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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

24 iunie 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.217/18.06.2021. 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit domnul vicepreședinte 

Kovács Mihály-Levente și domnii consilieri Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu  

Cengher și Kozma Monika. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă îmi permiteți, atunci să începem ședința 

ordinară. În primul rând, dați-mi voie să vă spun Bună ziua și  Bine ați venit la 

ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș! Aș începe cu procesul-verbal al 

ședinței anterioare și aș da cuvântul domnului secretar general Paul Cosma pentru a 

prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data 

de 27 mai  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 conținutul acestuia? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței 

ordinare din data de 27 mai 2021. Cine este ”pentru”? Dacă se ”abține” cineva? Dacă 

este cineva ”împotrivă”? Vă mulțumesc pentru unanimitate.   

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 27 mai  2021 se aprobă cu 30 voturi 

”pentru”, 5 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-

Ovidiu Cengher, Kozma Monika, Constantin Pogăcean). 

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

care ați primit-o. Primul punct este în regim de urgență și v-aș ruga ca prima dată să 

aprobăm introducerea în regim de urgență a acestui proiect de hotărâre și aș dori să 

vă întreb dacă aveți întrebări în legătură cu acest lucru? Vă rog, doamna consilier. 
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Doamna consilier Mihaela-Daciana Natea: Doar un comentariu legat de introducerea 

unui punct în regim de urgență cu câteva ore înainte de ședință. Rugămintea este ca, 

pe viitor, totuși, să încercăm să le introducem un pic mai repede pentru ca să 

apucăm și noi să ne documentăm. Mulțumesc mult. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: O să vă explic imediat de ce este acest lucru, dar 

fiecare lucru are rolul lui. Dacă sunteți de acord cu introducerea acestui punct în 

regim de urgență? Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? 

Dacă se ”abține” cineva? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

Se aprobă introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre în regim de 

urgență cu 30 voturi ”pentru”, 5 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-Levente, Birtalan 

István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika, Constantin Pogăcean). 

Acum, aș dori să supun atenției că aș propune ca punctele în regim ordinar să fie 

aprobate cu scoaterea proiectului de hotărâre nr.8 și din această cauză a fost prima 

dată aprobată pentru că era vorba, la punctul 8, despre o numire provizorie și, 

deoarece, a fost terminată procedura de selecție a membrului din consiliul de 

administrație, atunci am propus să scoatem punctul 8 pentru o numire provizorie și 

să intre ca și propunere proiectul de hotărâre pentru persoana respectivă, definitivă. 

Deci, din această cauză a fost, doamna consilier Natea, cred că înțelegeți, a fost 

această procedură de urgență, că nu are nici un rost ca astăzi să numim pe cineva în 

regim de urgență și peste o săptămână să vă chemăm și să spunem că nu mai este  

urgență ci este una definitivă. Deci, acum, aș dori să votăm și 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 30 voturi ”pentru”, 5 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika și Constantin 

Pogăcean). 

Doamna consilier Szasz Izolda: Vă rog să se consemneze că la punctele 3 și 12 nu voi 

participa la vot. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Pentru evitarea unui conflict de interese nu voi 

participa la votul punctelor 1 și 9. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. O să mai precizez, încă o dată, că 

ordinea de zi a fost aprobată cu scoaterea punctul 8 de pe ordinea de zi. Aș trece la 

primul punct, în regim de urgență. 

În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator neexecutiv – membru al 

comitetului de audit în Consiliul de administrație al Regiei Autonome ”Aeroportul 

Transilvania” Târgu Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei de specialitate, există. 

Aici va fi un vot secret. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre ? 

Dacă nu, aș ruga colegii să vină. Domnul secretar o să vă cheme și atunci vom face să 

avem acest vot secret. 
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Domnul secretar general Paul Cosma: Vă mulțumesc, domnule președinte. Fiind 

vorba de o hotărâre referitoare la persoane, votul este secret. Veți primi, fiecare 

dintre dumneavoastră, câte un buletin de vot care are imprimată opțiunea DA sau 

NU. Cea care corespunde voinței dumneavoastră urmează să o încercuiţi. Dacă voi 

vota DA, o să încercuiesc DA, iar dacă voi vota NU, o să încercuiesc NU. Vă 

mulțumesc. O să încep apelul nominal cu domnul președinte Péter Ferenc. 

