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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş  

din data de 26 august 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.306/20.08.2021. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean 

Mureş au lipsit domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnul consilier Ilyés Lóránd. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Stimați colegi, dați-mi voie să începem. În primul rând, 

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 29 iulie  2021. Vă rog, domnule secretar. 

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

domnilor consilieri, ați primit documentul. Dacă aveți observații, propuneri cu privire la 

conținut? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29 

iulie 2021. Cine este ”pentru”? Dacă se ”abține” cineva? Dacă este cineva ”împotrivă”? Vă 

mulțumesc pentru unanimitate.  

 Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 29 iulie 2021 se aprobă cu 33 voturi 

”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés Lóránd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi a ședinței 

ordinare. Avem 12 puncte pe ordinea de zi. Ați primit această ordine de zi. Dacă aveți 

întrebări în legătură cu ordinea de zi a ședinței? Dacă nu, supun la vot. Cine este ”pentru”? 

Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu sunt. Vă 

mulțumesc.  

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și 

Ilyés Lóránd). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Să trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi. 

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 ?  

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

participa la vot. Vă mulțumesc. 
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Domnul consilier Pokorny Vasile Ștefan: Și eu, la fel, domnule președinte.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Alte întrebări dacă mai sunt? Sau 

intervenții? Nu. Atunci, dați-mi voie să supun votului, pe articole.  

Articolul 1 se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au votat (Angela Moldovan și 

Pokorny Vasile Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés Lóránd). 

Articolul 2 se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au votat (Angela Moldovan și 

Pokorny Vasile Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés Lóránd). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind R.A. ”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 supunem la vot. 

Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? 

Două abțineri. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 2 ”abțineri” (Valentin-Constantin Bretfelean 

și Mihaela-Daciana Natea),  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés Lóránd). 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife la instituțiile de cultură  

subordonate Consiliului Județean 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 supunem la vot. 

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

sunt. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

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

Județean Mureș nr. 100/24.076.2021 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 comisiilor de specialitate există. Dacă 

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnul consilier Bățaga, vă rog. 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: O singură rugăminte aș avea. Sunt o serie de manifestări, 

de exemplu: urcatul, coborâtul oilor, festivalul magiunului și nu știu ce, care nu cred că au 

vreun interes cultural județean. Să ne concentrăm, anul viitor, pe următorul an, pe 

acțiunile care, într-adevăr, reflectă cultura și multiculturalitatea acestui județ și tradițiile 

noastre. Chestiunile astea cred că ar trebui să le lăsăm în organizarea consiliilor locale. Ei 

știu, acolo, cum să se organizeze pentru că nu cred că va exista un foarte  mare interes 

cultural din partea asta. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. De altfel, aceste manifestări au fost 

aprobate deja, și de dumneavoastră și de toți consilierii, și nu e vorba de ceva nou, ci este 
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vorba de modificarea unor date a acestor programe. Pentru anul următor, dacă doriți, 

atunci da, există posibilitatea să se discute înainte, dar, momentan, este vorba doar 

despre modificarea datelor acestor manifestări. Mulțumesc. Alte intervenții dacă sunt? 

Dacă nu, vă rog să trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva 

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

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd).     

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu 

Mureș, str. Gheorghe Marinescu, nr. 50. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre ? 

Domnul consilier Marius-Tiberiu Baciu: Domnule președinte, stimați colegi. În ședința de 

comisie, am înțeles că această hotărâre va fi și la consiliul local, tot astăzi. Uitându-mă pe 

site, nu am văzut această hotărâre și aș vrea să vă întreb dacă hotărârea pe care o luăm 

noi azi deschide calea sau rezolvă problema utilizării celor 60 de milioane de euro care au 

fost alocați de Guvernul României pentru Spitalul de Arși ? Sau mai trebuie făcute și alte 

demersuri? Dacă ați reușit să vă puneți de acord, de exemplu, cu Primăria, referitor la, să 

zic, această dezmembrare de teren sau cum să îi zic?   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Deci, în primul rând, cele 60 de milioane de euro și 

această hotărâre sunt tangente dar nu depind una de cealaltă, neapărat. Doi, obligația 

noastră, ca și consiliu județean și ca și consilieri județeni, este să aprobăm această 

hotărâre pentru ca să avem o propunere față de Consiliul Local Târgu Mureș. S-a discutat 

cu ei și în perioada imediat următoare va intra pe ordinea de zi a ședinței consiliului local 

această hotărâre. Deci, obligatoriu trebuie să se rezolve dar, noi, în primul rând, astăzi, 

cred că trebuie să dăm un semn că noi am aprobat-o. De altfel, aceasta este o modificare 

a acelei hotărâri din anul 2018 sau 2019, pe care am luat-o și după discuțiile avute cu ei 

am modificat-o în așa fel cum au dorit ei. Acum o aprobăm, o trimitem către consiliul local 

pentru ca să o aprobe și ei în perioada imediat următoare.  

Domnul consilier Marius-Tiberiu Baciu: Deci este varianta discutată și nu o să avem vreo 

surpriză să fie altă hotărâre la consiliul local.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Eu sper, dar nu vă pot garanta nimic.  

