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PROCES –VERBAL 

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

de 23 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.420/23.12. 2021 şi a fost publicată în mass-media locală.   

Domnul secretar general Paul Cosma face prezența prin apel nominal. Domnule 
președinte, se pare că doi consilieri absentează: Mihai-Valentin Drăghici și Ștefan 
Someșan. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos, domnule secretar general. 
Stimați colegi ați primit ordinea de zi și materialele. Dacă aveți întrebări în legătură 
cu ordinea de zi?  Dacă nu aveți, atunci l-aș ruga încă o dată pe domnul secretar 
general să facă apelul și să supună la vot ordinea de zi. 

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

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, domnul consilier Ovidiu 
Dancu nu a votat, ceilalți consilieri au votat ”pentru”. 

Ordinea de zi se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, domnul consilier Ovidiu Dancu nu 
a votat iar domnul consilier Ștefan Someșan a lipsit. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Dacă îmi permiteți, o să parcurg 
proiectele de hotărâre. Dacă aveți întrebări la careva din proiectele de hotărâre, vă 
rog să ne anunțați, și, dacă sunteți de acord, votul îl vom face la sfârșit pentru 
fiecare proiect. La proiectul 1 se va vota pe articole, adică articolul 1, 2 și 3 și 
proiectul în întregime iar la celelalte cinci proiecte de hotărâre, o să vă ceară votul 
domnul secretar general pentru fiecare proiect.  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş 
pentru anul 2021 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 
hotărâre?  Avizul comisiilor de specialitate există. Vă rog, pe cât este posibil, să 
porniți microfoanele doar în momentul în care luați cuvântul. Este o interferență. 
Mulțumesc. Trec la punctul 2. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.194/2021 privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării 

Nr.1467/19.01.2022 
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exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de 
serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 
hotărâre? Dacă nu, atunci trec la punctul 3. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes județean 
"Parteneriat Instituțional pentru Siguranța Comunității" și a convenției de 
colaborare dintre Consiliului Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență "Horea" al Județului Mureș pentru implementarea acestuia 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 
hotărâre? Nu ? Vă mulțumesc. Atunci trec la punctul 4.  

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea 
personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții publice 
subordonate, în anul 2022 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 
hotărâre? Dacă nu, atunci trec la punctul 5. 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.168/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului 
Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 
hotărâre? Dacă nu, atunci, dacă îmi permiteți, trec la punctul 6. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amenajare sediu pentru serviciul de 
întreținere drumuri județene – actualizare SF". 

Domnul președinte Péter Ferenc: Este vorba de o actualizare a studiului de 
fezabilitate. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu, 
atunci vă mulțumesc și îl rog pe domnul secretar general să facă apelul nominal și să 
votăm pentru fiecare punct. La punctul 1 și cele 3 articole și hotărârea în întregime. 
Vă mulțumesc. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Vom avea 
câte un proces-verbal constatator al rezultatului votului pentru procesul-verbal al 
ședinței anterioare, din 15 decembrie, pe care l-ați primit. Pentru primul punct, 
proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului va fi vot pe articole, pe cele trei 
articole și votul în întregime și după aceea fiecare proiect de hotărâre în mod 
separat, până epuizăm 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 15 decembrie 
2021 se aprobă cu 35 de voturi ”pentru”.   

Punctul 1 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 
Mureş pentru anul 2021 

Doamna consilier Angela Moldovan La punctul 1 nu voi participa la vot, pentru 
evitarea unui conflict de interese. 

Articolul 1 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Angela 
Moldovan). 
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Articolul 2 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Angela 
Moldovan). 

Articolul 3 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat (Angela 
Moldovan). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 34 de voturi „pentru”, un consilier nu a votat 
(Angela Moldovan). 

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 35 de voturi „pentru”.  

Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes 
județean "Parteneriat Instituțional pentru Siguranța Comunității" și a convenției 
de colaborare dintre Consiliului Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de 
Urgență "Horea" al Județului Mureș pentru implementarea acestuia 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”.  

Punctul 4 - 4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind 
salarizarea personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții 
publice subordonate, în anul 2022 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”.  

Punctul 5 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.168/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni 

Hotărârea se aprobă cu 35 de voturi „pentru”.  

Punctul 6 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției "Amenajare sediu 
pentru serviciul de întreținere drumuri județene – actualizare SF". 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, toate proiectele de 
hotărâre au fost aprobate. Vă mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Mulțumesc domnului secretar general. Mulțumesc 
tuturor pentru prezență. Ceea ce aș dori să mai menționez la sfârșit, bineînțeles, 
dacă cineva dorește să aibă vreo interpelare, îl vom asculta cu placere, dar atât 
doresc să menționez la sfârșit, că, probabil săptămâna viitoare vom mai avea o 
ședință tot pe zoom. Astăzi s-a aprobat o sumă pentru aeroport și săptămâna viitoare 
va trebui să facem încă o ședință, probabil marți sau miercuri vom face această 
ședință tot pe zoom pentru că, probabil luni, va apărea în monitorul Oficial și atunci, 
tot așa, de îndată, vom mai face o ședință. Cineva dorește să aibă vreo interpelare? 
Dacă nu, atunci aș dori să urez tuturor un Crăciun Fericit și multă, multă sănătate! Să 
ne vedem atunci săptămâna viitoare și încă o dată, toate cele bune! Vă mulțumesc. 

 

PREŞEDINTE          SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                 Paul Cosma 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 

Verificat:  șef serviciu Delia Belean 

                director executiv Genica Nemeş  

2 ex.  

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
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2021/12__/pct6.pdf