Se trece la procedura de votare cu buletin de vot. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, doamnelor și domnilor 

consilier. Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi în regim de urgență privind 

numirea unui administrator neexecutiv – membru al comitetului de audit în Consiliul 

de administrație al R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, în persoana domnului 

Novak Levente, a fost aprobat cu 29 de voturi ”pentru”, 2 voturi fiind nule. 

Mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Vă mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi în regim 

ordinar.   

În regim ordinar: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, dați-mi voie să supun la 

vot pe articole. 

Art.1 se aprobă cu 30 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 4 

consilieri au lipsit  (Kovács Mihály-Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu 

Cengher, Kozma Monika). 

Art.2 se aprobă cu 30 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 4 

consilieri au lipsit (Kovács Mihály-Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu 

Cengher, Kozma Monika). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat 

(Angela Moldovan), 4 consilieri au lipsit  (Kovács Mihály-Levente, Birtalan István-

Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

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”, 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, atunci vă rog 

să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”? Nu sunt. 

Deci unanimitate.  Mulțumesc frumos.  
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Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes 

public județean. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei de specialitate există la 

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

rog, doamna consilier. 

Doamna consilier Mihaela - Daciana Natea: Mulțumesc. Aș avea, din nou, o 

rugăminte. Să încercăm ca până la momentul întrunirii comisiilor să existe toate 

documentele. În cadrul Comisiei de cultură, anexa 2 privind bugetul nu era 

disponibilă în momentul în care comisia a fost întrunită. Se creează niște situații 

delicate dacă nu suntem bine informați și, pe de altă parte, pot atrage consecințe 

asupra actului administrativ în sine. Anexa a fost publicată a doua zi, miercuri, și la 

momentul respectiv nu era disponibilă nici pe e-mail. Deci, totuși, ar trebui să 

ajungă documentele la noi, la timp. Mulțumesc mult. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc pentru observații, așa o să facem. 

Alte întrebări, dacă aveți? Nu. Atunci dați-mi voie să supun la vot.  Cine este 

”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”?  Trei. Mulțumesc frumos. 

Hotărârea se aprobă cu 27 voturi ”pentru”, 3 abțineri (Tiberiu Bățaga, Valetin 

Constantin Bretfelean și Mihaela-Daciana Natea), 1 consilier nu a votat (Szasz 

Izolda), 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-

Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul 

nr.19.100/683/11i/06.09.2018. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizele favorabile ale comisiilor 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 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

5. 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 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 
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6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 

Mureș în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul 

Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. 

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. Scuze, este vorba despre domnul vicepreședinte și consilier Kovács 

Mihály-Levente, care, momentan este în concediu, nu se află în țară și nu poate 

participa la ședință. Am uitat să spun acest lucru. Dați-mi voie să supun la vot. Cine 

este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”?  Nu sunt. Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureş.” 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci dați-mi 

voie să supun la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt.”Abțineri”?  Nu sunt. 

Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al Spitalului 

Clinic Județean Mureș pentru perioada 2020 – 2024. 

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 30 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela 

Moldovan), 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-Levente, Birtalan István-Balázs, 

Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al 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 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului strategic de dezvoltare al 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni pentru perioada 2019 – 

2023. 

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 
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să trecem la vot. Cine este ”pentru” ? ”împotrivă” ? Nu sunt. ”Abțineri”? Nu sunt. 

Mulțumesc frumos.  

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ a orașului Sângeorgiu de Pădure și a comunelor 

Suplac și Valea Largă. 

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 30 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Szasz Izolda), 4 

consilieri au lipsit (Kovács Mihály-Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu 

Cengher, Kozma Monika). 

13. Proiect de hotărâre aprobarea actualizării Monografiei economico - militare a 

judeţului Mureş pentru perioada 2020 - 2023, aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.89/2020. 

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 31 voturi ”pentru, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnico – economice și a 

indicatorilor tehnico – economici ai investiției ”Reabilitarea unui tronson de drum 

județean DJ107D limită județ Alba – Crăiești – Adămuș - int. DN14A, de la limita cu 

județul Alba până la intersecția cu DJ107 – 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 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Kovács Mihály-

Levente, Birtalan István-Balázs, Ionuț-Ovidiu Cengher, Kozma Monika). 

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am ajuns la interpelări. Întrebări, dacă aveți? Dacă  

doriți să aveți o interpelare? Doamna consilier, vă rog frumos. 

Doamna consilier Mihaela-Daciana Natea: Cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să 

merg la pupitru pentru că este mai ușor de citit.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă rog.  

