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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

25 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.385/18.11.2021. 

 

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

Mihai-Valentin și Tatár Béla. 

 

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

Consiliului Județean Mureș! Avem doar doi absenți. În primul rând, 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 3 noiembrie 

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 extraordinare 

din 3 noiembrie 2021. Cine este ”pentru”? Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva? Vă mulțumesc pentru unanimitate. 

 

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 3 noiembrie 2021 se aprobă cu 

33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Drăghici Mihai-Valentin și Tatár Béla). 

 

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

trei puncte. Ați primit ordinea de zi. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi 

a ședinței? Dacă nu, să trecem la vot. Cine este ”pentru”? Mulțumesc. Dacă este 

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

 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Drăghici Mihai-

Valentin și Tatár Béla). 
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1. 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 

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. Vă mulțumesc. 

  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Drăghici Mihai-

Valentin și Tatár Béla). 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului între Ministerul Apărării 

Naționale și Consiliul Județean Mureș privind punerea la dispoziție, cu titlu 

gratuit, a ortofotoplanurilor, în format digital, realizate pentru teritoriul 

administrativ al județului Mureș, în perioada 2010-2030 

Domnul preşedinte 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. Dacă este cineva ”împotrivă”? Dacă se 

”abține” cineva?  Nu. Vă mulțumesc. 

  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Drăghici Mihai-

Valentin și Tatár Béla). 

 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru în Comisia de cenzori a 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei” 

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

Vorbim de doamna șef serviciu Kádár Katalin din cadrul Direcției Economice a 

Consiliului Județean Mureș. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest punct? Dacă nu, 

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

”împotrivă”?  ”Abțineri”?  Nu sunt. Vă mulțumesc. 

  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, 2 consilieri au lipsit (Drăghici Mihai-

Valentin și Tatár Béla). 

 

 

4. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Am ajuns la ultimul punct. Dacă cineva dorește să 

aibă vreo interpelare sau dacă sunt întrebări în legătură cu această ședință? Dacă nu, 
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atunci vă mulțumesc foarte frumos pentru atenție. Doresc să menționez că sigur vom 

avea o ședință extraordinară, undeva între 2 și 7 decembrie, când sper că va fi dată 

până atunci o hotărâre de guvern în legătură cu finanțarea direcțiilor generale de 

asistență socială și protecția drepturilor copilului și o să avem un punct, bugetul 

județului. Vă spun pentru că între 2 și 6 decembrie, cum va apărea hotărârea, 

imediat, vom și convoca ședința extraordinară. Ședința ordinară ne-am gândit să o 

avem în data de 15 decembrie, deci, înainte cu o săptămână față de sărbători. Vă 

vom anunța, bineînțeles, despre data ședinței extraordinare. Vă mulțumesc frumos. 

Să aveți o zi deosebit de plăcută. 

 

Lucrările ședinței se încheie la ora 13.08. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                      Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Monica Curticăpean  

Verificat: șef serviciu Delia Belean 

Verificat: director Genica Nemeș  

2 ex. 


