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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data  

de 30 septembrie 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.  

407/24.09.2020 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: Gliga Ioan Florin și Kedei Pál Elöd. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua tuturor! Dați-mi voie să vă spun - Bine 

ați venit la ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Mureș, după cel mai 

lung mandat pe care l-am avut în cadrul consiliului județean, patru ani și trei luni. 

Dacă îmi permiteți, aș trece atunci, în prima parte, la prezentarea procesului-

verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 27 august 2020 

și aș da cuvântul domnului secretar general Paul Cosma.  

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

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

Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 27 august 

2020. Cine este ”pentru”? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă 

mulțumesc pentru unanimitate. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27 august 2020 se aprobă cu 32 

de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-Florin, Pop Cosmin și Kedei Pál 

Elöd au fost absenți. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Atunci trecem la ordinea de zi. 

Ordinea de zi v-a fost comunicată. Avem 11 puncte pe ordinea de zi. Dacă aveți 

întrebări în legătură cu această ordine de zi? Dacă nu aveți, atunci dați-mi voie să 

supun votului. Cine este ”pentru”? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. Vă mulțumesc.  

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin, Pop Cosmin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 
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1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări cumva la acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă 

rog să votăm, pe articole.  

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

unanimitate.  

Articolul 1 al Hotărârii se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga 

Ioan-Florin, Pop Cosmin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

Articolul 2. Cine este „pentru”? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. 

Articolul 2 al Hotărârii se aprobă cu cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri 

Gliga Ioan-Florin, Pop Cosmin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

Articolul 3. Cine este „pentru”? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu. În 

unanimitate. 

Articolul 3 al Hotărârii se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga 

Ioan-Florin, Pop Cosmin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acum proiectul de hotărâre numărul 1, în 

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

mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin, Pop Cosmin și Kedei Pál Elöd au fost absenți.   

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor 

pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum 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. Cine are 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 cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin, Pop Cosmin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri concesionate către Compania 

Aquaserv S.A. Târgu Mureș, din domeniul public în domeniul privat 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu 
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atunci să trecem la vot. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

Nu sunt. În unanimitate. Mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Mărire grad 

de siguranță 20kv în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, str. Gheorghe 

Marinescu" de către Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania 

Sud S.A. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt atunci să 

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

Mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți.    

5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției ”Amplasare 

provizorie a unor containere mobile cu destinația de vestiar pentru personalul 

Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Doamna Moldovan Angela. 

Doamna consilier județean Moldovan Angela: Bună ziua! Pentru evitarea unui 

posibil conflict de interese eu nu voi vota la acest punct.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Să se consemneze în procesul-

verbal. Vă mulțumesc. Alte întrebări? Dacă nu sunt să trecem la vot. Cine este 

„pentru”? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți, iar doamna consilier Moldovan Angela nu 

a votat. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat încheiat între 

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT Județul Mureș pentru 

realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de 

proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice 

(tabere școlare), infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv 

obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de 

interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția ”Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei – Eremitu – Sovata” 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt atunci să 
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trecem la vot. Cine este „pentru”? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

7. Proiect de hotărâre pentru completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 privind aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 

culturale şi sociale de interes public judeţean 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există, în afara comisiei de cultură acest proiect de hotărâre a fost avizat. Dacă 

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Vă rog, domnul Boloș.  

Domnul consilier județean Boloș Vasile: Am propus amânarea acestui proiect. 

Manifestările cu public în starea de alertă au un regim stabilit de lege. Consider 

că, dacă consiliul județean poate să susțină această acțiune, care este cu public, 

ar fi și alte entități care doresc susținere. Acestea au fost considerentele pentru 

care am solicitat amânarea. Să decidă consiliul județean, poate că acest punct de 

vedere este însușit și de alte persoane.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am înțeles. Am avut situația și în luna august 

când am avut aprobat alte evenimente. 

Domnul consilier județean Boloș Vasile: Atenție! Erau manifestări fără public. Nu 

erau cu public, de o cu totul altă natură, nu presupunea participarea … 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am înțeles. Mulțumesc. Am văzut că două 

comisii au avizat, o comisie a cerut un amendament, eu, dați-mi voie să supun 

atunci votului și aș întreba cine este „pentru” a aproba această hotărâre sub 

forma prezentată, bineînțeles? Cine este „pentru”?  Cred că e mai ușor să 

numărăm, cine este împotrivă? Două voturi împotrivă. Abțineri? Nu sunt. Vă 

mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu cu 31 de voturi „pentru”, 2 voturi „împotrivă” domnii 

consilieri județeni Boloș Vasile și Lupa Alexandru, iar domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

8. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Mureș 

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. Cine este „pentru”? Mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Vă mulțumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

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

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Amenajare sens giratoriu pe E60 

la Aeroportul Transilvania” 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Vă rog.  

Domnul consilier județean Lupa Alexandru: Nu Compania Națională de Drumuri ar 

trebui să facă investiția? Este pe drumul național. Se face de către consiliul 

județean? 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Există posibilitatea să facem această investiție și 

din experiența pe care o am, din păcate vă spun un exemplu și cel mai elocvent. 

