
    1/3 

 

 

 

PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

8 ianuarie 2021, 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.1/04.01.2021. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit doamna consilier Kozma 

Monika. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să vă spun buna ziua tuturor și bine ați 

venit și să urez tuturor La mulți ani! Fiind o ședință cu caracter solemn, aș începe 

prin intonarea Imnului de Stat al României.  

Se intonează Imnul de Stat. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Dați-mi voie să dau cuvântul domnului 

secretar general pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 

Județean Mureș din data de 17 decembrie 2021.  

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Sunt, de fapt, 

două ședințe care au avut loc în luna decembrie. Ședința ordinară din data de 17 

decembrie și cea extraordinară din data de 22 decembrie 2020. Pentru fiecare dintre 

ele s-a întocmit un proces-verbal pe care dumneavoastră l-ați primit. Vă consult, 

dacă sunt observații, obiecțiuni cu privire la conținutul celor două acte? Întrucât nu 

sunt, dați-mi voie să supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 17 

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

cineva? 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 17 decembrie se aprobă cu 32 voturi 

”pentru”, a lipsit doamna consilier Kozma Monika, (2 consilieri urmând să depună 

jurământul). 

Domnul secretar general Paul Cosma: Supun la vot procesul-verbal al ședinței 

extraordinare din data de 22 decembrie 2020. Cine este ”pentru”? Dacă este cineva 

”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Vă mulțumesc. 
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Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 22 decembrie se aprobă cu 32 

voturi ”pentru”, a lipsit domna consilier Kozma Monika, (2 consilieri urmând să 

depună jurământul). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Să trecem la ordinea de zi a 

ședinței extraordinare de astăzi. Sunt două puncte pe ordinea de zi, pe care ați 

primit-o. Dacă sunt întrebări cu privire la ordinea de zi? Dacă nu sunt, să trecem la 

vot. Cine este ”pentru”? Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu 

sunt. Vă mulțumesc. 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, a lipsit doamna consilier Kozma 

Monika, (2 consilieri urmând să depună jurământul). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Având în vedere ordinea de zi, aș da cuvântul, 

prima dată, domnului secretar general pentru a citi Încheierea civilă. 

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

Doamnelor, domnilor consilieri, după cum cunoașteți, în cursul lunii decembrie, 

mandatul de consilier județean al doamnei Dumitrița Gliga, respectiv, al domnului 

Kolcsár Anquetil Károly au încetat. În urma adoptării hotărârilor prin care s-a 

constatat încetarea de drept a mandatului celor doi consilieri, m-am adresat 

Tribunalului Mureș, după ce am făcut procedurile legale cu partidele politice în 

vederea validării mandatelor supleanților, respectiv domnii consilieri Kocsis Csaba și 

Ștefan Someșan. În data de 24 decembrie s-a constituit la Tribunalul Mureș, Dosarul 

nr.2675/102/2020, dosar în care, la data de 29 decembrie 2020, s-a pronunțat 

Încheierea nr.99. Pe scurt, potrivit conținutului încheierii, instanța legal învestită cu 

soluționarea cererii de validare a celor doi domni consilieri, domnul Kocsis, respectiv 

domnul Someșan, a cercetat legalitatea alegerii acestora, îndeplinirea condițiilor 

prevăzute de art.114 din Codul administrativ pentru a dobândi calitatea de consilier 

județean, constatând că toate prevederile legale, circumstanțiate stării de fapt, sunt 

îndeplinite, a dispus admiterea solicitării secretarului județului și, în consecință, a 

dispus validarea mandatului de consilier județean al domnilor Kocsis Csaba din partea 

Uniunii Democratice a Maghiarilor din România, - Organizația Județeană Mureș, 

respectiv Someșan Ștefan, din partea Partidului Social Democrat – Organizația 

Județeană Mureș. Hotărârea a fost comunicată partidelor politice, Instituției 

Prefectului, secretarului general, la rândul meu aducând-o la cunoștința celor doi 

domni. Hotărârea a rămas definitivă prin neexercitarea căii de atac. Vă mulțumesc.  

1. Depunerea jurământului de către consilierii județeni, supleanți pe listele de 

candidați la alegerile pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 

27 septembrie 2020, ale căror mandate au fost validate de Tribunalul Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Urmează punctul 1 de pe ordinea de 

zi, în baza căruia va urma depunerea jurământului celor doi consilieri județeni, 

supleanți pe listele de candidați la alegerile administrației publice locale din 27 

septembrie 2020, ale căror mandate au fost validate de către Tribunalul Mureș. Vă 

rog.  
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Cei doi consilieri județeni, domnul Kocsis Csaba și respectiv domnul Ștefan Someșan 

au procedat la depunerea jurământului, rostind următoarele: 

„Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă 

în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Mureș. Aşa să îmi 

ajute Dumnezeu!”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim celor doi consilieri județeni și le urez și 

lor multă sănătate și putere de muncă și îi asigur de colaborarea bună, a noastră, 

pentru binele cetățenilor județului Mureș.  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 158/5.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare. 

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

hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? 

”împotrivă” ? Nu sunt. Abțineri?  Nu sunt. Mulțumesc frumos. Se aprobă în 

unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, a lipsit doamna consilier Kozma 

Monika. 

3. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La interpelări, dacă dorește cineva să ia cuvântul?  

Domnul consilier Ovidiu Dancu: Domnule președinte, stimați colegi. Vreau să anunț 

plenul Consiliului Județean că, începând de astăzi, am fost desemnat liderul grupului 

consilierilor Partidului Social Democrat din Consiliul Județean Mureș. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Felicitări. Mulțumim. Altcineva dacă dorește să ia 

cuvântul? Dacă nu, atunci vă mulțumesc frumos pentru prezență și să ne vedem cu 

bine la ședința ordinară de la sfârșitul lunii.  

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                       Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

    Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

                Genica Nemeş, director executiv 
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