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
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Doamna consilier Mihaela-Daciana Natea: Domnule președinte, domnule 

vicepreședinte, stimați consilieri. România are o șansă unică de a beneficia de 

fonduri substanțiale de la Uniunea Europeană. Dacă politicienii au capacitatea de a 

respecta interesul național, iar birocrația administrativă capacitatea de a scrie și 

implementa corect proiectele, atunci, prin accesarea fondurilor puse la dispoziție, 

România va cunoaște o perioadă de dezvoltare. Vorbim, în principal de PNRR care 

poate aduce 29 de miliarde de euro, iar prin mecanismele de finanțare prevăzute în 

bugetul multianual al Uniunii Europene sunt preconizate, în momentul de față, din ce 

știm, aproximativ  50 de miliarde de euro. Vorbim în linii mari de aproximativ 80 de 

miliarde de euro disponibile României și disponibile județului Mureș. Asta, doar dacă 

ne facem treaba. Din exercițiul bugetar anterior, 2014-2020, România nu a accesat 

nici jumătate din fonduri. De ce? În primul rând pentru că nu există suficiente 

proiecte aduse la maturitatea necesară atragerii fondurilor. O parte din proiectele 

aflate în stadiu avansat se vor regăsi și în PNRR. O parte sunt deja programate la 

finanțare. Dar dacă nu avem proiecte, ce putem finanța? Județul Mureș se află într-o 

situație delicată. Este nominalizat în raportul de țară în rândul celor șase județe cu 

probleme de poluare. Luna trecută a fost aprobat, de Uniunea Europeană, bugetul 

fondului pentru tranziție justă. României îi revine aproximativ 2 miliarde de euro. 

Dacă împărțim suma la 6, cele 6 județe nominalizate, este clar că aceasta nu este 

suficientă. Din acest motiv este vital ca acel fond să fie corelat cu finanțările oferite 

prin PNRR, astfel încât impactul să fie maxim pentru județ. Tot vital era ca 

proiectele mari de investiții, care ajută județul, să fie în fază avansată, astfel încât 

ele să poată fi finanțate în momentul de față. Dincolo de vorbe și declarații, vedem 

că la nivel județean avem 25 km de autostradă, un proiect național, în primul rând, 

și un  muzeu. Întrebăm retoric. Vor scoate aceste investiții județul din criza generată 

de pandemie? De Fondul pentru o tranziție justă se știe de mai bine de un an. 

Totodată, se cunoaște faptul că pentru accesarea fondurilor este nevoie de un plan 

teritorial de tranziție justă și vrem să vedem unde este. Stimate domnule președinte, 

solicităm organizarea unei consultări în acest sens, ca să aflăm și noi, consilierii 

județeni, care este strategia teritorială pentru o tranziție justă. Vă solicităm să 

faceți publică strategia de corelare a celor două surse de finanțare: PNRR și Fondul 

pentru o tranziție justă și, totodată, solicităm mai multă transparență față de 

cetățeni, care au dreptul să știe ce înseamnă tranziția spre neutralitatea climatică 

despre care vorbește Uniunea Europeană, cum îi va afecta și cum vor fi utilizate 

fondurile pentru a reduce presiunea la care locuitorii județului vor fi supuși. Măsurile 

respective vor veni prin Fondul pentru o tranziție justă, nu le putem evita… Prin 

Pactul Verde European. Nu le putem evita. Trebuie să luăm măsuri. Atragem atenția 

asupra faptului că este nevoie de proiecte ca să beneficiem de finanțare europeană. 

Atragem atenția asupra faptului că aceste proiecte trebuie să fie bine făcute, să nu 

ne trezim iarăși în situația în care aceste proiecte se transformă în găuri negre 

pentru bugetul Consiliului Județean și am văzut, în trecut, astfel de situații. Atragem 

atenția asupra faptului că este nevoie de o strategie coerentă, realistă și realizabilă, 

iar dacă aceasta lipsește nu o să știm ce să  investim și unde. În final, atragem 

atenția asupra faptului că șansele pierdute nu se mai întorc niciodată iar decontarea 

se face, din păcate, pe spinarea cetățenilor județului, nu a politicienilor. Putem 
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alege să transformăm întregul județ într-un muzeu sau, să acționăm concret pentru 

dezvoltarea lui. Interpelare depusă de consilierii PMP. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, doamna consilier. Cred că această 

interpelare, ca și o declarație politică, este foarte frumoasă dar, ca și conținut, este 

complet paralelă cu realitatea. Deci, în primul rând, banii consumați din anumite 

fonduri europene nu se datorează autorităților publice locale. Să știți că toate axele, 

unde autoritățile publice locale au avut șansa să depună proiecte, au fost consumate 

