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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

29 iulie 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 Mureș nr. 270/23.07.2021. Din cei 35 de membri ai Consiliului 

Judeţean Mureş au lipsit 6 consilieri județeni: Bățaga Tiberiu, Someșan Ștefan, Kozma 

Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru. 

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

Consiliului Județean Mureș! Până când…, am înțeles că mai vine un coleg, niciodată nu am 

lipsit așa de mulți, dar așa se pare că luna iulie și luna august e de concedii și se mai 

întâmplă. Deci, aș începe, până când trecem și de procesul-verbal al ședinței, până atunci 

probabil o să ajungă și alți colegi. Acum, dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar 

general Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare a 

Consiliului Județean Mureș din data de 7 iulie 2021.  

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, ați primit materialul de ședință. Dacă sunt observații cu privire la 

conținutul procesului-verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din data 

de 7 iulie 2021? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal în cauză. Cine este 

”pentru”? Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Mulțumim pentru 

unanimitate.  

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 7 iulie 2021 se aprobă în unanimitate (28 

voturi ”pentru”), 7 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Drăghici Mihai Valentin, Someșan 

Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc frumos. Ordinea de zi ați primit-o. Deci 

avem în total 15 proiecte pe ordinea de zi, plus un proiect în regim de urgență. Dacă aveți 

cumva întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci aș supune la vot ordinea 

de zi, împreună cu proiectul de hotărâre în regim de urgență. Cine este ”pentru”? Vă 

mulțumesc. ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? Nu sunt. Mulțumesc.  

Ordinea de zi se aprobă în unanimitate (28 voturi ”pentru”), 7 consilieri au lipsit (Bățaga 

Tiberiu, Drăghici Mihai Valentin, Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás 

János și Zelariu Petru). 
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În regim de urgență: 

1. Proiect de hotărâre pentru înlocuirea unui consilier județean în Autoritatea Teritorială 

de Ordine Publică Mureș. 

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

Deci înseamnă că putem să trecem la discutarea acestui proiect de hotărâre și v-aș ruga să 

faceți nominalizarea. Domnul Dancu. 

Domnul consilier județean Dancu Ovidiu: Propunerea mea este Pop Cosmin.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Alte propuneri dacă nu sunt? Atunci 

domnul secretar general, vă rugăm frumos să procedați la … 

Domnul secretar general Cosma Paul: Fiind vorba de o hotărâre referitoare la persoane se 

va adopta cu vot secret, exprimat pe buletine de vot. O să primiți fiecare dintre 

dumneavoastră buletinul de vot, procedura de vot presupune încercuirea opțiunii care 

corespunde voinței dumneavoastră. O să vă rugăm să nu bifați sau să tăiați ceea ce nu 

corespunde, pentru a nu avea dubii, să fim în cazul unui vot nul. Deci, exprimarea votului 

se face prin încercuirea opțiunii care corespunde voinței dumneavoastră. O să încep cu 

apelul nominal, fiecare urmând să primiți câte un buletin de vot.  

Domnul secretar general, prin apel nominal invită pe domnul președinte și toți consilierii 

județeni prezenți să își exprime votul pe buletinele de vot (vot secret). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Până când se numără voturile, noi putem să înaintăm cu 

discutarea proiectelor de hotărâri. Trec atunci la primul proiect de hotărâre 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 de hotărâre? Vă rog, doamna Moldovan. 

Doamna consilier județean Moldovan Angela: Domnule președinte, pentru evitarea 

conflictului de interese, la acest punct și la al treilea de pe ordinea de zi, cu execuția 

bugetară, nu voi participa la dezbateri.   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. 

Doamna consilier județean Moldovan Angela: Mulțumesc și eu. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Alte intervenții? Domnul Pokorny? 

Domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan: La punctele de pe ordinea de zi numerele 

1 și 8 nu voi participa la discuții din același motiv.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Deci, domnul Pokorny la proiectele de hotărâre de la 

punctul 1 și punctul 8. Mulțumesc. Dacă nu sunt și alte intervenții atunci să trecem la vot, 

pe articole. Și v-aș întreba cine este ”pentru” la articolul 1? Vă mulțumesc. ”Împotrivă”? 

”Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07_/RU.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07_/RU.pdf
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Art.1 se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile  Ștefan 

și Angela Moldovan), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan Ștefan, Kozma Monika, 

Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Articolul 2. Cine este ”pentru” la articolul 2? Mulțumesc. 

”Împotrivă”? ”Abțineri”? Nu sunt. În unanimitate.  

Art.2 se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au votat (Pokorny Vasile  Ștefan 

și Angela Moldovan), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan Ștefan, Kozma Monika, 

Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acum cine este ”pentru” proiectul în întregime? Vă 

mulțumesc. ”Împotrivă”? ”Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc frumos.  

Hotărârea în întregime se aprobă cu 27 de voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au votat 

(Pokorny Vasile Ștefan și Angela Moldovan), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan 

Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a sumelor pentru finanțarea 

activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare. 

Domnul președinte 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”? Vă mulțumesc. Cu două 

abțineri punctul 2 a fost votat. 

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”(Natea Mihaela – Daciana și 

Bretfelean Constantin Valentin), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan Ștefan, 

Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 

consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2021. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți atunci vă rog să 

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

unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 28 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Moldovan Angela), 6 

consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, 

Kupás János și Zelariu Petru). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Acum o să dau cuvântul domnului secretar general. 

Poftiți, vă rog.  

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

situația se prezintă în felul următor: domnul consilier Pop Cosmin a fost desemnat ales să îl 

înlocuiască pe domnul Ovidiu Dancu cu 25 de voturi ”pentru”, 3 voturi au fost nule și un 

consilier (domnul Pop Cosmin) nu a participat la vot. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Deci și punctul 1 de pe ordinea de zi, în 

regim de urgență a fost votat. 
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Hotărârea pentru înlocuirea unui consilier județean în Autoritatea Teritorială de Ordine 

Publică Mureș se aprobă cu 25 de voturi ”pentru”, 3 voturi au fost nule, 1 consilier nu a 

votat (Pop Cosmin), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan Ștefan, Kozma Monika, 

Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea participării Consiliului Județean 

Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de 

interes public județean  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul 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”? Vă mulțumesc. ”Împotrivă”? ”Abțineri”? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru susținerea 

activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de 

coronavirus „COVID-19”. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. Cine 

este ”pentru”? Mulțumim. ”Împotrivă”? 2 voturi ”împotrivă”. ”Abțineri”? Nu.  Deci cu 2 

voturi ”împotrivă”, restul ”pentru” trece și punctul 5 de pe ordinea de zi.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă” (Natea Mihaela – 

Daciana și Bretfelean Constantin Valentin), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan 

Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Domnul președinte 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”? Vă mulțumesc. ”Împotrivă”? 2 voturi ”împotrivă”. ”Abțineri”? 

Nu sunt.  Deci cu 2 voturi ”împotrivă”, restul ”pentru” trece și proiectul de hotărâre 

numărul 6.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi ”pentru” și 2 voturi ”împotrivă”(Natea Mihaela – 

Daciana și Bretfelean Constantin Valentin), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan 

Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării “Reparații acoperiș la 

Biblioteca Teleki-Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș. 

Domnul președinte 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”? Mulțumim. ”Împotrivă”? Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 140/27.08.2020 pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din fonduri 

europene a proiectului ”Dotarea centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu 

echipamente de protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID – 19”. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci să trecem la vot. 

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

Hotărârea se aprobă cu 28 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile 

Ștefan), 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – 

Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

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

europene a proiectului „Modernizarea Aeroportului “Transilvania” Târgu Mureș cu 

includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport” 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, atunci să trecem la vot. 

