
    1/5 

 

 

 

PROCES – VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din 15 decembrie 2021, ora 13.00 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul 

preşedinte Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr.       

405/09.12. 2021 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” şi 

„Nepujság”.  

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit: doamna consilier Kozma 

Monika, domnii consilieri: Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Bună ziua! Dați-mi voie să începem, chiar dacă lipsesc 

patru consilieri, dintre care doi au anunțat și pe ceilalți doi îi așteptăm, dacă vin pe 

parcurs. Oricum, aș dori să vă spun Bine ați venit! la ultima ședință ordinară a 

Consiliului Județean Mureș, asta nu înseamnă că nu vom mai avea o altă ședință 

extraordinară. A venit și domnul Pop Cosmin. Deci bine ați venit la această ședință 

ordinară, care va fi ultima din acest an. Atunci aș începe prin a da cuvântul domnului 

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

din data de 7 decembrie 2021.    

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor,  

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul materialului 

comunicat? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din 7 

decembrie 2021. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? 

Vă mulțumesc pentru unanimitate.  

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 7 decembrie 2021 se aprobă cu 32 de 

voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma Monika, Birtalan István-Balázs și 

Baciu Marius Tiberiu au lipsit. 

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

la prezentarea ordinii de zi aș face precizarea că sunt două puncte în regim de urgență 

și 12 puncte în regim ordinar. Ați primit ordinea de zi. Dacă aveți întrebări în legătură 

cu ordinea de zi prezentată? Dacă nu, atunci să trecem la vot. Cine este pentru? Vă 

mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc frumos 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Atunci aș trece la ordinea de zi. 

Scuze. Doamna consilier județean Szasz Izolda. 

Doamna consilier județean Szasz Izolda: La punctul doi nu voi participa la vot, pentru a 

evita un eventual conflict de interese. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Deci doamna Szasz Izolda nu participa la vot la punctul 
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Domnu consilier județean Bățaga Tiberiu: Dacă îmi permiteți, la punctul privind 

stabilirea întinderii terenului aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

care se dă în administrare acestuia, nu voi participa la vot.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. 

Doamna consilier județean Moldovan Angela: Nu voi vota la punctul 1 în regim de 

urgență și la punctele 1 și 2 în regim ordinar. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim frumos. Ați notat? Domnul Pokorny? 

Domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan: Eu la rectificarea bugetului nu voi 

participa la vot. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Bine. Mai rămânem destui. Mulțumesc frumos. Atunci, 

dacă îmi permiteți, atunci aș trece la primul punct de pe ordinea de zi în regim de 

urgență.  

În regim de urgență:  

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

anul 2021. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiei de specialitate există. Dacă aveți 

întrebări la acest proiect de hotărâre. Domnul Bățaga, vă rog. 

Domnul consilier județean Bățaga: La capitolul 84, de la anexa 11, în care este trecut, la 

numărul curent 59 – sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte 

finanțate pentru perioada 2021-2027, aș dori, pe lângă domeniile care sunt foarte bine 

administrate, aș dori să se introducă educație și sănătate, dacă se poate. Este trecut 

mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement, baze turistice și 

infrastructură, servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu potențial 

turistic, infrastructură rutieră, inclusiv variante ocolitoare ș.a.m.d. și aș dori, dacă se 

poate, să fie și educație și sănătate. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc:  Este vorba de un proiect special. Este vorba de 

Reabilitare Reghin – Eremitu, acel punct. Este un titlu de proiect, deci nu este vorba de 

un lucru general al județului Mureș. Înțelegeți? Acest punct este special pentru acest 

proiect și oricum, rugămintea mea, bugetul acesta este ultima sau probabil ultima 

rectificare de buget, eventual dacă vor  mai veni alte rectificări din partea Guvernului, 

atunci probabil că vom avea o ședință extraordinară. Probabil că săptămâna viitoare se 

va aproba bugetul în Parlament și atunci de luna viitoare începem discuția cu bugetul pe 

anul 2022 și atunci trebuie să fim atenți să fie introdus tot ceea ce ne dorim. 