100% și, chiar în multe cazuri, sunt depuse proiecte 150% -200%. Marea diferență 

între banii consumați și posibilități se datorează proiectelor mari, de infrastructură, 

în general, care nu au fost rezolvate de guverne în nicio perioadă și aici, dacă 

încercăm să facem o analiză, sunt foarte multe probleme, începând de la autorizări, 

de la avizări ale infrastructurii mari, deci este o chestie destul de complicată dar, 

nicidecum, autoritățile publice locale și chiar, nicidecum, acele societăți comerciale 

care au participat la diferite axe prioritare de dezvoltare, pentru că toate aceste axe 

au fost consumate și chiar ar fi încă rezerve unde s-ar mai putea băga bani. 

În al doilea rând, exercițiul financiar nou încă nu a început. Planul Operațional 

Regional este lăsat, deocamdată, pentru că sunt alte priorități. AFIRU-ul, deci 

fondurile pentru investiții rurale, va începe în perioada următoare, unde apar 

primele axe de dezvoltare. Pe lângă asta, ceea ce ați afirmat, PNNR și FTJ sunt 

momentan în fază de discuții, și chiar aici o să îl rog pe domnul vicepreședinte Ovidiu 

Georgescu, care face parte din grupul de lucru de la Fondul de tranziție justă, să 

facă precizările de rigoare. Programul național de reconstrucție și reziliență este  în 

fază de discuții, deci acolo nu există proiecte. Deocamdată se discută care sunt 

fondurile care pot fi alocate pe anumite domenii și încă nu a trecut nici prin comisiile 

europene, deci, deocamdată este în fază destul de incipientă. Toate datele pe care 

le doriți, le puteți primi. Nu este mare lucru, deci putem să facem luna viitoare, ca 

Direcția de dezvoltare regională să facă o prezentare generală despre toate 

proiectele care există și să știți că avem destule proiecte pregătite, numai să fie 

destui bani. Eu aș dori ca, de exemplu, la drumuri județene să avem sute de milioane 

de euro și nu 20, 30 de milioane de euro cât revine județului aproximativ, că am 

avea proiecte. La spitale am avea posibilități să atragem zeci de milioane de euro 

pentru că avem proiecte pregătite dar, deocamdată, nu știm care va fi valoarea și 

nici care va fi modalitatea prin PNRR de atragere a acestor fonduri, dar astea vor fi 

discuțiile din următoarea perioadă. Credeți-ne că există proiecte și dacă vor fi bani, 

vor fi și realizări, dar dacă nu vor fi bani, pentru că momentan toate aceste proiecte 

sunt un fel de fată morgana care se vede foarte frumos de la distanță dar trebuie să 

ne apropiem, prima dată, să o vedem palpabilă, că într-adevăr există. Deci, 

momentan arată foarte frumos, sumele sunt foarte frumoase, într-adevăr declarațiile 

sunt deosebit de interesante asupra acestor fonduri, dar încă nu am ajuns în situația 

în care să putem discuta despre axă, bani și proiecte. Momentan este o discuție 

despre aceste lucruri, dar județul Mureș este pregătit și nu vă faceți griji pentru 

treaba aceasta, și pentru ședința următoare aș propune, și chiar este aici 

reprezentantul Direcției de dezvoltare, să facem o informare generală a consilierilor 

pentru a se vedea în ce fază suntem. Sunt foarte multe situații în care nu suntem în 

nicio fază pentru că nu putem fi dacă nu este pornită axa, și vom face o prezentare 
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de acest gen și acum l-aș ruga pe domnul Ovidiu Georgescu să vorbească mai pe larg 

despre Fondul de tranziție justă.  

Domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu: Vă mulțumesc. Un singur adevăr în ce 

spune doamna consilier, și îi dau dreptate, ar trebui mai multă comunicare. Dar, 

pentru a face această comunicare, ar trebui să știm ceva concret. Deocamdată, de 

câteva luni, ne ocupăm de aceste fonduri de tranziție justă, județul Mureș fiind unul 

dintre cele șase județe care ar putea beneficia de o parte din cele 2,1 miliarde de 

euro destinate celor șase județe din țară pentru scăderea emisiilor de carbon. Am 

fost introduși în cele șase județe din cauza celor doi mari poluatori: AZOMUREȘ și 