Cine este ”pentru”? Mulțumesc. ”Împotrivă”? Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei ”Parteneriat 

pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism Colinele Transilvaniei”, 

promovată de Asociația Mioritics. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci să trecem la vot. Cine este 

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

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public judeţean 

„Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” şi a convenţiei de 

cooperare pentru implementarea acestuia  

Domnul președinte 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”? Mulțumesc. ”Împotrivă”? Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei”. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiei 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”? Mulțumesc. ”Împotrivă”? Abțineri”? Nu sunt. Mulțumesc.  
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Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea calendarului competițiilor, stabilit prin 

convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Federația Română de 

Automobilism Sportiv. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei 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”? Mulțumim. ”Împotrivă”? Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc. În 

unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.155/30.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul 

Transilvania”. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. Cine 

este ”pentru”? Vă mulțumesc. ”Împotrivă”? Abțineri”? Nu sunt. În unanimitate. Vă 

mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

15. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a imobilelor 

proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de interes 

judeţean „Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania”. 

Domnul președinte 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”? Vă mulțumesc. ”Împotrivă”? Abțineri”? Nu sunt. În unanimitate 

trece și punctul 15.Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 29 de voturi ”pentru”, 6 consilieri au lipsit (Bățaga Tiberiu, 

Someșan Ștefan, Kozma Monika, Kedei Pál – Elöd, Kupás János și Zelariu Petru). 

16. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct. Dacă aveți interpelări sau 

aveți întrebări vă rog să le puneți. Domnule Ovidiu Dancu, vă rog. 

Domnul consilier județean Dancu Ovidiu: Aș avea o rugăminte pentru ședința următoare, 

dacă este posibil să ni se prezinte stadiul de execuție a lucrărilor de investiții la Capitolul 

E, punctul 1 – documentații tehnico-economice. În ce fază se află aceste lucrări, pentru că 

din execuția bugetară constat că la venituri avem 102% procent de realizare și la cheltuieli 

62%. Deci stadiul de realizare al documentațiilor tehnico-economice cuprinse la Capitolul 

E, punctul 1. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine. Mulțumesc. Domnule director economic, sunteți în 

sală? Da. Vă rugăm frumos atunci, pentru luna august să pregătiți un material cu acest 
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lucru. Vă mulțumesc. Altcineva dacă dorește? Nu. Atunci, dacă-mi permiteți, la ședința 

precedentă s-a ridicat problema discutării proiectelor de pe agenda Consiliului Județean 

Mureș și am rugat colegii de la Direcția de dezvoltare, cum am promis, să facă un mic 

material și aș ruga cele două colege: doamna Andrea Magyarrosy și doamna Codruța Togan 

să faceți cele două prezentări, proiectele și programele care sunt momentan în pregătire 

sau în derulare în județul Mureș. 

Doamna manager public Andrea Magyarrosy: Bună ziua! Vă voi prezenta proiectele 

prioritare ale Consiliului Județean Mureș pentru perioada 2014-2020, structurate după cum 

urmează: proiectele aflate în derulare din fonduri europene, proiectele depuse spre 

finanțare din fonduri europene și proiectele în curs de pregătire pentru perioada 2021-

2027.  În momentul actual avem în implementare cinci proiecte ale căror valoare se ridică 

la peste 284 milioane lei. Nu vă voi prezenta detalii legate de fiecare proiect în parte, 

având în vedere că de la colegii noștri primiți periodic informări cu privire la stadiul 

acestor proiecte. În această prezentare, totuși, sunt anumite detalii pe care puteți să le 

parcurgeți. 

În ceea ce privește proiectele depuse spre finanțare, proiectul de dotare a centrelor 

rezidențiale publice cu echipamente de protecție, este un proiect aflat pe ordinea de zi 

astăzi. Nici aici nu vă voi prezenta detalii. Celălalt proiect aflat în pregătire se referă la 

elaborarea proiectului tehnic pentru investiția de reabilitare a drumului județean DJ 153 A 

– 153 – traseu Ernei – Eremitu – Sovata, pe care îl finanțăm prin OUG 88/2020, unde liderul 

de parteneriat este ADR Centru. Acest proiect se află într-o etapă de contractare. 

