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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 7 decembrie 2021, ora 13.00 

 

 Lucrările şedinţei s-au desfăşurat online, în sistem videoconferință și au fost 

conduse de domnul preşedinte Péter Ferenc. 

 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean 

nr.397/7.12. 2021 şi a fost publicată în ediția online a cotidianului local „Zi de Zi”.  

 

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

István-Balázs. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua, tuturor. Dați-mi voie să începem. Între 

timp aș da cuvântul domnului secretar general Paul Cosma pentru a face apelul, și pe 

parcurs, vom vedea cine este prezent și cine lipsește pentru că la participanți sunt 

foarte multe situații când au telefoane marca Samsung Galaxy S20 și nu știm cine 

este sau nu scrie numele, iar în momentul apelului vom vedea cine este prezent și 

cine lipsește. Dau cuvântul domnului secretar general. Vă rog, domnule secretar 

general. 

 

Domnul secretar general Paul Cosma face prezența prin apel nominal. Nu au răspuns 

apelului nominal domnii consilieri Birtalan István-Balázs, Alexandru Lupa și doamna 

consilier Szasz Izolda. 

 

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și 

domnilor consilieri, sunt trei absenți: domnii consilieri Birtalan István-Balázs, 

Alexandru Lupa și doamna consilier Szasz Izolda. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, domnule secretar general. Aș 

trece la ordinea de zi, care v-a fost comunicată și care cuprinde două proiecte de 

hotărâre. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi?  Dacă nu, atunci l-aș ruga 

pe domnul secretar general să facă apelul și să votăm ordinea de zi a acestei ședințe 

extraordinare.  
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Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal al consilierilor județeni. 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri Birtalan István-

Balázs, Alexandru Lupa și doamna consilier Szasz Izolda au lipsit. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Între timp, doamna Szasz Izolda 

îmi trimite mesaj că nu poate să intre și rog colegii dacă poate să o ajute. Atunci să 

trecem la primul punct de pe ordinea de zi. 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2021 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?    

 

Domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan: Vă rog să luați în considerare că nu voi 

participa la votul acestui punct pentru a evita un eventual conflict de interese. 

 

Doamna consilier Angela Moldovan: Din același motiv, nu voi participa la votul 

punctului 1. 

 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: Domnule președinte, dacă îmi permiteți, o singură 

întrebare am la capitolul 84, punctul 59. Am vrut să vă întreb dacă proiectele pentru 

care trebuie să facem sprijin pentru Agenția Națională Centru, în legătură cu o serie 

de proiecte care vor fi pe 2021-2027, sunt trecute foarte multe lucruri interesante, 

dacă se poate adăuga și domeniul sănătate, pentru că acela nu este adăugat și aș 

vrea să știu dacă se poate adăuga sau nu pentru ca să ne putem orienta puțin în ceea 

ce privește viitoare proiecte pentru această perioadă. Dacă se poate. Mulțumesc. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Domnule consilier, dacă îmi permiteți, avem 

ședință în data de 15 decembrie, peste o săptămână bună, și va fi încă o rectificare 

și atunci adăugăm ceea ce doriți să adăugați. 

 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: Mulțumesc frumos. Atunci rămân pentru săptămâna 

viitoare. Mulțumesc. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Altcineva, dacă mai dorește? Dacă nu, atunci, dați-

mi voie să trecem la punctul 2.  

 

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

exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de 

serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12/pct2.pdf
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avem cele două procese-verbale ale comisiilor de 

specialitate. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu 

aveți, atunci, dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar general Paul Cosma 

pentru a supune la vot proiectul 1, pe articole și punctul 2. Vă rog să citiți nominal 

fiecare persoană. 

 

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. O să 

consemnăm prezența domnului Alexandru Lupa, încă de la primul punct de pe 

ordinea de zi. Dumnealui s-a înscris în platforma de lucru. Cu permisiunea 

dumneavoastră o să fac apelul nominal. Se vor încheia procese-verbale cu privire la 

rezultatul votului pentru procesul-verbal al ședinței din 25 noiembrie. Cu privire la 

primul punct de pe ordinea de zi, procesul-verbal va conține votul exprimat de 

dumneavoastră pe articole. Sunt trei articole ale hotărârii și hotărârea în ansamblu, 

și un alt proces-verbal pentru punctul 2 de pe ordinea de zi. 

 

 

Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal al consilierilor județeni. 

 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean din data de 25 noiembrie 

2021 se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Birtalan István-Balázs a 

lipsit.  

 

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

Mureș pentru anul 2021 

 

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnul consilier Birtalan István-Balázs a lipsit.  

 

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnul consilier Birtalan István-Balázs a lipsit.  

 

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnul consilier Birtalan István-Balázs a lipsit.  

 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Angela Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnul consilier Birtalan István-Balázs a 

lipsit.  

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea 

desfășurării exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor 

autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.  

 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, domnul consilier Birtalan István-

Balázs a lipsit.  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/07/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12/pct2.pdf
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Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, proiectele au fost 

aprobate.  

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Vă mulțumesc frumos, stimați colegi, suntem la 

ultimul punct. Dacă cineva mai dorește să aibă vreo interpelare? Dacă nu, atunci vă 

mulțumesc pentru participare și ne vedem în data de 15 decembrie la ședința 

ordinară a consiliului județean, cu speranța că și la capitolul buget-venituri o să 

avem sume, nu numai la celelalte capitole. Vă mulțumesc frumos pentru participare. 

Vă doresc o zi plăcută și numai bine.  

 

 

 

 

PREŞEDINTE          SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                 Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 

Verificat:  director executiv Genica Nemeş  

2 ex.  
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