Domnul consilier Marius-Tiberiu Baciu: Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc și eu. Domnule profesor Bățaga, vă rog. 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: Completându-l pe colegul meu, în primul rând, cel puțin 

eu, permiteți-mi să vă felicit pentru că după 20 de ani, ca în romanele lui Alexandre 

Dumas, reușim să ajungem la un consens. E prima oară când văd și eu memoriul acesta 

tehnic. Vă felicit, pentru că sunt convins că au fost foarte multe negocieri de-a lungul 

timpului și, mai ales, probabil, în ultima perioadă și deschide calea unor dezvoltări pe zona 

medicală, care sunt foarte importante pentru acest județ. Centrul de Arși, Clinica de ATI și 

Blocul Operator sunt doar o parte din ceea ce trebuie făcut pentru că acolo trebuie 

construit mai departe un centru de excelență și construcția IBCTV-ului și trebuie duse 

lucrurile până la capăt, și dacă există acum această decizie a noastră sunt convins că și 
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colegii noștri de la consiliul local vor fi înțelepți, mai ales că și ei au interes acolo, din 

acest punct de vedere, să poată rezolva într-un mod favorabil și să ne apucăm de treabă 

pentru că vorba aia ”apă multă a curs pe Mureș” și acum e momentul să ne punem pe 

treabă. Încă o dată, vă spun din partea mea, felicitări!, pentru că știu că nu a fost o 

chestie ușoară. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumim. Să știți că nu a depins de noi. Nici până acum 

nu a depins de noi, dar ceea ce depinde, noi facem tot posibilul ca într-o perioadă cât se 

poate de scurtă să se rezolve problemele. Domnul Dancu, vă rog. 

Domnul consilier Ovidiu Dancu: Citind materialul de ședință putem constata că numai în 

baza unei înțelegeri amiabile cărțile funciare vor putea fi rectificate. În afara acestei 

înțelegeri, tot ce facem noi astăzi e valabil și consider că au fost discuții preliminare care 

să ducă la redactarea preambulului hotărârii, ca acest demers să fie unul cu finalitate. 

Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Așa este. Mulțumesc. Altcineva dacă dorește? Vă 

mulțumesc. Vă rog să trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva 

”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

6. Proiect de hotărâre privind acordul dat Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 

Târnăveni, cu privire la destinația unui spațiu din imobilul situat în municipiul 

Târnăveni, str. Victor Babeș, nr.2, aflat în administrarea acestuia. 

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

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

Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? 

Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

7. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a unui sector din drumul 

județean DJ162A, situat în intravilanul comunei Cozma, localitatea Cozma, de la km 

6+085 la km 6+235, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a 

județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Cozma. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Vă rog să trecem la vot. Cine este 

”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu. 

Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

8. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării 

exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de 

serviciu din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă 

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

Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? 

Nu. Vă mulțumesc pentru unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

9.  Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

"Centru de intervenţie în municipiul Târgu Mureş, strada Köteles Sámuel, nr.33". 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu. Vă rog să trecem la vot. Cine 

este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? Nu. 

Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor la 

depozitul ecologic zonal Sânpaul. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Nu sunt. Vă rog să trecem la vot. 

Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se ”abține” cineva? 

Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor al județului Mureș. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la 

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

cineva? Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

12. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru coordonarea implementării 

măsurilor necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de viață a locuitorilor din 

așezările informale din județul Mureș și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al acesteia. 

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

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, vă rog să trecem la 

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

cineva? Nu. Unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”,  2 consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Ilyés 

Lóránd). 

13. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă doriți să aveți vreo interpelare sau întrebări 

generale? Domnul consilier Bretfelean, vă rog. 

Domnul consilier Valentin Constantin Bretfelean: Domnule președinte, vreau să vă rog să 

dispuneți a ni se răspunde la interpelarea din 24 iunie, pentru că au trecut de atunci 60 de 

zile, în scris, interpelarea a fost făcută în scris și instituțional este ca răspunsul să fie tot 

în scris. Nu am primit deocamdată nimic. Interpelarea este semnată de mine și de colega 

mea, doamna Mihaela Natea, și aștept răspunsul. A fost o prezentare în Sala Mare, în 

Power Point, care a atins doar 30-40% din punctele pe care le-am solicitat noi în 

interpelare. Ori, nu se poate la o interpelare scrisă să se dea răspuns verbal. Vă 

mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Domnule consilier, o să mă uit care este situația, dar, în 

primul rând, dumneavoastră ați plecat când am început să prezentăm și nu știu de unde 

știți că numai 30%. Deci, mi s-a părut ceva nefiresc că dumneavoastră ați cerut, colegii mei 

au lucrat zile întregi ca să facă două prezentări serioase și dumneavoastră v-ați ridicat și 

ați plecat și acum spuneți că numai 30%. Nu sunt de acord. Eu cred că au fost atinse toate 

punctele, dar dacă doriți în scris o să vă facem și în scris, nu e nicio problemă. Mulțumesc. 

Eu, cel puțin, așa înțeleg de la domnul secretar general că ați primit prin email materialul. 

Voi verifica și dacă nu este cumva corectăm această problemă.  

Domnul consilier Valentin Constantin Bretfelean: Domnule președinte, ni s-a prezentat un 

filmuleț pe care eu l-am văzut după aceea, chiar dacă a trebuit să plec pentru că am avut 

o urgență medicală, ori nu cred că asta este la latitudinea cuiva să o aprecieze, și, doi la 

mână, dacă voiam un filmuleț, mă adresam la SAHIA FILM București pentru că aceia fac 

filme pentru toată țara. Eu am vrut un răspuns instituțional, scris, așa cum am făcut 

cererea. Vă mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Nicio problemă. Acum să știți că nu numai Sahia este, 

există și alți operatori. Putem face filme foarte lungi și frumoase dar o să primiți și în 

scris. Mulțumesc.  

Stimați colegi, dacă mai dorește cineva? Dacă nu, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc 

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

ședinței se încheie la ora 13.26. 

 

 

PREŞEDINTE                   SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                               Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 
Verificat: Delia Belean, șef serviciu  
               Genica Nemeş, director executiv 