Proiectele în curs de pregătire le-am structurat pe aceste domenii strategice. În ceea ce 

privește cercetarea, dezvoltarea, inovarea dorim să realizăm un centru de inovare în 

comuna Gheorghe Doja, unde vom înființa un parc științific – tehnologic, un centru de 

inovare cu laboratoare, spații tehnice, săli de conferințe, săli pentru expoziții. Dorim să 

obținem finanțarea prin POR 2021-2027, acum suntem în faza de clarificare a situației 

juridice a terenului și să identificăm partenerii din mediul academic în vederea încheierii 

acordului de parteneriat.  

Terminalul intermodal de transport în zona Ungheni se află în faza de studiu de 

prefezabilitate, în data de 23 iulie 2021 am publicat pe SEAP documentația de achiziții, 

urmând să deschidem ofertele în data de 10 august.  

Proiectul de modernizare a aeroportului, cu cele două investiții - extindere platformă de 

parcare aeronave și extindere terminal pasageri - a fost azi pe ordinea de zi, nici aici nu 

intrăm în detalii. 

Un alt proiect care vizează infrastructura de transport se referă la reabilitarea DJ 151D 

Ungheni – Acățari pe care sunt proiectate o bretea de încărcare și o bretea de descărcare 

în autostradă și din autostradă. Aici este un proiect foarte important pentru care, în 

momentul de față, elaborăm DALI care este în etapă de finalizare. Ca posibilă sursă de 

finanțare am identificat POT 2021-2027 și încercăm și prin OUG 101/2020 în parteneriat cu 

CNAIR. 

Modernizarea DJ Târgu Mureș – Band – Sărmașu – limită de județ Bistrița Năsăud este în 

atenția consiliului județean de mai mulți ani. În momentul de față suntem în faza de 
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elaborare a DALI, avem cadastru întocmit, valoarea estimată a investiției se apropie de 300 

milioane lei.   

Varianta de ocolire a municipiului Târgu Mureș, varianta nord – vest – Ungheni, Nazna, 

Sântana de Mureș – Ernei este un proiect la care se dorește constituirea asociației 

intercomunitare și elaborarea studiului de fezabilitate pentru terminarea traseului și 

clarificări privind situația juridică a terenului. 

În domeniul turismului vedem o oportunitate în Planul Național de Redresare și Reziliență 

unde sunt prevăzute finanțarea a 3000 km de piste pentru biciclete în România, dorim 

realizarea unui traseu pe zona Nirajului, zona de câmpie, pe traseul liniei de cale ferată cu 

ecartament îngust. Și aici sunt necesare clarificări privind situația juridică a terenurilor.  

În domeniul eficienței energetice și energie regenerabilă avem în vedere eficientizarea 

energetică a clădirilor publice aflate în patrimoniul UAT județul Mureș, în speță clădirea 

de pe strada Primăriei, clădirea sediului administrativ al consiliului județean, clădirile 

DGASPC și clădiri de spitale.  

În ceea ce privește managementul integrat al deșeurilor, în PJGA 2019 – 2025 sunt 

prevăzute investiții în valoare de peste 200 milioane lei, sursa de finanțare poate să fie 

programul operațional de dezvoltare durabilă, poate să fie POTJ, poate să fie 

Administrația Fondului de Mediu, vom vedea. 

În ceea ce privește infrastructura de sănătate, la trei investiții avem DALI elaborat, la 

clinica de pe str. Gheorghe Marinescu nr. 1, unde se dorește reparații capitale și extindere 

clădire cu două niveluri, la Clinica de ginecologie și neonatologie și la imobilul de pe str. 

Hunedoara nr. 29.  

