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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 17 decembrie 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.  

496/11.12.2020 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: doamna 

consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a 

Consiliului Județean Mureș. Aș începe prima dată să dau cuvântul domnului secretar 

general pentru a prezenta cele două procese-verbale ale ședinței ordinare și ale 

ședinței extraordinare, din 26 noiembrie 2020, respectiv 4 decembrie 2020. Vă rog, 

domnule secretar general.  

Domnul secretar general Cosma Paul: Vă mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, ați primit materialele în cauză. Vă consult cu privire la procesul-

verbal al ședinței ordinare din 26 noiembrie. Dacă sunt observații, sugestii, propuneri? 

Nu sunt. În condițiile acestea supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 26 

noiembrie 2020. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Vă mulțumesc pentru unanimitate.   

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26 noiembrie 2020 se aprobă în 

unanimitate (doamna consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au 

fost absenți).  

Domnul secretar general Cosma Paul: Acum, referitor la procesul-verbal al ședinței 

extraordinare din 4 decembrie 2020. Dacă sunt observații? Întrucât nu sunt, supun la vot 

procesul-verbal al ședinței din 4 decembrie 2020. Cine este pentru? Dacă este cineva 

împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc și de această dată.  

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 4 decembrie 2020 se aprobă în 

unanimitate (doamna consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au 

fost absenți).  
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Atunci aș trece la ordinea de zi. Ați 

primit ordinea de zi a ședinței ordinare. Avem 8 proiecte de hotărâre. Dacă aveți cumva 

întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. Cine este 

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

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate, (doamna consilier Moldovan Angela și domnul 

consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți).   

1. Proiect de hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Proiectul de hotărâre a fost analizat de Comisia 

juridică și avem avizul favorabil al Comisiei juridice. Având în vedere procedura de 

alegere a vicepreședinților, trebuie să avem propuneri pentru vicepreședinți. Eu, din 

partea grupului UDMR îl propun pe domnul Kovács Mihály-Levente ca și candidat la un 

post de vicepreședinte și vă rog să faceți nominalizări dacă doriți. Poftiți, domnule 

Cengher. 

Domnul consilier Cengher Ionuț: Din partea grupului Partidului Național Liberal îl 

propunem pe domnul Ovidiu Georgescu. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Poftiți, doamna Dumitrița Gliga. 

Doamna consilier Dumitrița Gliga: Din partea Partidului Social Democrat îl propun pe 

domnul Ovidiu Dancu.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim. În primul rând aș întreba: domnul Kovács 

Mihály-Levente acceptați candidatura?  

Domnul consilier județean Kovács Mihály-Levente: Da, accept. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnul Ovidiu Georgescu acceptați candidatura?  

Domnul consilier județean Oviciu Georgescu: Da, accept. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Domnul Ovidiu Dancu, dacă acceptați 

candidatura?  

Domnul Ovidiu Dancu: Da, accept.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da. Mulțumesc. Și atunci aș propune câteva minute 

pauză ca să putem să facem buletinele de vot și după aceea ne exprimăm votul pentru 

alegerea vicepreședinților.  

(După pauză) 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Permiteți-mi să începem atunci. Domnul secretar 

general o să vă spună procedura, cum o să votăm. Și vă rog, atunci, o să fiți citiți de pe 

listă fiecare în persoană.  

Domnul secretar general Cosma Paul: Da. Mulțumesc domnule președinte. Pe buletinele 

de vot au fost înscrise numele candidaților în ordinea în care au fost făcute propunerile. 

Fiecare nume este înscris într-o casetă, unde se va menționa opțiunea pe care o veți 

exprima conform Codului administrativ prin cuvintele da sau nu. Prin urmare, în dreptul 

fiecărui candidat menționați opțiunea dumneavoastră, da sau nu, cu pixul. Da? Dacă 

sunt întrebări? Nu sunt întrebări. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Nu se pune X. 
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Domnul secretar general Cosma Paul: Nu X, da sau nu. Da? O să fac apelul nominal. 

Domnul secretar general face apelul nominal, invitând pe rând președintele și consilierii 

județeni să își exprime votul.  

