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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

21 octombrie 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.352/15.10.2021. 

 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit domnul consilier Tiberiu 

Bățaga. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua și Bine ați venit la ședința ordinară a 

Consiliului Județean Mureș! În primul rând, dați-mi voie să dau cuvântul domnului 

secretar general Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a 

Consiliului Județean Mureș din data de 23 septembrie 2021.  

 

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

Doamnelor, domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul  actului 

comunicat? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 23 

septembrie 2021. Cine este ”pentru”? Dacă se ”abține” cineva? Dacă este cineva 

”împotrivă”? Vă mulțumesc pentru unanimitate. 

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 23 septembrie 2021 se aprobă cu 31 

voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, Ovidiu-Tudor Ilieș, Constantin 

Pogăcean și Cosmin Pop). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Încet, încet, vom trece la ordinea de 

zi. Dacă mai vin colegii, pentru că practic, acum sunt patru absenți, deci suntem 31 

prezenți, să trecem la ordinea de zi a ședinței ordinare pe care ați primit-o. Există un 

singur amendament. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi a ședinței?  

 

Dacă nu sunt alte întrebări în legătură cu ordinea de zi, atunci dați-mi voie să supun 

la vot ordinea de zi. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? 

Dacă se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  
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Ordinea de zi se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 4 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ovidiu-Tudor Ilieș, Constantin Pogăcean și Cosmin Pop). 

 

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

pentru anul 2021 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Poftiți, vă rog, doamna consilier Moldovan. 

 

Doamna consilier Angela Moldovan: Pentru evitarea conflictului de interese, nu pot să 

particip la dezbaterea și votul proiectelor de hotărâre nr. 1, 2, 7, 8, 9, 11 și 13. 

 

Domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan: Pentru aceleași motive, nu voi participa nici 

eu la dezbaterea și nici la votul  punctului 1. Vă mulțumesc. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine, mulțumim. Altcineva dacă mai are vreo 

intervenție ? Dacă nu, atunci dați-mi voie să supun atenției faptul că la punctul 1 

avem un amendament pe care l-ați primit. Dacă aveți întrebări în legătură cu 

rectificarea bugetului general sau cu amendamentul ? Vă rog. Dacă nu, atunci vă rog 

să trecem la vot 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 (Tiberiu Bățaga și Cosmin 

Pop).  

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

Moldovan și Pokorny Vasile Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și Cosmin 

Pop).  

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

(Angela Moldovan și Pokorny Vasile Ștefan), 2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și 

Cosmin Pop).  

 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 

general consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2021 

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

Scuze, și la punctul 1 avem avizul comisiei de specialitate dar am uitat să menționez. 

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. Vă mulțumesc. 

  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și Cosmin Pop).  

 

3.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 
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venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2021, 

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 

supunem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? 

Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și 

Cosmin Pop).  

 

 

4.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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, cu modificările și 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

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

 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și 

Cosmin Pop).  

 

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.190/21.12.2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al 

judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean Mureş în domeniul 

public al statului, cu modificările ulterioare 

 

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”? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și 

Cosmin Pop).  

 

6.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Mureș în 

domeniul public al Comunei Ideciu de Jos a terenului în suprafață de 5890 mp 

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”? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.  
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Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și 

Cosmin Pop).  

 

7.Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Reabilitare 

energetică și lucrări conexe – extindere mansardă existentă, Secția de 

pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean Mureș 

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”? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și Cosmin Pop).  

 

8.Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Construire 

clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli infecțioase, demolare clădiri – 

corp C6, C8, C9” de către Spitalul Clinic Județean Mureș 

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. Dacă este cineva ”împotrivă”? Abțineri? Nu sunt. Vă 

mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și Cosmin Pop).  

 

9.Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Reparații 

capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara nr.29 - Secția clinică 

boli infecțioase II”, de către Spitalul Clinic Județean Mureș 

 

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”? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

2 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga și Cosmin Pop).  

 

10.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.171/26.11.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării datelor 

topo - cadastrale ale imobilului situat în Târgu Mureș, str. Horea, nr.24 

 

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.  
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Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat în 

domeniul public al județului Mureș și în administrarea Spitalului Clinic 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 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”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind „Reabilitarea 

Palatului Culturii” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și 

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 sunt, vă rog să 

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

”abține” cineva? O abținere. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 1 ”abținere” ( Mihaela-Daciana Natea), 1 

consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Clinic Județean Mureș  

 

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. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

14. Proiect de hotărâre aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 
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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? Nu sunt. 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 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare de Educație 

Incluzivă din județul Mureș 

 

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

Nominalizarea ați primit-o. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu, atunci 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 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea Organigramei şi Statului de 

funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureş, 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Mureș în comisiile de evaluare a probei interviu la concursurile 

organizate pentru ocuparea posturilor de director și director adjunct la centrele 

școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș 

 

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

Nominalizarea ați primit-o. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu, atunci 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 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației „Visit 

Mures” Egyesület 

 

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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

 

19.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici pentru investiția ”Amplasare lift la Spitalul Dr. 