Avem un proiect și în municipiul Târnăveni, la spital. Acest proiect a fost depus în perioada 

2014 – 2020, are DALI și proiect tehnic elaborat. Prin POR nu au fost fonduri suficiente, 

proiectul a fost eligibil, dar pe lista de rezervă. 

În ceea ce privește infrastructura pentru situații de urgență, dorim să asigurăm un sediu 

nou pentru Salvamont, pe str. Köteles Samuel 33. Aici avem DALI și PT elaborat.  

Și DGASPC Mureș are în vedere anumite investiții în restructurarea CNRR-urilor, înființare 

de noi servicii, servicii sociale pe care putem să le finanță prin programul operațional 

Incluziune și demnitate socială.  

În ceea ce privește infrastructura educațională, fiecare dintre cele trei centre 

educaționale de educație incluzivă au propus anumite proiecte, fie de dotare, fie de 

intervenții la imobil.  

Avem în vedere și digitalizarea serviciilor publice, a celor oferite de consiliul județean, dar 

și a instituțiilor aflate în subordine sau sub autoritate. În acest sens s-a întocmit un audit 

pentru smart comunitate, pentru județul Mureș și dorim să continuăm prin elaborarea 

strategiei pentru a avea și un plan de acțiuni și un portofoliu de proiecte. Vă mulțumim. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc Andrea. Codruța Togan, te rugăm.  

Doamna manager public Codruța Togan: Bună ziua! Pentru că vorbim de proiecte și de 

oportunități de finanțare s-a adus în discuție Programul pentru tranziție justă, un program 

care oferă județului Mureș posibilitatea de a realiza niște măsuri, în special îndreptate în 
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zona de protecție a mediului. Voi încerca să prezint sintetic programul și la ce moment am 

ajuns până la această dată, dar tot ceea ce există în spatele prezentării, documente, 

informații sau pentru orice alte nelămuriri, vă stăm la dispoziție și vă putem oferi 

documente sau răspunsuri la întrebări.  

Ca și elemente care am considerat că ar trebuie supuse atenției sau, mă rog, care ar fi 

esențiale în acest moment, care ar fi contextul tranziției juste, ce reprezintă mecanismul 

pentru tranziție justă și ce înseamnă acest Plan teritorial pentru tranziție justă. Am 

considerat că ar fi destul de important și destul de relevant să înțelegem ce înseamnă 

tranziția justă. Tranziția, în sine, înseamnă trecerea la neutralitatea climatică despre care 

auzim, mai nou, adică obiectivul cel mare e ca până în 2050 Uniunea Europeană să fie 

neutră din punct de vedere al poluării. Deci, poluare zero. Justă, asta înseamnă, pe scurt, 

să nu rămână nimeni în urmă, adică toate măsurile care se implementează și investițiile 

care vor fi realizate pentru a atinge acel element important de tranziție, să nu ducă la 

crearea de disparități sau la efecte socio-economice care pot fi dăunătoare pe termen 

lung. Mecanismul pentru tranziție justă, exact bazat pe acest principiu, ca nimeni să nu fie 

lăsat în urmă, este de fapt instrumentul prin care Comisia Europeană dorește să 

implementeze planul. Așa cum, probabil, știți este propus prin pactul ecologic, se axează 

pe acele regiuni și zone care sunt mai afectate de tranziție și are ca scop atenuarea 

impactului social-economic în urma tranziției. Mecanismul este structurat pe trei piloni. 

Așa a fost gândit, cel puțin până la acest moment. Spun până la acest moment pentru că 

avem regulamente de derulare ale fondului aprobate doar pentru pilonul 1, care reprezintă 

fondul de tranziție justă în sine, care asigură finanțările nerambursabile, regulamentul a 

fost publicat recent, abia la sfârșitul lunii iunie. Avem regulament aprobat pentru pilonul 

2, regulamentul invest you și pentru pilonul 3 încă nu avem un regulament, nu avem detalii 

de derulare a schemei de finanțare. Există la nivel național 6 județe care vor beneficia de 

fonduri prin acest program operațional, iar fiecare dintre aceste 6 județe elaborează, a 

elaborat deja, un plan teritorial pentru tranziție justă.  

