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PROCES –VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş  
din data de 27 mai 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.181/20.05.2021. 

La ședință au participat toți cei 35 de consilieri județeni  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua, tuturor. Dați-mi voie să  începem. În 
primul rând, bună ziua, tuturor, și  bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului 
Județean Mureș. În primul rând, aș dori să dau cuvântul domnului secretar general 
Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Județean Mureș din data de 22 aprilie 2021. Vă rog, domnule secretar. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Vă mulțumesc, domnule președinte. 
Doamnelor, domnilor consilieri, ați primit materialul. Dacă aveți observații cu privire 
la conținut? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 
data de 22 aprilie 2021. Cine este ”pentru”? Dacă se ”abține” cineva? Dacă este 
cineva ”împotrivă”? Vă mulțumesc pentru unanimitate.  

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 22 aprilie 2021 se aprobă cu 35 
voturi ”pentru”. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Ordinea de zi ați primit-o. Avem  
21 de proiecte pe ordinea de zi. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi?  
Dacă nu aveți, atunci dați-mi voie să supun la vot ordinea de zi. Cine este ”pentru”? 
Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu sunt. Vă 
mulțumesc.  

Ordinea de zi se aprobă cu 35 voturi ”pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru 
anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate, cu votul favorabil 
există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre ? Vă rog, doamna 
consilier Moldovan. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Domnule președinte, pentru evitarea unui conflict 
de interese, la punctele 1 și 9 nu voi participa la dezbatere și la vot. 

  Nr. 17447/24.06.2021 

          Dosar  IX B/1 

   

 

 



    2/7 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Vă mulțumesc, doamna consilier. Altcineva dacă 
mai dorește? Dacă nu, să trecem la votul pe articole.  

Art.1 se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan). 

Art.2 se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan). 

Art.3 se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat 
(Angela Moldovan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Trecem la punctul 2 de pe 
ordinea de zi.  

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru 
finanțarea activității neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și 
cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”? Două. 
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” (Natea Mihaela-Daciana  și 
Bretfelean Valentin Constantin). 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Mureș în 
domeniul public al comunei Ideciu de Jos a unor suprafețe de teren. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei de specialitate există la 
această hotărâre. Dacă aveți întrebări? Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu 
sunt.”Abțineri”?  Nu sunt. Mulțumesc frumos. 

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”.  

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul Public 
Județean Salvamont - Salvaspeo Mureș a imobilului situat în Târgu Mureș, strada 
Plutelor nr.1,  care face parte din domeniul public al județului Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Cine este ”pentru” ? 
”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”? Nu sunt. Mulțumesc frumos. 

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”.  

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 
Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”? Nu sunt. 
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”.  
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6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor spaţii din 
imobilul proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în administrarea Spitalului 
Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”?  Nu sunt. 
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”.  

7. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din imobilul ce 
aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş 
nr.2. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”?  Nu sunt. 
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”.  

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția Națională 
pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat în municipiul Târgu 
Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului public județean  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”?  Nu sunt. 
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri 
și cheltuieli al județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, 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, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”? Nu sunt. 
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela 
Moldovan). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. „Parc 
Industrial Mureş” S.A.,  la 31.12.2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnule Kedei, vă rog 
frumos. 

Domnul consilier Kedei Pál Előd: Nu voi participa la dezbaterea și votul proiectelor de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi la punctele 10 și 11. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine. Mulțumesc.  Dacă mai aveți întrebări ?  Dacă 
nu, atunci vă rog să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu 
sunt.”Abțineri”? Două.  Mulțumesc frumos.  
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Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Kedei Pál Előd), 2 
”abțineri” (Natea Mihaela-Daciana  și Bretfelean Valentin Constantin). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. 
"Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”? Două. 
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Kedei Pál 
Előd), 2 ”abțineri” (Natea Mihaela-Daciana  și Bretfelean Valentin Constantin).  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. Aeroportul 
Transilvania Târgu Mureș, la data de 31.12.2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Două.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” (Natea Mihaela-Daciana  
și Bretfelean Valentin Constantin).  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor de natură 
neeconomică şi a metodologiei pentru calculul compensaţiei cheltuielilor 
neeconomice a Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu 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 vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Două.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” (Natea Mihaela-Daciana  
și Bretfelean Valentin Constantin).  

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea  activităților ce vor fi finanțate din Fondul 
de tineret în anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru”? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Nu sunt.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”. 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor de 
traseu pentru 2 trasee, cuprinse în Programul județean de transport rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Nu sunt.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 voturi ”pentru”. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/03_/pct15.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/03_/pct15.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/03_/pct15.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/03_/pct15.pdf
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a Deșeurilor 
în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Două.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” (Natea Mihaela-Daciana  
și Bretfelean Valentin Constantin).  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din fonduri 
europene a proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B și DJ 142, Ungheni 
(DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – județul 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 vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Nu sunt.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale 
coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Nu sunt.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”.  

19. Proiect de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Județean Mureș în 
calitate de reprezentant al asiguraților în Adunarea Reprezentanților -  organ de 
conducere al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. 

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 
este vorba de vot secret și îi rog pe colegi să vină nominal să voteze.  