Domnul consilier județean Bățaga Tiberiu. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Nu aveți pentru ce. Vă mulțumesc. Alte întrebări dacă 

aveți în legătură cu punctul 1 în regim de urgență? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la 

vot, pe articole.  

Articolul 1 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnii consilieri județeni: Kozma Monika, Birtalan 

István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.  

Articolul 2 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnii consilieri județeni: Kozma Monika, Birtalan 

István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit. 
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Articolul 3 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat (Angela 

Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnii consilieri județeni: Kozma Monika, Birtalan 

István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, doi consilieri nu au votat 

(Angela Moldovan și Pokorny Vasile-Ștefan), domnii consilieri județeni: Kozma Monika, 

Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Trecem la punctul doi de pe ordinea de zi 

în regim de urgență.  

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

impozitului pe venit încasat suplimentar, corespunzător cotei de 6% prevăzută la art. 6 

alin. (1) lit. "c" din Legea nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021, cu 

modificările și completările ulterioare 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul 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? Vă mulțumesc. Împotrivă ? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit. 

În regim ordinar:  

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția preliminată a 

bugetului general consolidat al județului Mureș în 2021    

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei 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? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, nu a votat doamna consilier județean 

Moldovan Angela, domnii consilieri județeni: Kozma Monika, Birtalan István-Balázs și 

Baciu Marius Tiberiu au lipsit. 

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a excedentului cumulat al anilor 

precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare 

și finanțarea  secțiunii de dezvoltare     

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă 

rog să trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, nu au votat doamnele consilier județean 

Moldovan Angela și Szasz Izolda, domnii consilieri județeni: Kozma Monika, Birtalan 

István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.           

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2022 

bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş   

Domnul președinte 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? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma Monika, 

Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.    

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

evaluarea în lei a arendei exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022   
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

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

vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.    

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la serviciile publice de 

alimentare cu apă și de canalizare prestate de Operatorul Regional S.C. Compania 

Aquaserv S.A. 

Domnul președinte 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? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.    

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii terenului aferent Spitalului Clinic 

Județean de Urgență Târgu Mureș care se dă în administrarea acestuia 

Domnul președinte 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? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnul consilier județean Bățaga 

Tiberiu nu a votat, iar domnii consilieri județeni: Kozma Monika, Birtalan István-Balázs 

și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.    

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.120/2020 privind închirierea unei suprafețe de teren și a unor spații din imobilele 

proprietate publică a Județului Mureș, aflate în administrarea R.A. ”Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș” 

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

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

vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.    

8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație a unor suprafețe de teren 

situate în Călugăreni, comuna Eremitu pentru dezvoltarea Parcului arheologic de la 

Călugăreni 

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

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

vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.    

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea înregistrării în sistemul 

integrat de cadastru și publicitate imobiliară a unor tronsoane din drumul județean DJ 

134 Fântânele-Vețca intersecție cu DN13C (fost DJ137) 

Domnul președinte 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? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  
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Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.   

10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării continuității 

serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în județul 

Mureș, după 31 decembrie 2021 

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

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

vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt. Mulțumim. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.   

11. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în vederea pregătirii și realizării 

obiectivului de investiții „Varianta de ocolire a municipiului Târgu Mureș, zona Nord – 

Vest (Ungheni –Ernei)” 

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

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

vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.   

Domnul președinte 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? Vă mulțumesc. Împotrivă, abțineri? Nu sunt.  

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnii consilieri județeni: Kozma 

Monika, Birtalan István-Balázs și Baciu Marius Tiberiu au lipsit.   

12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Ajungem la ultimul punct. Dacă cineva dorește să aibă 

vreo interpelare sau dacă mai aveți alte întrebări?  Dacă nu, atunci fiind ultima ședință 

ordinară s-au prezentat la noi cei din corul Filarmonicii de Stat Târgu Mureș și aș dori să îi 

invit să ne cânte puțin, în ajun de sărbători, și să îi primim cu drag. Și, dacă ne permiteți, 

și noi ne retragem în băncile din față și să îi ascultăm cu plăcere. Mulțumesc. 

Lucrările ședinței se încheie la ora 13.20. 

Corul Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș susține în fața consilierilor județeni un scurt 

concert de colinde.  

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                  Paul Cosma 
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