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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data  

de 27 august 2020, ora 14.00 

 

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.381/21.08.2020 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 Petru-Ionuț Budian și Ioan-Florin Gliga. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să vă spun bună ziua și bine ați venit la 

ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș! Aș da cuvântul domnului secretar 

general Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Mureș din data de 30 iulie 2020.  

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la actul comunicat? Întrucât nu 

sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 30 iulie 2020. Cine este 

”pentru”? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?  Întrucât nu sunt abțineri 

și voturi împotrivă consemnăm unanimitatea și vă mulțumim. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30 iulie 2020 se aprobă cu 33 de 

voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și Ioan-Florin Gliga au fost 

absenți. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Atunci trecem la ordinea de zi. Deci, 

după cum ați primit ordinea de zi, avem 18 puncte în regim ordinar și un punct în 

regim de urgență. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, 

atunci dați-mi voie să supun votului. Cine este ”pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? 

Abțineri? Nu sunt. În unanimitate. Vă mulțumesc.  

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian 

și Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea justificării impactului asupra dezvoltării 

economice, la nivel județean, a proiectului “Reabilitare DJ 153 A și DJ 153, 

traseu Ernei – Eremitu – Sovata.” 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Există procesul-verbal și avizul favorabil al comisiei 

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

sunt, atunci supun votului. Cine este ”pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu 

sunt. În unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

În regim ordinar: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș 

pentru  anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare.   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avem avizul favorabil al comisiilor de specialitate. 

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

dați-mi voie să supun votului, pe articole.  

Articolul 1. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă 

mulțumesc.  

Articolul 1 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

Articolul 2. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

Articolul 2 al Hotărârii se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-

Ionuț Budian și Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

Articolul 3. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

Articolul 3 se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Și acum proiectul de hotărâre în întregime. Cine este 

„pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci, în unanimitate s-a 

aprobat punctul 1 de pe ordinea de zi.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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. 

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 

dați-mi voie să supun votului. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

Nu sunt. Deci, în unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe și tarife la instituțiile de cultură 

subordonate Consiliului Județean Mureș. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

dați-mi voie să supunem votului. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? 

Abțineri? Nu sunt. Deci, în unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr.124/2019 privind transmiterea din 

domeniul public al județului Mureș în domeniul public al statului a imobilului situat 

în Târgu Mureș, Piața Mărășești, nr.13. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

supun votului. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă 

mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

5. 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 sunt, atunci 

supun votului. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă 

mulțumesc. În unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.168/2019 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

supunem votului. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Deci în unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

7. Proiect de hotărâre privind instituirea Diplomei de onoare PRO CAUSA MARISIENSIS 

COMUNITATIS. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

supunem votului. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și 

Asociația ”Harmonia Cordis”, în vederea sprijinirii organizării Festivalului 

Internațional de Chitară – Harmonia Cordis. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

votului. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului administratorului provizoriu 

numit în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" 

Târgu Mureş. 

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 o 

să avem vot secret, pe buletine de vot și atunci în rog pe domnul secretar să citească 

lista colegilor. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte, o să începem 

chiar cu dumneavoastră. Modalitatea de vot o cunoașteți, înscrieți da sau nu în dreptul 

rubricii pe care o considerați. O să primiți buletin de vot, un instrument de scris, dacă 

este nevoie.   

Domnul secretar general Paul Cosma invită, prin apel nominal, toți consilierii județeni 

să își exprime votul.   

Doamna consilier județean Angela Moldovan dă citire procesului-verbal încheiat cu 

ocazia votului la proiectul de hotărâre privind prelungirea mandatului 

administratorului provizoriu numit în Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome 

"Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş. În urma numărării voturilor exprimate la acest 

proiect de hotărâre, domnul Cazan Nicolae Ovidiu a obținut: număr voturi „pentru” – 

24, număr voturi „împotrivă” – 9. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc doamna Moldovan. Proiectul de hotărâre 

a fost aprobat cu 24 de voturi „pentru” și 9 „împotrivă”. 

Hotărârea se aprobă cu 24 de voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă”, domnii consilieri 

Petru-Ionuț Budian și Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiune pentru prevenirea şi 

reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar pe Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureş. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

trecem la vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.     
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11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.123/30.07.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor la 

depozitul ecologic zonal Sânpaul. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci în 

unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.     

12. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri 

europene a  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, atunci vă 

rog să trecem la vot. Cine este „pentru”? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Deci în unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.    

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra imobilului situat în 

comuna Mica, sat Abuș și a imobilului situat în comuna Eremitu, sat Săcădat, 

aflate în domeniul privat 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, atunci să 

trecem la vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci în 

unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

14. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare Reghin 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. Cine e  „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci în 

unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

15. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrelor de Abilitare și Reabilitare Ceuașu 

de Câmpie. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. Vă mulțumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 

Îngrijire și Asistență Lunca Mureșului 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, să trecem la 

vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale 

în județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și 

persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoie, perioada 2021-2030.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți, atunci să trecem la 

vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

18. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

trecem la vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci în 

unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian și 

Ioan-Florin Gliga au fost absenți.   

19. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Și ultimul punct, dacă aveți interpelări sau întrebări. 

Da, domnule Boloș, o secundă. Aș dori să spun că, deoarece ultima joi din luna 

septembrie pică pe 24, chiar săptămâna dinaintea alegerilor locale, atunci, discutând 

și cu domnul secretar general, aș propune să facem o ședință de consiliu județean în 

data de 30, miercuri, ultima zi din septembrie și, în așa fel, atunci o să avem și o 

ședință în luna septembrie, dacă sunteți de acord, bineînțeles. Mă gândesc că 24 nu 

este ..., chiar cu 2-3 zile înainte de alegeri toată lumea o să fie ocupată și atunci am 

face pe data de 30. Vă rog, domnule profesor Boloș.  

Domnul consilier județean Boloș Vasile: Stimați colegi, vă solicit bunăvoința pentru 

două – trei minute, o intervenție cu caracter generic care se numește – Orchestra, cu 

ghilimele, CJM. 

În revista ”Dilema veche”, apărută azi, am citit un articol al domnului Andrei Pleșu 

intitulat ”Realism și speranță” în care Domnia-sa își mărturisește câteva gânduri 

referitoare la Festivalul muzical ”George Enescu” din acest an. La un moment dat face 
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o reflecție care mă urmărește: ”… muzica semnalează beneficiile și gloria efortului 

comunitar. „Orchestra” e ilustrarea optimă a armoniei neomogene: solidaritate, 

coerență, asociere între „instrumente” diferite, între dirijor și interpreți, între scenă 

și public. Fiecare are partitura lui, dar ansamblul are „alcătuirea” consonantă a 

tuturor… Muzica ne învață să fim diferiți rămânând consonanți și să „consunăm” fără a 

ne pierde chipul”. 

Fără voia mea, această reflecție m-a dus cu gândul la o analogie, cred eu posibilă, cu 

ceea ce trebuie să se petreacă în cadrul unei instituții cum este Consiliul Județean 

Mureș (CJM). La fel ca într-o orchestră simfonică, fiecare dintre noi, consilierii, care 

putem fi considerați ”instrumentiști virtuozi”, având o identitate ideologică dar și 

personală specifică, trebuie să executăm partitura distinctă care ne revine dar în așa 

fel încât ansamblul acestui efort comun să fie în consonanță și să aibă ca rezultat 

piese pline de armonie. Aceste piese pline de armonie, reprezentate în fapt de 

proiectele complexe social-economice și culturale necesare unei vieții cât mai 

normale, sunt ceea ce așteaptă de la noi cetățenii județului. Evident, în acest efort 

comun rolul ”dirijorului”, care este președintele CJM, este foarte important. 

În executarea cât mai bine a ”partiturii”, ce-i revine fiecăruia dintre noi, constă 

îndeplinirea responsabilității sociale și individuale pe care ne-o asumăm față de 

cetățeni atunci când le solicităm votul de investitură. 

Vă mulțumesc, stimați colegi. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim frumos. Dacă cineva mai dorește să aibă 

vreo interpelare sau dacă mai sunt întrebări? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să vă 

mulțumesc pentru prezență. Vă doresc o zi deosebit de plăcută! 

Ședința se încheie la ora 14,37. 

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                      Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Cristina Mureșan 

Verificat: şef serviciu Delia Belean 

               director executiv Genica Nemeş 