Domnul secretar general Cosma Paul: Cu scuze pentru întârziere, cred că lipsa de 

experiență își spune cuvântul la capitolul acesta, comunic rezultatul votului secret, 

după cum urmează: domnul Kovács Mihály-Levente are 26 de voturi „pentru”, 4 voturi 

„împotrivă” și 3 voturi nule. Pentru domnul Georgescu Ovidiu - 26 voturi „pentru”, 5 

voturi „împotrivă” și 2 voturi nule. Pentru domnul Ovidiu Dancu – 5 voturi „pentru”, 16 

voturi „împotrivă” și 12 voturi nule. În consecință, au fost aleși vicepreședinți ai 

Consiliului Județean Mureș domnii: Kovács Mihály-Levente și Ovidiu Georgescu. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, domnului secretar general și acum 

dați-mi voie să invit pe domnul Kovács Mihály-Levente și pe domnul Ovidiu Georgescu să 

ia loc în prezidiu. Mulțumesc colegilor pentru acest vot. Oricum, aș dori să mulțumesc în 

primul rând celor doi vicepreședinți din mandatul precedent, domnului Alexandru 

Cîmpeanu și domnului Ovidiu Dancu pentru colaborarea bună pe care am avut-o și în 

continuare și dânșii sunt prezenți și sunt consilieri județeni, eu am speranța că și în 

continuare vom avea aceeași colaborare bună pentru că, în primul și primul rând, 

interesul major este interesul cetățenilor din județul Mureș și voi încerca și în perioada 

următoare să existe un echilibru în consiliu județean. Le urez mult succes celor doi 

vicepreședinți aleși, domnului Kovács Mihály-Levente și domnului Ovidiu Georgescu și îi 

felicit. În perioada următoare vom discuta și despre atribuțiile care o să le aibă 

amândoi. Și acum, dacă îmi permiteți aș trece la ordinea de zi, la punctul 2 de pe 

ordinea de zi.  

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

anul 2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici există două amendamente, unul l-ați primit 

online, unul pe suport de hârtie, pentru că a sosit foarte târziu. Pentru unul tot am 

așteptat hotărâre de guvern, dar nu a apărut pe site, așa că probabil o să avem la 

începutul săptămânii viitoare încă o ședință, dar atunci probabil prin zoom și o să mai 

avem o rectificare bugetară, dar la această rectificare bugetară avem două 

amendamente. Și, având în vedere că avem avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

vă rog să îmi spuneți dacă aveți întrebări, cumva, în legătură cu punctul 2 de pe ordinea 

de zi. Da, vă rog, doamna Natea. 

Doamna consilier județean Natea Daciana: Aș avea o întrebare legată de adresa 

Sindicatului Acord privind acordarea acelor drepturi de stimulent în baza Legii nr. 

82/2020, însemnând stimulent în valoare de 2.500 lei de care ar trebui să beneficieze 

personalul din domeniul asistenței sociale.    

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Doamna consilier, nu face parte din acest proiect de 

hotărâre. Nu vă supărați, dar asta nu face parte. Sindicatul Acord a depus o cerere 

pentru care o să primească răspunsul. Nu este în acest moment discutat acest lucru în 

proiectul de buget. Deci, dacă doriți, la Diverse puteți să ridicați această problemă și o 

să primiți răspunsul, dar nu are nici o treabă cu proiectul de buget din acest moment. 

Am primit scrisoarea și o să primească răspunsul adecvat în momentul respectiv. Dacă 
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alte întrebări mai aveți? Dacă nu, o să trecem la votul punctului 2, pe articole, 

împreună cu amendamentele pe care le-ați văzut.  

Articolul 1. Cine este „pentru”? Vă mulțumesc. „Împotrivă”? „Abțineri”? O abținere.  

Articolul 1 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o abținere -

doamna Natea Daciana, doamna consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă 

Tiberiu au fost absenți. 

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

Articolul 2 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna 

consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

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

Articolul 3 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna 

consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

Articolul 4. Cine este „pentru”? Mulțumesc. „Împotrivă”? „Abțineri”? Nu sunt. Vă 

mulțumesc. 

