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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 22 decembrie 

2020, ora 13.00 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat online, în sistem videoconferință și au fost conduse de 

domnul preşedinte Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 510 

din 18 decembrie 2020 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de 

Zi” şi „Nepujság”. Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit domnii 

consilieri: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și Alexandru Lupa. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua! Cred că putem să începem. Nu știu, 

domnule secretar, puteți să verificați cine este prezent și cine nu? Puteți să faceți 

prezența, dacă vă rog  frumos? 

Domnul secretar general Cosma Paul: Da, dacă fac apelul nominal. Sigur că da. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am văzut la participanți acum mai multe persoane, 

dar sunt și angajați.  

Domnul secretar general Cosma Paul. Haideți să facem apelul nominal, domnule 

președinte, dacă sunteți de acord. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Sigur.  

Domnul secretar general face apelul nominal. 

Domnul secretar general Cosma Paul: Vă mulțumesc. Domnule președinte, din 33 de 

consilieri în funcție lipsesc 3, domnul Aszalos Gavril, domnul Kedei Pál-Elöd și domnul 

Pogăcean Constantin. Consiliul are întrunit cvorumul de ședință pentru a adopta în mod 

valabil hotărâri.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine. Vă mulțumesc domnule secretar general. Dacă-

mi permiteți, stimați colegi, atunci ați primit ordinea de zi. În acest moment nu este 

proces-verbal al ședinței precedente, al ședinței ordinare. Atunci, dacă îmi permiteți, 

aș începe cu ordinea de zi. Avem trei proiecte în regim de urgență și patru proiecte în 

regim ordinar. Cele în regim de urgență ați văzut că sunt cele care obligatoriu trebuiau 

prinse acum, în această ședință extraordinară. V-aș întreba dacă are cineva întrebări în 

legătură cu ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot. Domnule 

secretar general vă rog să trecem la votul ordinii de zi.  
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Domnul secretar general Cosma Paul: Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș mai face o 

precizare, consemnăm absența domnului Lupa Alexandru. Nu l-am precizat anterior, și 

dumnealui este absent.  

Domnul secretar general, prin apel nominal, supune la vor ordinea de zi. 

Se consemnează prezența domnului consilier județean Pogăcean Constantin. 

Domnul secretar general Cosma Paul: Domnule președinte, avem unanimitate pe 

ordinea de zi.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc stimați colegi pentru vot. Și aș trece la 

primul punct de pe ordinea de zi. 

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate, (domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, 

Kedei Pál-Elöd și Alexandru Lupa au fost absenți).  

În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre privind privind constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier județean al domnului Kolcsar Anquetil-Károly. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Nu știu, domnule secretar, doar o întrebare, deoarece 

la punctul unu și doi este vorba de încetarea celor două mandate, facem votul separat 

pe fiecare sau putem și împreuna? 

Domnul secretar general Cosma Paul: Nu este necesar, domnule președinte. Dacă 

sunteți de acord, putem să facem apelul nominal pentru exprimarea votului la sfârșitul 

ședinței. Deci, după terminarea ordinii de zi facem un singur apel nominal unde o să vă 

întreb punctual, la fiecare punct, pe fiecare dintre dumneavoastră care este votul.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Excelent, pentru că așa durează mai puțin. La asta m-

am și gândit. Deci este punctul 1 de pe ordinea de zi, dacă sunteți de acord, cred că nu 

sunt întrebări, dar totuși vă întreb dacă există întrebări.  

2. Proiect de hotărâre privind privind constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier județean al doamnei Dumitrița Gliga. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Iarăși vă întreb dacă cineva dorește să ia cuvântul aici? 

Nu cred. Da. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Este vorba de sumele pe care le-am primit in partea 

Guvernului la cele două poziții. Dacă aveți întrebări în legătură cu punctul 3?  

Domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan: Da. Eu nu voi participa la vot. Vă 

mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnul Pokorny. Dacă nu sunt alte 

întrebări, atunci aș trece la ordinea de zi în regim ordinar.  