Gheorghe Marinescu Târnăveni – Pavilion Neuropsihiatrie” 

 

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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

20.Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

investiției ”Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea administrativă a 

Consiliului Judeţean Mureș, în Târgu Mureș, str. Primăriei 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 Mureni – 

Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  Mureş”, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru 

aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și completările ulterioare 
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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, atunci 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 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 

0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 martie 2017 pentru 

aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul 

local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, cu sediul în orașul Luduș, str. 

Crinului, nr.30 A, 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, cu sediul în comuna  

Eremitu, sat Călugăreni, str. Bisericii, nr.54, 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  
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Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a Centrului de 

Îngrijire și Asistență Glodeni, cu sediul în comuna Glodeni, str. Principală, nr. 

369, 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă 

se ”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 voturi ”pentru”, 1 consilier a lipsit (Tiberiu Bățaga).  

 

26. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă doriți să aveți vreo interpelare sau aveți 

întrebări? Vă rog, doamna consilier. 

 

Doamna consilier Mihaela-Daciana Natea: Mulțumesc. Am o întrebare și o propunere. 

Sunt două chestiuni. Prima întrebare este legată de stadiul actual al proiectelor și 

propunerilor transmise prin mecanismul pentru tranziție justă. În ce stadiu se află? 

Unde, ce sunt, au fost aprobate, urmează să fie aprobate și dacă există proiecte 

respinse? Iar propunerea este legată de situația actuală în care o să avem o serie de 

fonduri atât prin PNRR, cât și prin politica de coeziune și avem nevoie să înțelegem 

foarte bine nevoile instituțiilor subordonate și a regiilor autonome din subordine. Prin 

urmare, propunerea este, bineînțeles dacă sunteți de acord, să îi chemăm să ne 

explice care sunt problemele cu care se confruntă, ce proiecte intenționează să 

depună și astfel ne putem face și noi o idee mult mai bună despre funcționare și, 

totodată, despre perspectivele de dezvoltare. Mulțumesc. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. În legătură cu fondul de tranziție justă, 

momentan este în analiză. Deci nu s-a făcut nici un pas. Se analizează de către 

minister și de către Bruxelles, acele propuneri pe care le-am depus. Colegii de la 

Direcția de dezvoltare regională sunt în continuă legătură cu cei de la Ministerul 

Fondurilor Europene. Când va fi o decizie sau va fi ceva sigur, atunci, sigur, vă vom 

informa despre acest Fond de tranziție justă. În legătură cu PNRR-ul, în acest 

moment este iarăși în stand by. Ceea ce știm este că se pregătesc documente la 

minister dar încă nimeni nu știe exact ce fonduri, în ce direcție dar când vom avea 

mai multe informații putem avea o întâlnire și pe parcurs dacă doriți întâlniri cu 

reprezentanții instituțiilor sau cu directorii instituțiilor sigur. Majoritatea 

problemelor pot fi discutate și în cadrul comisiilor sau putem cere ca la ședința 

următoare, chiar dacă nu toți pentru că nu vom avea timp fizic pentru ca să vină 21 

de directori de instituții să ne facă o prezentare, dar putem, câteva persoane să 
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chemăm la fiecare ședință și să facă o mică prezentare despre instituție, dacă doriți 

acest lucru sau putem discuta pe parcurs.  

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă mai dorește cineva? Dacă nu, atunci dați-mi 

voie să vă mulțumesc pentru prezență și să vă doresc multă sănătate și  putere 

pentru că cred că asta e cel mai important lucru și cumva trebuie să scăpăm de tot 

necazul care este deasupra noastră și dați-mi voie să salut prezența domnului doctor 

Gârbovan, care este în sală, și pe cei care acum se luptă în prima linie pe front, cum 

se spune și să le urez putere de muncă și lor pentru că putem să fim mândri de 

unitățile noastre medicale care în acest moment sunt puse în situații foarte grele. Să 

sperăm că scăpăm de această situație și să mergem înainte. Mulțumesc. O zi plăcută 

și multă sănătate. 

 

Lucrările ședinței se încheie la ora 13.26. 

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                      Paul Cosma 
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