Articolul 4 al proiectului de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna 

consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

Acum supun la vot hotărârea în întregime, împreună cu cele două amendamente. Cine 

este „pentru”? Vă mulțumesc. „Împotrivă”? „Abțineri”? O abținere. Vă mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, o abținere - doamna Natea 

Daciana, doamna consilier Moldovan Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost 

absenți. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 

bugetului general consolidat al județului Mureș în 2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Având în vedere că există avizul favorabil al consiliilor 

de specialitate, 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. Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna consilier Moldovan 

Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

4. Proiect de hotărâre  privind utilizarea în anul 2021 a excedentului cumulat al anilor 

precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă ale secțiunii de 

funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Având în vedere că există avizul favorabil al consiliilor 

de specialitate, 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. Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna consilier Moldovan 

Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în anul 

2021 bugetului propriu al județului Mureș și instituțiilor 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? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem 

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

mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna consilier Moldovan 

Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți.      

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

176/2020 privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la implementarea proiectului  

”VIP – PLUS „Voluntariat – Inițiative – Profesionalism pentru calitate în serviciile de 

zi destinate copiilor din comunitățile vulnerabile”. 

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. 

Vă mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna consilier Moldovan 

Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

7. 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, 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 să 

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

Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna consilier Moldovan 

Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei 

Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, 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 să 

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

mulțumesc foarte frumos. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, doamna consilier Moldovan 

Angela și domnul consilier Bățagă Tiberiu au fost absenți. 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acum trecem la partea de întrebări, interpelări, dacă 

aveți. Am înțeles întrebarea, mai detaliat poate să vă dea răspunsul domnul director 

Alin Mărginean, dar vă pot spune și eu. Momentan nu există apărut modul cum se poate 

da acest spor, deci așteptăm normele de aplicare și există posibilitatea și în momentul 

în care vom avea, bineînțeles că vom proceda la acordarea acestor stimulente. Am 

primit această scrisoare. Sindicatul o să primească răspunsul și vor primi fiecare sumele 

respective în momentul în care va fi un act normativ în baza căruia se poate calcula 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12_/pct8.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12_/pct8.pdf
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acest lucru. În acest moment nu există acest act normativ. Vă mulțumesc. Alte întrebări 

dacă sunt cumva? Dacă nu sunt, atunci eu vă mulțumesc foarte frumos. Poate cu unii 

dintre dumneavoastră nu o să ne mai vedem personal, doar prin zoom, săptămâna 

viitoare, probabil în 22, o să avem o ședință de consiliu județean, dar atunci nu mai 

este necesar să fim prezenți în sală, putem să o facem și pe zoom, vor fi două proiecte 

în legătură cu aeroportul și va fi și o modificare de buget privind suma de astăzi. 

Oricum, celor cu care nu ne vom întâlni le doresc sărbători fericite și să ne vedem 

sănătoși la următoarea ședință! Și acum aș întreba domnii vicepreședinți dacă doriți să 

luați cuvântul? Domnul Georgescu? Vă rog. 

Domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu: Mulțumesc. Sărut mâna! Bună ziua! Am vrut să 

îmi ascultați și vocea, nu numai să mă vedeți. Îmi amintesc primea mea vizită în această 

clădire. Era prin anii 1995, 1996 când am rămas impresionat de frumusețea și de istoria 

acestei clădiri și mă gândeam, wow, ce oameni importanți trebuie să lucreze aici. 

Niciodată nu m-am gândit că voi fi și eu printre cei care lucrează aici. Ce pot să spun? 

