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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

3 noiembrie 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.361/29.10.2021. 

 

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit domnii consilieri: Tiberiu 

Bățaga, Ilyés Lóránd și Cosmin Pop  

 

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

Consiliului Județean Mureș! Dacă îmi permiteți, aș da cuvântul domnului secretar 

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

Consiliului Județean Mureș din data de 21 octombrie 2021.  

 

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

Doamnelor, domnilor consilieri, ați primit materialul. Dacă sunt observații cu privire 

la conținut? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței ordinare din 21 

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

”împotrivă”? Vă mulțumesc. 

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 21 octombrie 2021 se aprobă cu 32 

voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi pe care ați 

primit-o. Avem un număr de zece proiecte de hotărâre. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu ordinea de zi a ședinței? Dacă nu, atunci dați-mi voie să o supun la vot. 

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 32 de voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu 

Bățaga, Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate 
al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor 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”? Mulțumesc. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva? Nu. Vă mulțumesc. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul Judeţean 
Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș, pentru 
implementarea Proiectului "Viață pentru nou născuți în Mureș" 
 

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

 

Doamna consilier Angela Moldovan: Pentru evitarea conflictului de interese nu voi 

participa la votul acestui proiect de hotărâre. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine, mulțumim. Avizul comisiilor de specialitate 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect? 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 31 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții "Asfaltarea unui tronson de drum 
pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid - limita județului Harghita" în vederea 
depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel 
Saligny" 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Începând de la punctul 3 și până la punctul 10 vom 

avea proiecte de hotărâre în legătură cu proiectul Anghel Saligny și fără a face o 

prioritizare a acestei liste, noi am pregătit toate proiectele pentru care, în acest 

moment avem studii de fezabilitate gata elaborate și pe parcurs, de aceea spun 

înainte, pe parcurs vom vedea toate aceste proiecte pe care le vom depune, în acest 

moment.  Decizia este ca suma totală de care poate beneficia Consiliul Județean este 

de 140 milioane, dar această sumă poate fi mai mare în situația în care nu toate 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct3.pdf
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județele vor depune destule proiecte. Deci, în acest context am discutat cu colegii 

din aparatul propriu să depunem toate proiectele și pe parcurs, vom vedea ce se va 

întâmpla dacă am depus toate proiectele, care va fi maximum la care putem ajunge 

în contractarea acestor lucrări. Deci, ați văzut proiectele. Sunt două proiecte mari, 

iar restul de proiecte sunt mai mici. Nouă ne-ar plăcea să intre toate, dar, 

bineînțeles că va fi un plafon care va fi discutat la data când va fi oportun acest 

lucru. Deci, la punctul 3 și o să citesc doar proiectele de hotărâre. Avizul comisiilor 

de specialitate, cum am văzut la toate proiectele de hotărâre, sunt favorabile. Dacă 

aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre sau cu acestea ? 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”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ pentru obiectivul de investiții "Lărgire drum județean DJ153E DN15-
Bogata" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de 
Investiții "Anghel Saligny" 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate este pozitiv. 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”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizarea unui tronson de 
drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua - Miercurea Nirajului - Hodoșa - 
intersecția cu DJ153" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 
Național de Investiții "Anghel Saligny" 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul pozitiv 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”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea unui tronson de 
drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu - limită județ Sibiu" în vederea depunerii 
solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/11/pct4.pdf
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate este pozitiv. 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”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții "Lărgirea unui tronson de drum 
județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenița - Adrian - Gurghiu 
(DJ153C), județul Mureș" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 
Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate este pozitiv. 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”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții "Modernizare DJ152A, DJ151A și 
DJ151 Tg. Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită județ Bistrița Năsăud, 
județul Mureș" - etapa I în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 
Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate este pozitiv. 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”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea unui tronson de 
drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu pana la limita cu județul 
Sibiu" în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul Național de 
Investiții "Anghel Saligny" 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate este pozitiv. 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 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ pentru obiectivul de investiții "Reabilitarea sistemului rutier pe 
drumul județean DJ151D Ungheni - Acățari, județul Mureș" în vederea depunerii 
solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții "Anghel Saligny" 
 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate este pozitiv. 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”, 3 consilieri au lipsit (Tiberiu Bățaga, 

Ilyés Lóránd și Cosmin Pop). 

 

 

11. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă dorește cineva să aibă vreo interpelare sau 

dacă mai aveți întrebări? Dacă nu, atunci vă mulțumesc pentru prezență și vă doresc 

o după masă deosebit de plăcută.  

  

 

Lucrările ședinței se încheie la ora 13.12. 

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                      Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Monica Curticăpean  

Verificat: șef serviciu Delia Belean 

               director executiv Genica Nemeş  
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