În principiu, planurile pentru tranziție justă trebuie să sprijine diversificare economiei și să 

vină cu investiții și măsuri în acele sectoare care sunt afectate de elementul de tranziție. 

Județul Mureș beneficiază de acest fond și a fost inclus în programul operațional datorită 

celor doi mari poluatori, spunem noi, care ar fi Azomureș, activând în industria chimică și 

Centrala de la Iernut, în industria de producție a energiei electrice. Este o condiție, pentru 

a accesa din planul operațional fondurile, să existe acest plan teritorial de tranziție justă. 

Este foarte important ca prin acest plan teritorial de tranziție justă să implementăm 

măsuri prin care reducem semnificativ nivelul de poluare. Trebuie să reducem emisiile din 

atmosferă pentru ca să atingem acea neutralitate climatică. Noi, ca și consiliu județean, 

am avut rolul de coordonator al unui grup de lucru care a fost constituit încă de anul 

trecut și care împreună a lucrat la elaborarea acestui plan teritorial. Fiecare dintre 

instituțiile implicate, dintre ONG-urile implicate, dintre toți cei care ne-am întâlnit și 

discutat au venit cu informații, fiecare în domeniul lui de expertiză – mediul academic, 

instituții publice, ONG-uri, întreprinderi mari, IMM-uri. Am încercat să diseminăm 

informația și să implicăm pe toată lumea care a avut propuneri, care a avut o viziune. Așa 

cum v-am spus, au existat foarte multe întâlniri și consultări, au existat întâlniri on-line, 

au fost promovate informațiile și au existat foarte multe workshop-uri și întâlniri, pentru 

că în tot acest proces am beneficiat de sprijin, de asistență tehnică din partea unei echipe 

de consultanți, contractată direct de către Comisia Europeană. Am publicat pe site-ul 
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consiliului județean un chestionar și am diseminat informația prin intermediul Agenției 

pentru IMM-uri și a Camerei de Comerț, ca toate întreprinderile care au propuneri de 

proiecte în acest domeniul sau înspre obiectivele planului, să ni le comunice. Astfel, am 

colectat, cel puțin până la această dată, un număr de 93 de proiecte pe care le-am numit 

generic nevoi de investiții și care au o valoare totală de peste un miliard de euro, aproape 

un miliard jumătate de euro. De unde vin aceste idei de proiecte? Atât de la instituții 

publice, Consiliul Județean Mureș, primărie, universități și din partea întreprinderilor sau a 

ONG-urilor. Este foarte important de știut că acest portofoliu nu este anexă la planul de 

tranziție justă, acest portofoliu nu înseamnă că acele proiecte vor beneficia de finanțare. 

Au fost colectate, iar chestionarul a reprezentat un instrument de colectare a nevoilor, de 

identificare a nevoilor. Pe baza acestor informații și împreună cu echipa de consultanță am 

conturat operațiunile, pe care le-am cuprins în planul teritorial de tranziție justă. Acestea 

ar fi tipurile de operațiuni, bineînțeles, corelate și cu programul operațional la nivel 

național și cu regulamentul instituit la nivelul uniunii europene.  

Creșterea competitivității și a diversificării economice, sprijinirea investițiilor în 

infrastructura energetică și în tehnologie curată, sprijinirea Azomureș pentru 

implementarea unui plan pentru emisii scăzute, consolidarea economiei circulare și măsuri 

de ecologizare, aici vorbim de reciclare, valorificare și creșterea nivelului de ocupare a 

forței de muncă. La fiecare operațiune în parte există măsuri detaliate, pe care nu cred că 

ar fi cazul să le citesc, vă putem transmite atât prezentarea, cât și orice alte documente 

pe care le doriți. În principiu este destul de clar, sub fiecare titlu, cam ce tipuri de 

proiecte și de investiții se pot face: sprijinirea IMM-urilor existente, înființarea de altele 

noi, dezvoltarea de parcuri științifice și tehnologice, cercetare-dezvoltare. 