La Bălăușeri, la intersecția drumurilor naționale este propus un sens giratoriu cam 

de 20 de ani și nu s-a întâmplat absolut nimic. Noi degeaba vom aștepta, 

Compania Națională de Drumuri pentru că nu se va întâmpla, vă spun sincer. Aș 

dori și vom încerca, eu sper, ca în perioada următoare, poate obținem și fonduri 

pentru această investiție, dar dacă nu luăm această problemă în mână nu văd 

CNAIR, care stă în acest moment și cu centura de atâția ani de zile, să rezolve 

această problemă. Într-adevăr aveți dreptate, că în primul și primul rând, ei ar 

avea această obligație, dar am considerat că dacă nu facem noi acest pas, atunci, 

probabil că și peste 10 ani de zile tot așa o să fie. Deci, alte întrebări dacă sunt în 

legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. 

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

Hotărârea se aprobă cu cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți.          

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

indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Lucrări de intervenție la 

Monumentul Aurel Vlaicu” la Aeroportul Transilvania Târgu Mureș 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect 

de hotărâre? Dacă nu aveți atunci să trecem la vot. Cine este „pentru”? Vă 

mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți.  

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

obiectivului de investiție ”Canalizare pluvială în incinta Aeroportului 

Transilvania Târgu Mureș”1.04.06 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor există. Dacă aveți 

întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu aveți atunci supun votului. Cine 

este „pentru”? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu cu 33 de voturi „pentru”, domnii consilieri Gliga Ioan-

Florin și Kedei Pál Elöd au fost absenți. 

12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acum avem posibilitatea pentru interpelări. Cu 

această ocazie, dacă-mi permiteți, prin scoaterea măștii, aș trece la tribună, aș 

dori să vă adresez câteva cuvinte.  

Stimați colegi, dați-mi voie în primul rând să mulțumesc tuturor pentru acești 

patru ani și trei luni, care într-adevăr a fost cel mai lung mandat din perioada 

post-decembristă a consiliului județean. Nu demult, de trei zile am avut alegeri, 

unde am reușit să câștig un nou mandat, încă patru ani de zile în fruntea 

consiliului județean și cred că acest rezultat este un lucru deosebit, o realizare 

deosebită pentru mine și pentru noi toți și în primul rând aș dori să mulțumesc, 

deoarece cred că la acest zid pe care l-am clădit, fiecare dintre dumneavoastră a 

pus o părticică, o cărămidă mică în acest zid. Deci, mulțumesc în primul rând 

colegilor mei, din cadrul Uniunii Democrate Maghiare din România, cu care am 

făcut o echipă deosebită. Mulțumim colegilor din coaliție, fracțiunii Partidului 

Social Democrat, cu care am avut o colaborare foarte corectă și mulțumesc 

tuturor. Dar tot așa mulțumesc și colegilor din cadrul Partidului Național Liberal, 

care au susținut toate proiectele de anvergură din județ. Eu cred că am reușit să 

facem o echipă și am reușit într-adevăr să realizăm lucruri frumoase și astăzi dacă 

doresc ceva, doresc ca și pentru viitor, acel slogan pe care l-am scris în campania 

electorală  - Județul Mureș, e pe primul loc! să fie pe primul loc pentru noi toți, să 

dispară, în cadrul deciziilor consiliului județean, luptele politice, singura luptă să 

fie pentru dezvoltarea acestui județ, pe care va trebuie să o ducem împreună. În 

perioada următoare vor fi foarte mulți colegi pe care îi avem în acest moment în 

sală, care vor fi și în continuare colegi cu noi, sunt unii care nu. Cei care nu vor fi 

și în mandatul următor colegi, să știți că pentru dumneavoastră  oricând ușa 

președintelui consiliului județean va fi deschisă în orice problemă pe care o 

întâmpinați sau dacă doriți să-mi adresați câteva cuvinte. Deci, încă o dată, vă 

mulțumesc tuturor, sunt mândru că am fost în acești patru ani președintele 

consiliului județean și, cum domnul Boloș a spus, dirijorul acestei formații și sunt 

mândru că am avut realizări frumoase și s-a văzut duminică la alegeri și oamenii 

au înțeles acest lucru. Deci vă doresc tuturor multă sănătate, să ne vedem cu bine 

și în continuare eu voi fi același om care încerc să țin un echilibru în acest județ și 

să muncesc zi și noapte pentru prosperitatea acestui județ. Vă mulțumesc foarte 

frumos pentru atenție și la sfârșit aș dori să vă invit și la un pahar de șampanie și 

să facem o poză în grup, pentru că cred că este o echipă care se poate mândri că 

în această perioadă a fost împreună și totuși să avem și o poză de grup pentru anii 



7/8 

 

următori. Vă mulțumesc. Și acum, dați-mi voie să adresez câteva cuvinte și în 

limba maghiară.  

Vă mulțumesc încă o dată și toate cele bune vă doresc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Dacă dorește cineva vreo 

interpelare? Domnul Molnar, vă rog. 