În regim ordinar: 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021. 

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

hotărâre? Dacă nu, atunci aș trece la punctul 2 în regim ordinar.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
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2. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de 

ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei 

economice generate de epidemia de coronavirus ”Covid 19”. 

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

rog, domnule profesor. 

Domnul consilier județean Tiberiu Bățagă: Dacă-mi permiteți, domnule președinte, 

rugămintea mea era.., e o idee foarte bună pentru acordare, voiam să știu, în afară de 

faptul că cei de la Wizzair chiar ne ajută și chiar trebuie să le fim recunoscători pentru 

sprijinul pe care l-au…, ce alți operatori aerieni aveți în vedere, pentru că vedeți, cu 

Taromul nu avem legătură cu Bucureștiul și mă refer la zona de parlamentari care, din 

păcate, trebuie să meargă la Cluj, iar pentru alte zboruri, eu vă spuneam și la una 

dintre ședințe și ați fost foarte amabil că ați spus că vom discuta despre acest subiect. 

Avem peste 800 de studenți internaționali, mai ales din zona… și vă și spun zona, pentru 

că acum le-am selecționat și mai bine și care vin și prin Erasmus, sunt din zona 

Valencia, Madrid, Barcelona, Palermo, Napoli, Bari, Milano și aici era un interes foarte 

crescut dacă există posibilitatea ca să se facă zboruri către Târgu Mureș cu aceste 

destinații. Acum, sigur, eu știu, la un moment dat au fost niște discuții, în urmă cu 

câtva timp și cu cei de la Ryanair, care nu știu cum s-au finalizat, probabil mai sunt și 

alte companii Easy Jet, iar noi la un moment dat discutasem și în cadrul universității, 

având în vedere că avem acea sucursală de la Hamburg, dacă am putea atrage zboruri 

prin zona Lufthansa, nu neapărat prin Lufthansa, dar și prin Air Dolomiti, care este 

subsidiara lor. Aici voiam să știu, dacă putem să facem ceva pe zona respectivă. Altfel, 

ideea este foarte bună și absolut de acord să sprijinim operatorii aerieni. Deci, dacă mai 

putem atrage operatori aerieni pe zona aceasta. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnul profesor, stimați colegi, dacă-mi permiteți, 

haideți, vă rog, să trecem peste ordinea de zi și când ajungem la diverse și interpelări, 

acolo vorbim despre aceste lucruri punctuale. Să trecem peste ordinea de zi și dacă 

cineva are în legătură cu ordinea de zi și cu materialul din ordinea de zi întrebări și o să 

dau răspunsurile pentru fiecare, la ultimul punct, dacă îmi permiteți.  

Domnul consilier județean Tiberiu Bățagă: Bine. Mulțumesc. De acord, domnule 

președinte, sigur că da. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă cineva are întrebări la punctul 2, dacă nu atunci 

aș trece la punctul 3.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din 

Master Planul General de Transport", respectiv extindere platformă de parcare 

aeronave cu minim 7720 mp și extindere terminal de pasageri cu minim 8130 mp, 

etapa I. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La punctul acesta dacă sunt întrebări? Dacă nu, atunci 

aș trece la punctul 4. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din 

Master Planul General de Transport", respectiv achiziționare Sistem Echipamente 

Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu, atunci aș da cuvântul domnului secretar general și atunci vom vota 

toate punctele ordinii de zi, fiecare persoană, nominal. Vă rog, domnule secretar 

general.  

Domnul secretar general Cosma Paul: Vă mulțumesc domnule președinte. 

Doamnelor/Domnilor consilier să aveți în vedere că la punctul 3 – în regim de urgență, 

rectificarea de buget este nevoie de un vot pe articole și atunci o să vă consult, în 

momentul când ajungem la momentul respectiv, pentru toate cele trei articole în mod 

separat. Da? Haideți să începem atunci. 