La operațiunea 3 – sprijinirea Azomureș, aici avem două propuneri din partea lor, care ar 

conduce la reduceri majore de emisii și aici am putea vorbi despre o tehnologie nouă de 

producere și utilizare a hidrogenului și de o altă măsură, care ar însemna stocarea și 

captarea dioxidului de carbon în depozite subterane. Pe de altă parte, s-ar mai putea face 

investiții în creșterea eficienței energetice pe platformă, astfel încât să nu mai existe 

consum mare de combustibil fosil, în cazul nostru gazul natural, care produce emisiile de 

dioxid de carbon. 

Consolidarea economiei circulare, măsuri de ecologizare cred că este destul de clar, 

trebuie să punem accent pe reciclare, valorificare și pe ecologizarea terenurilor care sunt 

contaminate. 

Creșterea nivelului de ocupare, calificare a forței de muncă. Din toate discuțiile avute 

până la acest moment cu întreprinderi, chiar și cu universități, există o mare problemă vis-

à-vis de calificare. Nu identifică și nu găsesc pe piața forței de muncă persoane calificate, 

persoane care să răspundă la nevoile lor. Aici colaborăm cu inspectoratul, colaborăm cu 

școlile profesionale să încercăm să implementăm măsuri prin care să dezvoltăm, nu știu, 

programe duale, programe prin care să sprijinim calificarea și preluarea pe piața muncii 

acelor persoane calificate. 

Așa cum c-am spus, până la acest moment avem un plan teritorial, care a fost transmis 

ministerului, este primul draft final, îi spunem noi, adică este primul document care a fost 

comunicat ministerului, pentru ca pe baza acestuia să înceapă discuțiile, negocierile 

informale, spun ei, cu Comisia europeană. Documentul  fost pus pe pagina Consiliului 
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Județean Mureș, însă țin să precizez că este foarte posibil să sufere modificări față de 

viziunea sau față de modul în care Comisia Europeană va dori sau va cere informații 

suplimentare sau lucruri mai concrete. Deci este documentul de la care plecăm și nu 

conține, repet, portofoliu de proiecte.  

Ce urmează mai departe? Așteptăm ca ministerul să parcurgă procedura de negociere cu 

Comisia Europeană, vom mai primi din partea echipei de consultanță, cu care am lucrat în 

acest aproape un an de zile, niște livrabile finale care conțin rezultatele analizelor făcute 

de ei, ministerul va derula negocierile cu comisia și vom fi informați despre stadiul și 

despre ce mai trebuie să facem.  

Lucrăm cu experții Jaspers, sunt tot o echipă de experți contractați de către Comisia 

Europeană, care ne sprijină în procesul de prioritizare a proiectelor. Adică acel portofoliu 

de proiecte despre care am vorbit, îl luăm cu cei de la Jaspers și încercăm să facem o 

prioritizare și o analiză a eligibilității. Aici aveți linkurile în care găsiți informațiile 

oficiale, informații pe care le puteți urmări. Mulțumesc frumos. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, Codruța. Mulțumim frumos celor două 

colege de la Direcția de dezvoltare pentru prezentările făcute. Aceste materiale le puteți 

găsi. Dacă aveți întrebări, sigur, colegii de la Direcția de dezvoltare vă pot răspunde. Dacă 

nu mai sunt alte intervenții, vă mulțumesc pentru prezență, vă doresc o zi deosebit de 

plăcută și, totodată, deoarece chiar astăzi are ziua de naștere colegul nostru Kocsis Csaba, 

îi urez „La mulți ani!” din partea întregului colectiv și toate cele bune!  

Lucrările ședinței se încheie în jurul orei 13.50. 
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