Domnul consilier județean Molnar Ervin: Domnule președinte, stimați colegi, în 

primul rând, vreau să îl felicit pe domnul Péter Ferenc pentru câștigarea unui nou 

mandat de președinte al consiliului județean, felicitări domnule președinte. Pe de 

altă parte vreau să le mulțumesc atât târgumureșenilor cât și mureșenilor pentru 

încrederea acordată Partidului Național Liberal. Astfel, duminică, Partidul 

național Liberal a devenit a doua forță politică atât în municipiul Târgu Mureș, cât 

și în județul Mureș. Vreau să îl asigur pe domnul președinte Péter Ferenc, că 

Partidul Național Liberal, așa cum a sprijinit în acești patru ani proiectele 

importante ale județului este deschis la o colaborare în interesul mureșenilor și a 

târgumureșenilor, atât la nivelul consiliului județean cât și la nivelul consiliului 

local al municipiului Târgu Mureș, pentru că este clar, votul mureșenilor și al 

târgumureșenilor a arătat acest lucru. Vreau să vă spun că, pentru prima dată 

după 20 de ani, între consiliul județean și Primăria Municipiului Târgu Mureș nu 

mai există o prăpastie, cred că acesta este momentul în care Consiliul Județean 

Mureș și primarul ales al municipiului Târgu Mureș cât și Consiliul Local Târgu 

Mureș trebuie să bată palma, să lase la o parte orice fel de orgolii sau divergențe 

și să treacă cât mai repede la dezvoltarea atât a Târgu Mureșului cât și a județului 

Mureș și aici mă refer cu prioritate la zona metropolitană, care trebuie rapid 

deblocată, iar pe e altă parte Aeroportul Transilvania trebuie să fie sprijinit și de 

municipalitate, pentru că mai bine de 30% dintre pasagerii care zboară de pe 

Aeroportul Transilvania provin din municipiul Târgu Mureș. Municipiul Târgu Mureș 

nu mai trebuie să stea deoparte, eu cred că trebuie implicat în dezvoltarea 

Aeroportului Transilvania și acest lucru cred că putem să îl facem noi toți 

împreună. Eu vă mulțumesc tuturor colegilor pentru acești patru ani și trei luni de 

colaborare și e conlucrare, atât colegilor din deliberativul consiliului județean cât 

și celor din executivul consiliului județean. Vă mulțumesc și vă asigur, domnule 

președinte, așa cum spuneam că Partidul Național Liberal este pregătit și deschis 

pentru orice fel de colaborare, atât la nivelul județului cât și la nivelul 

municipiului Târgu Mureș. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim domnului consilier Molnar. Domnul 

vicepreședinte Dancu. 

Domnul vicepreședinte Dancu Ovidiu: Domnule președinte, stimați colegi încep 

prin a-l felicita pe domnul președinte pentru cel de al doilea mandat pe care l-a 

câștigat, să vă felicit pe toți pentru rezultatele pe care le-ați avut și le-am avut în 

campania electorală. Sigur că ne aflăm la un moment de bilanț, de sfârșit de 
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mandat a celor patru ani pe care i-am avut în calitate de consilieri județeni și 

vicepreședinți de consiliu județean, și vreau să vă mulțumesc pentru activitatea 

pe care am desfășurat-o împreună. Să nu uităm că în spatele acestei activități au 

stat aproape 160 de oameni care formează aparatul propriu al Consiliului 

Județean Mureș și aproape 6000 de oameni care lucrează în structura consiliului 

județean. Sigur, va veni o perioadă puțin mai dificilă față de cea anterioară, 

datorită condițiilor de pandemie în care ne vom desfășura activitatea și proiectele 

pe care le-am început și care vor fi începute trebuie să fie sprijinite atât de 

profesionalismul nostru cât și de cel al aparatului propriu, pentru că marea luptă 

va fi de accesare a fondurilor europene. Aici consider că va fi principala resursă de 

finanțare a investițiilor consiliului județean. Pe lângă aceasta, probabil va fi 

funcțional și programul național de dezvoltare locală, dar județul Mureș își știe 

problemele, le are puse pe tapet, știm ce avem de făcut și cred că, cu cei care ne 

vom regăsi în viitorul consiliu județean vom face ca aceste proiect să fie duse la 

îndeplinire în beneficiul județului Mureș și a locuitorilor județului Mureș. Vă 

mulțumesc tuturor pentru înțelegerea de care ați dat dovadă, de colaborarea 

bună pe care am avut-o în consiliul județean și de modul în care domnul 

președinte a știut să facă acest echilibru înspre binele județului. Vă mulțumesc 

tuturor și din partea grupului consilierilor Partidului Social Democrat vă 

mulțumesc și vă doresc succes în continuare.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Dacă altcineva mai dorește să ia 

cuvântul? Atunci vă invit, prima dată să mergem să facem o poză de grup, după, 

nu cumva să plece unii. Prima dată să facem o poză și după aceea să ciocnim. Vă 

mulțumesc.  

Ședința se încheie la ora 13.27. 
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