Domnul secretar general face apelul nominal, fiecare consilier și președintele 

exprimându-și votul pentru proiectele de pe ordinea de zi, după cum urmează:  

Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

județean al domnului Kolcsar Anquetil-Károly se aprobă în unanimitate (domnii 

consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și Alexandru Lupa au fost absenți). 

Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

județean al doamnei Dumitrița Gliga se aprobă în unanimitate (domnii consilieri 

județeni: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și Alexandru Lupa au fost absenți). 

Articolul 1 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2020 se aprobă cu 29 voturi ”pentru", domnul consilier județean 

Pokorny Vasile Ștefan nu a votat, iar domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei 

Pál-Elöd și Alexandru Lupa au fost absenți. 

Articolul 2 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2020 se aprobă cu 29 voturi ”pentru", domnul consilier județean 

Pokorny Vasile Ștefan nu a votat, iar domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei 

Pál-Elöd și Alexandru Lupa au fost absenți. 

Articolul 3 al Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2020 se aprobă cu 29 voturi ”pentru", domnul consilier județean 

Pokorny Vasile Ștefan nu a votat, iar domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei 

Pál-Elöd și Alexandru Lupa au fost absenți. 

Proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru 

anul 2020 se aprobă cu 29 voturi ”pentru", domnul consilier județean Pokorny Vasile 

Ștefan nu a votat, iar domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și 

Alexandru Lupa au fost absenți. 

Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2021 se 

aprobă în unanimitate, domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și 

Alexandru Lupa au fost absenți. 

Proiectul de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru elaborarea unei scheme de 

ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei 

economice generate de epidemia de coronavirus ”Covid 19” se aprobă cu 28 voturi 

”pentru", 2 "abțineri” (domnul Valentin Constantin Bretfelean și doamna Mihaela – 

Daciana Natea), iar domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și 

Alexandru Lupa au fost absenți. 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2020/12__/RU3.pdf
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Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din 

Master Planul General de Transport", respectiv extindere platformă de parcare 

aeronave cu minim 7720 mp și extindere terminal de pasageri cu minim 8130 mp, etapa 

I se aprobă în unanimitate, domnii consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și 

Alexandru Lupa au fost absenți. 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 

europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu includerea obiectivelor din 

Master Planul General de Transport", respectiv achiziționare Sistem Echipamente 

Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI se aprobă în unanimitate, domnii 

consilieri județeni: Aszalos Gavril, Kedei Pál-Elöd și Alexandru Lupa au fost absenți. 

Domnul secretar general Cosma Paul: Domnule președinte, toate proiectele înscrise pe 

ordinea de zi au fost adoptate.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine. Mulțumesc. Stimați colegi, a fost o problemă 

pusă de domnul profesor Bățagă și aș dori să dau și un răspuns. Noi am dorit foarte 

multe să facem cu acest aeroport dar, momentan, așteptăm să se termine pandemia. 

Între timp, discutăm cu operatorii aerieni, dar în acest moment nimeni nu poate 

prevede ce se va întâmpla peste două-trei luni de zile, dar, sigur, avem în vedere să 

discutăm și să facem contracte cu toți operatorii care doresc să vină la Târgu Mureș și 

cred că rolul nostru cel mai important este să creăm condiții ca să vină la noi acești 

operatori. Și, sigur, atât eu cât și colegii de la aeroport o să facă totul ca să avem cât 

mai multe curse pe acest aeroport. 

Domnul consilier județean Tiberiu Bățagă: Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă altcineva dorește vreo interpelare? Dacă nu, 

atunci dați-mi voie să vă mulțumesc pentru prezență, probabil cu majoritatea dintre 

dumneavoastră nu ne vom vedea până la Crăciun, așa că vă doresc un Crăciun fericit!, 

multă sănătate tuturor și să ne vedem cu bine la următoarea ședință. La revedere 

tuturor! 

Ședința se încheie la ora 13.25. 

 

PREŞEDINTE               SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                           Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  Cristina Mureșan - consilier 

    Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

                 Genica Nemeş, director    