Mulțumesc. Era vorba unui cântec – Mulțumesc din inimă partidului, dar acum, fără 

glumă, mulțumesc Partidului Național Liberal pentru nominalizare, de asemenea, vă 

mulțumesc vouă, majorității, care m-ați acceptat. Nu sunt naiv, sunt beneficiarul unei 

conjuncturi politice favorabile. Astăzi, venind încoace, de dimineață, am început să 

primesc niște mesaje de susținere, pe surse, s-a aflat că eu voi fi candidatul Partidului 

Național Liberal și am fost bucuros că aceste mesaje au venit și din partea unor 

cunoștințe și prieteni care au altă cultură politică, au alte viziuni politice, fapt care m-a 

îndemnat să mă gândesc că am o mare responsabilitate și mă tot gândesc ce pot face eu 

pentru locuitorii județului ca, după patru ani, să mă pot privi în oglindă și să spun: asta 

am făcut, asta am făcut, asta am făcut în perioada în care noi am fost aici. Dar, din 

experiența mea profesională, pot să vă spun că nu pot să fac nimic de unul singur. Cred 

că cu toții am ajuns la momentul în care zgomotul armelor politice ar trebui să tacă și 

de acum înainte să se audă doar dialogul nostru, urmat de fapte. De fapt, toți cei de 

aici ne dorim același lucru și anume scoaterea județului din anonimat și ștergerea 

amintirilor neplăcute din istoria recentă. Depinde numai de noi să dovedim că ne-am 

maturizat politic, că suntem europeni, că niciunul nu este mai presus de altul. Din 

experiența mea de conducere, de peste 30 de ani, am constatat că numai atunci când 

am avut o echipă puternică am reușit să realizez lucruri importante. Doresc și sper să 

facem și aici același lucru. Mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos domnului vicepreședinte Ovidiu 

Georgescu. Atunci, domnul Kovács Mihály-Levente, vă rog.  

Domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente: Bună ziua! În primul rând aș dori să 

mulțumesc mureșenilor, acelor mureșeni care au votat listele UDMR, pentru că m-au 

votat pentru a putea fi în primul și primul rând consilier județean și pentru a deveni 

vicepreședinte al consiliului județean era nevoie de sprijinul electoratului nostru. Pe 

această cale mulțumesc încă o dată. Totodată, mulțumesc Uniunii Democrate Maghiare 

din România pentru sprijinul acordat și pentru votul dumneavoastră. În perioada 

următoare cred că avem foarte multe lucruri de făcut și acele proiecte, care le-am 

prezentat în campania electorală referitor la zona metropolitană sau la continuarea 

investițiilor în sănătate, să le putem face și într-adevăr județul Mureș să fie pe primul 

loc, așa cum am promis și în campania electorală. Așadar, vă mulțumesc încă o dată și 

dat fiind faptul că sunt la al doilea mandat ca și consilier județean sunt onorat că voi 
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putea lucra zi de zi cu aparatul de specialitate din cadrul consiliului județean, care este 

format din oameni și experți foarte buni și pe această cale sper că vom avea rezultate 

foarte bune.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos și acum dați-mi voie să dau 

cuvântul domnului vicepreședinte Ovidiu Dancu. Te rog, Ovidiu. 

Domnul consilier județean Ovidiu Dancu: Domnule președinte, stimați colegi, îi felicit 

pe cei doi vicepreședinți aleși astăzi, le doresc succes în activitate, sper să avem o 

colaborare fructuoasă. Astăzi încheiem un ciclu de 4 ani. Sigur că, poate, nu voi mai 

avea o altă ocazie să amintesc anumite lucruri, dar consider că ne-am achitat cu 

devotament realizării unor proiecte care au marcat județul Mureș și în mandatul trecut 

am reușit să închidem niște proiecte foarte importante pentru județul Mureș. Sper să nu 

abuzez de răbdarea dumneavoastră, dar merită punctate câteva lucruri pentru că 

această evoluție politică a fiecăruia dintre noi trebuie marcată de realizări, de proiecte 

care au ca scop să genereze bunăstarea și mai binele locuitorilor județului Mureș. 

