Centrul Județean de Cultură
Tradițională și Educația Artistică Mureș - dna consilier juridic de la Serviciul Juridic –
dna Lefter Erika. Vă rog să începeți apelul nominal.
Domnul secretar general Paul Cosma: Votul secret, potrivit Codului Administrativ, se
exprimă pe buletine de vot. Acestea sunt tipărite într-un număr de 35, numărul
consilierilor care alcătuiesc consiliul. Opțiunea se exprimă prin DA sau NU și o să vă
rugăm să scrieți în caseta corespunzătoare fiecăreia dintre propuneri opțiunea
dumneavoastră. O să încep cu domnul președinte Péter Ferenc. O să vedeți că în
fiecare buletin sunt trei casete cu numele și instituția corespunzătoare pentru fiecare
poziție și treceți opţiunea dumneavoastră.
După încheierea procedurii de vot, comisia de validare se întrunește pentru
numărarea voturilor.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Până când se numără voturile, dacă cineva dorește
să facă vreo interpelare sau vreo intervenție? Domnul consilier Boloș. Sau să mai
așteptăm? Cum doriți.
Doamna consilier Angela Moldovan: Domnule președinte, stimați colegi. Dați-mi voie
să dau citire procesului-verbal, încheiat astăzi, 25 iunie 2020 cu ocazia votului
proiectului de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean
Mureș în consiliile de administrație ale unor instituții publice: „Având în vedere
prevederile art. 139, alineatul 6 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale
art. 50, alineatele 3, 4, 5 și 6 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019
privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului
Județean Mureș, cu modificările și completările ulterioare,
În urma numărării voturilor exprimate la proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Mureș în consiliile de administrație ale unor
instituții publice, comisia de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr. 84 din 24 iunie 2016, cu modificările ulterioare, a constatat următoarele:
Doamna Kadar Katalin, reprezentant în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar
pentru Educație Incluzivă nr.1 Târgu Mureș - număr de voturi ”pentru” -32, număr de
voturi ”împotrivă” – 1.
Doamna Kadar Katalin, reprezentant în Consiliul de Administrație al Filarmonicii de
Stat Târgu Mureș - număr de voturi ”pentru” - 32, număr de voturi ”împotrivă” – 1.
Doamna Lefter Erika , reprezentant în Consiliul de Administrație Centrul Județean de
Cultură Tradițională și Educația Artistică Mureș - număr de voturi ”pentru” - 32,
număr de voturi ”împotrivă” – 1. Vă mulțumesc.
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20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, doamna consilier. Am rămas la
ultimul punct, la interpelări. Îl rog pe domnul profesor Boloș să poftească la
microfon.
Domnul consilier Vasile Boloș: Intervenția mea de astăzi se numește ” Un gest firesc”.
Domnule președinte, domnilor vicepreședinți, doamnelor și domnilor consilieri. Intr-o
desfășurare firească a vieții, fără prezența atât de bulversantă a pandemiei de Covid19, ședința Consiliului județean din luna iunie ar fi trebuit să încheie mandatul 20162020. Faptul că s-a procedat la o prelungire excepțională a mandatului acestui for în
componența de față consider că nu este un impediment pentru a vă adresa azi cele
ce urmează.
Viața cu legitățile sale imuabile face ca multe din procesele care au loc în societate
să aibă o ciclicitate bine definită. Știind acest lucru, încadrarea într-un asemenea
ciclu o percepem ca fiind ceva obiectiv. Raționalitatea, care ne definește ca ființe
umane evoluate, ne spune că ieșirea din această ciclicitate nu are efecte benefice.
Reflecția de mai sus o fac gândindu-mă și la experiențele de viață pe care le-am
parcurs până la această vârstă și care, fiecare în parte, mi-au confirmat valabilitatea
acestui principiu.
Cu mai bine de 17 ani în urmă am considerat că, în contextul vremii de atunci și în
concordanță cu principiile de viață socială în comunitatea din care fac parte, trebuie
să mă afiliez și să activez ca membru în Partidul Social Democrat. Nu doresc să
dezvolt acum care au fost motivațiile profunde ale acestei opțiuni doctrinare și
politice căreia i-am rămas loial și azi.
Am avut șansa ca pe parcursul acestei perioade de timp să desfășor o activitate, în
limitele mele de competență la diferite nivele de responsabilitate, în cadrul
Organizației PSD Târgu Mureș, PSD Mureș, Consiliul Național PSD precum și în cadrul
Comisiei naționale de etică a PSD. Cum viața unui partid de importanța și mărimea
Partidului Social Democrat este una complexă și plină de sinuozități, am resimțit și eu
în cadrul ”carierei”mele politice acest lucru.
Mă bucur că pe parcursul a patru mandate consecutive, începând din anul 2004, în
calitate de consilier județean în cadrul Consiliului Județean Mureș, am avut onoarea
să-i reprezint, alături și de alți colegi, pe cetățenii care au votat ca Partidul Social
Democrat să le apere interesele în cadrul acestui important for democratic. Un bilanț
al activității desfășurate în calitatea de consilier județean este greu de făcut,
decelarea contribuției avute în bunul mers al acestui for nefiind ușor cuantificabilă.
M-am străduit să-mi respect cu bună credință angajamentul făcut de fiecare dată la
investirea pentru un nou mandat.
Se cuvine ca acum, cu foarte puțin timp înainte de încheierea celui de-al patrulea
mandat, să mulțumesc colegilor de partid și în mod deosebit cetățenilor județului
Mureș, care m-au votat, pentru încrederea acordată în tot acest timp.
Având în vedere vârsta la care am ajuns, știut fiind faptul că în momentul de față
sunt decanul de vârstă al Consiliului Județean Mureș, consider că este momentul să
mă ”pensionez” și din cadrul activității de consilier județean motiv pentru care nu
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voi mai candida pentru a obține un nou mandat. Voi rămâne, cu acceptul colegilor de
partid, să activez ca un ”consilier județean asociat” viitorului grup de consilieri PSD
din cadrul Consiliului Județean Mureș și voi sprijini din ”linia a doua”, în limitele
oferite de starea sănătății, activitățile acestei grup. Analogia cu calitatea de profesor
universitar asociat pe care o am la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și
Tehnologie este valabilă într-o oarecare măsură.
Am încrederea că și grupul de consilieri PSD din cadrul viitorului Consiliu Județean
Mureș va avea resursele și determinarea să facă în așa fel ca valorile socialdemocrate, atât de importante pentru un segment major al populației din județul
Mureș, să fie promovate în viața social-politică a județului nostru.
Îmi exprim speranța că gestul meu, explicat în cele de mai sus, va fi interpretat ca
fiind unul dintre cele mai firești. Vă asigur că respectul față de toți membrii
Consiliului Județean Mureș, atât consilieri cât și personal angajat al acestuia, va
rămâne și pe viitor o constantă a atitudinii mele și din noul meu statut de ”consilier
județean asociat”. Vă mulțumesc.
Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos, domnule consilier Boloș. A
fost o onoare pentru noi toți să fim împreună, dar eu, totuși, am speranța ca până la
alegeri, adică peste trei luni de zile, ne vom vedea de câteva ori și poate vă
răzgândiți până atunci. Vă mulțumim frumos. Dacă sunt și alte interpelări? Dacă nu
sunt, vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o zi deosebit de plăcută. Vă
mulțumesc.
Ședința se încheie la ora 13,46.
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