ROMGAZ. Împreună cu județele: Gorj, Dolj, Hunedoara, Ploiești și Galați. Doar că 

acest fond de tranziție justă este gândit mai mult pentru a asigura noi locuri de 

muncă în locul celor care vor fi desființate prin închiderea unor societăți mari 

poluatoare, cum sunt termocentralele din zona Rovinari, din zona unde se produce 

energie electrică pe cărbune, ori, județul Mureș, prin cei doi mari poluatori, nu 

credem că se vor închide în următorii 10 ani, mai mult, nu există motiv să se închidă, 

și atunci noi avem o parte pozitivă și o parte negativă a județului Mureș. Partea 

pozitivă este că nu suntem stresați și nu este o amenințare în următorii 10 ani să fie 

disponibilizați mii de oameni, dar, partea negativă este că trebuie să căutăm niște 

proiecte care să răspundă cerințelor Fondului pentru tranziție justă. Ce am făcut 

până acum. De câteva luni lucrăm pentru planul județean care face parte din 

Programul național. Suntem județul care a trimis la timp toate datele și am format 

un plan județean care a fost trimis la minister de 2-3 săptămâni, chiar azi, colegele 

mele, administratori publici, care sunt împreună cu mine în acest fond, sunt la 

Ministerul Implementării Proiectelor Europene. Ieri am avut o oră și jumătate de 

discuții cu consultanții de la Jaspers pentru proiectele propuse de noi care ar putea 

fi fezabile. Și acum, ca să vă spun concret ce s-a făcut, de câteva luni, am solicitat 

tuturor IMM-urilor din județ, întreprinderilor mari, UAT-urilor să vină cu propuneri de 

proiecte pentru a veni în întâmpinarea solicitării Fondului pentru tranziție justă. 

Proiecte pentru reducerea emisiilor de carbon, pentru că asta este de fapt ideea. Din 

discuțiile pe care le-am avut, sunt 93 de proiecte care sunt puse în acest plan 

județean în valoare totală de un miliard și jumătate de euro și, ca o consecință a 

implementării lor, ar fi 2200 de locuri de muncă noi, implementate. Sunt multe tipuri 

de proiecte: proiecte de producție, adică microîntreprinderi, START UP-uri, pentru 

diversificarea și modernizarea activității lor. Sunt investiții pentru proiecte pentru 

crearea de noi firme, incubatoare de afaceri, consultanță, service-uri; sunt proiecte 

pentru cercetare, inovare; activități care includ și universitățile, inclusiv UMFST are 

proiecte; investiții pentru dezvoltarea de tehnologii noi; energii regenerabile. Noi, 

de exemplu, județul Mureș, am solicitat un proiect pentru mobilitate în concordanță 

cu GREEN DEAL – infrastructură și mobilitate verde, vorbim de transportul județean și 

așa mai departe, digitalizare, conectivitate. Un proiect foarte frumos de regenerare 

și decontaminare este la Târnăveni, de peste 130 milioane de euro, a unei firme care 

are în proprietate terenurile colmatate de la Combinatul chimic unde se dorește 

înființarea unei fabrici cu 400 de locuri de muncă pentru decontaminarea acelor 

bataluri care stau de zeci de ani. Vă dau câteva exemple de întreprinderi cu care am 

discutat și au venit  cu proiecte: IIRUM, Hochland, Top Electric, Hora, Larix, Muzo 

Cons, Fomco, Geotrans, Universitatea de Medicină și Farmacie, Oni Technical 
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Performance, Cardio Med, Recycle Transilvania, Clinica Research, Emma Catering 

Restaurant, Infra Meteo și așa mai departe, nu vi le spun pe toate. Deci, s-a făcut 

ceva, doar că nu este finalizat. Acum se discută cu consultanții noștri, cu Jaspers, ca 

să vedem care din aceste proiecte sunt fezabile și au șanse să treacă, pentru că vă 

dați seama, un miliard și jumătate de euro nu o să accesăm noi niciodată pentru că 

se va împărți egal această sumă în șase și ajunge undeva la 300-400 de milioane de 

euro și atunci, până nu finalizăm care din proiecte sunt acceptate de Uniunea 

Europeană, nu are rost să venim în fața dumneavoastră numai să ne lăudăm că avem 

93 de proiecte. Acolo suntem. Când vom ști ceva concret, vom ieși și public. Poate, 

data viitoare, colegii noștri de la dezvoltare să vă dea mai multe detalii decât v-am 

dat eu astăzi. Mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnului vicepreședinte. Dacă mai 

aveți alte întrebări sau interpelări? Dacă nu, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc 

pentru prezență. Vă doresc o zi deosebit de frumoasă. La revedere tuturor.  
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