Astfel, am realizat reabilitarea completă a pistei de aterizare a Aeroportului 

Transilvania, am pus în funcțiune circuitul Transilvania Motor Ring care este cel mai 

mare circuit pentru sporturi cu motor din țară, am implementat Sistemul de 

management integrat al deșeurilor care funcționează în șase zone ale județului în baza 

contractului de servicii încheiat în 2019, am dezvoltat sistemul de sănătate, au fost 

demarate mai multe lucrări de reabilitate la clinicile din cadrul Spitalului Clinic 

Județean Mureș, au fost cheltuite peste 40 mil. lei pentru investiții la cele două spitale 

din subordinea consiliului județean, respectiv Spitalul Clinic Județean Mureș și Spitalul 

din Târnăveni, sumă dublă față de perioada precedentă. Au fost semnate șapte 

contracte de finanțare din fonduri europene, valoarea totală  a acestora fiind de peste 

281 milioane lei. Este o sumă semnificativă, care este investită în dezvoltarea județului 

Mureș. Dintre acestea, două proiecte sunt legate de dezvoltarea infrastructurii 

județene, două proiecte referindu-se la reabilitarea unor clădiri de patrimoniu, 

importante, din județul Mureș, cele două proiecte rutiere - reabilitarea drumului dintre 

Ungheni și Târnăveni și a drumului județean dintre Sighișoara și Agnita, vor moderniza 

complet cele două tronsoane de drum pe o lungime de 24, respectiv 16 km. În cazul 

proiectelor de patrimoniu, lucrările sunt în curs de reabilitare a Muzeului de Științe ale 

Naturii, respectiv Palatul Culturii. Totodată este în implementare și un proiect care 

oferă servicii digitale pentru cetățeni în ce privește solicitarea și obținerea unor 

documente de urbanism. Alături de cele enumerate, am finalizat două proiecte cu 

finanțare europeană care au urmărit eficientizarea activității Consiliului Județean 

Mureș. Am reușit să creștem numărul de km pe care s-a turnat covor asfaltic nou, peste 

350 km de drum județean din totalul celor 727 al întregii rețele. Unele dintre aceste 

investiții au fost realizate prin Programul Național de Dezvoltare Locală, un total de 21 

km de drumuri județene sunt reabilitate pe patru tronsoane. Am înființat Asociația Visit 

Mureș, care se ocupă de promovarea și dezvoltarea turismului în județul Mureș. S-a 

finalizat drumul tematic Via Transilvanica, care în județul Mureș are o lungime de peste 

160 km. Sigur că avem și planuri de viitor și acestea nu pot să nu includă extinderea 

pistei aeroportului, construirea unui terminal modern de pasageri și extinderea 

parcărilor pentru aeronave, dezvoltarea spitalelor, modernizarea drumurilor județene. 

Extinderea și dezvoltarea aeroportului nu se pot opri. Un obiectiv important ar fi și 

realizarea Centurii municipiului Târgu Mureș, pe partea de sud-vest ar trebui să 
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realizăm și reabilitarea drumurilor care traversează limita, granița județului unde 

investițiile sunt începute. De asemenea, continuarea demersurilor pentru ca județul 

Mureș să devină un județ smart, digitalizarea instituțiilor și gazeificarea deșeurilor 

menajere considerăm că sunt proiecte majore pentru județ. Menținerea sănătății 

oamenilor este întotdeauna importantă, prin urmare prioritatea va fi să avem spitale 

moderne și bine dotate. 

Domnule președinte, stimați colegi, de astăzi începe o perioadă nouă pentru executivul 

consiliului județean, un executiv susținut de o nouă majoritate politică UDMR - PNL. 

Partidul Social Democrat va intra în opoziție din acest moment, dar așa cum am știut să 

gestionăm problemele județului și să aducem o dezvoltare a acestuia, tot așa, de acum 

înainte vă asigurăm, domnule președinte, vom iniția și susține toate proiectele viabile 

pentru dezvoltarea economică, socială, culturală și administrativă a județului Mureș, 

reprezentând cu demnitate votul cetățenilor care ne-au mandatat să îi reprezentăm în 

consiliul județean. Vă mulțumesc și vă doresc sărbători fericite cu multă sănătate! 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos domnului vicepreședinte Ovidiu 

Dancu. Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci vă mulțumesc foarte 

frumos pentru prezență. Celor cu care nu ne vom mai vedea le urez: Sărbători fericite și 

toate cele bune! Multă sănătate! 

Ședința se încheie la ora 14.02. 

 

 

 

PREŞEDINTE               SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                           Paul Cosma 
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