Domnul secretar general Paul Cosma: Voi face apelul nominal. Conținutul buletinului 
de vot este puțin diferit față de cel cu care v-am obișnuit până acum, în intenția de a 
simplifica lucrurile. Veți vedea că sunt predefinite opțiunile DA sau NU și urmează să 
încercuiți opțiunea pentru care dumneavoastră intenționați să exprimați votul. 
Mulțumesc. Voi începe cu domnul președinte și cu cei doi vicepreședinți și pe urmă, 
domnii consilieri. 

Se trece la procedura de votare cu buletin de vot. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Până când se numără voturile, dați-mi voie să 
continui cu punctele 20 și 21.  

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a 
proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare 
nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct19.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct19.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct19.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/04/pct19.pdf
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să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Nu sunt.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”.  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare DJ152A, DJ151A și DJ151 
Târgu Mureș (DN15E) – Band – Șăulia - Sărmașu – limită județ Bistrița-Năsăud, județul 
Mureș”, faza DALI. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 
Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci vă rog 
să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Nu sunt.  
Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Așteptăm să termine domnul secretar general cu 
numărarea voturilor. Poftiți, domnule secretar general.  

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, 
domnilor consilieri. Proiectul de hotărâre de la punctul 19 a fost aprobat cu 33 de 
voturi ”pentru” și două voturi ”împotrivă”. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Deci și punctul 19 a fost adoptat.  

22.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă cineva dorește să aibă o interpelare? Domnule 
profesor Bățaga, vă rog frumos. 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: Domnule președinte, mulțumesc că de obicei îmi 
dați această posibilitate și foarte pe scurt, pentru că nu mai vreau să revin, probabil 
că unii dintre colegii mei vor fi și agasați dar, din păcate, noi mergem tot în jos cu 
zona medicală. Am înțeles că nici pentru partea de construcții nu reușim să ajungem 
la un consens cu colegii noștri de la Primărie și v-aș propune, și asta este o părere 
personală, să stabilim o echipă de mediere, conducerea județului, consilieri din toate 
formațiunile politice, și dintr-o parte și din alta, să stabilim odată care este strategia 
pentru a dezvolta zona medicală din acest oraș pentru că, credeți-mă, suntem exact 
ca în perioada fostului secretar general sovietic Brejnev, într-o perioadă a stagnării și 
mergem în jos foarte vertiginos. Avem mari lipsuri datorită faptului că partea de 
finanțare este afectată din cauza pandemiei și foarte multe programe naționale, și 
pentru asta o să îl rugăm pe domnul Călin Cociș Orlando, care este membru în 
Adunarea Reprezentanților, să ne mai sprijine pe zona respectivă dar, vă rog, să 
stabilim odată, o discuție cu colegii noștri de la consiliul local, cu Primăria, cu cine 
este interesat, pentru că am dori să avem odată o strategie clară pentru partea de 
sănătate. Spitalul Clinic Județean de Urgență și Spitalul Clinic Județean au niște 
necesități care trebuie rezolvate și am înțeles că există tot timpul acest diferend 
teritorial și am veni în sprijinul tuturor ca să stabilim. Până și în Fâșia Gaza, Israelul 
și Hamas-ul au ajuns la o înțelegere, și eu nu cred că nu vom putea ajunge și noi la o 
mediere și la o soluționare favorabilă pentru a da drumul proiectelor care sunt 
absolut necesare pentru zona medicală a acestui oraș. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnule profesor. Aici nu este vorba de 
o mediere între consilii, ci o mediere între juriști, care este aproape la ordinea zilei, 
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și în cazul în care nu se găsesc soluții, nu consilierii o vor rezolva, ci instanța, dacă vă 
referiți la teren. Dacă e vorba de strategii, atunci, vă rog, punctual să vedem ce 
depinde de noi și ce nu depinde de noi, pentru că Spitalul Clinic de Urgență, știți 
foarte bine, aparține Ministerului Sănătății. Noi degeaba vrem să facem strategii dacă 
ministerul nu spune ce anume trebuie să facem și ce nu. În legătură cu terenul de la 
spital, nu a intrat acum pe ordinea de zi pentru că așteptăm ca, colegii de la 
Consiliul Local Târgu Mureș, la urma urmei, să își spună clar punctul de vedere și 
dacă nu, atunci nu vom avea altă posibilitate decât să avem un proces prin care, 
probabil, se vor desemna, exact, ariile care vor fi întabulate pentru Consiliul 
Județean și cele care vor fi întabulate pentru Consiliul Local.  Cu mare plăcere, dacă 
doriți să aveți întâlniri cu ei, eu nu mă opun și mă gândesc că ar trebui să aveți. 
Fiecare formațiune politică are, noi cel puțin avem, și mă gândesc că fiecare 
formațiune politică are, dar, din păcate, ne depășește modul de rezolvare efectiv, și 
așteptăm părerea juriștilor de la Primărie în acest moment.  

Dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Dacă nu, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc 
pentru prezență. Vă doresc o zi deosebit de plăcută în continuare. La revedere, 
tuturor.  

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                       Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu  

               Genica Nemeş, director executiv 
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