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PROCES –VERBAL 

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

de 29 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.424/29.12.2021 şi a fost publicată în mass-media locală.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, stimați colegi. Puteți face prezența 
doamna director. 

Doamna director executiv Genica Nemeș face prezența prin apel nominal. Nu au 
răspuns apelului nominal domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnul  
consilier Bartha Mihaly. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Avem cvorum. Încă o dată 
apelez la colegi să pornească microfoanele doar în momentul în care vor lua  
cuvântul. Sunt două proiecte pe ordinea de zi, pe care ați primit-o. Dacă aveți 
întrebări în legătură cu ordinea de zi?   

Domnul consilier Valentin Constantin Bretfelean: Domnule președinte, vreau să vă 
rog ceva. Voi rămâne fără telefon. Mă voi abține la ambele proiecte, pentru că așa e 
situația, și nu voi putea intra în ședință. Vă mulțumesc pentru înțelegere. Sărbători 
fericite și un an nou fericit la toată lumea! Trebuie să ies. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule consilier. Dacă mai sunt 
alte întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci doamna director 
Nemeș, vă rog să supunem la vot ordinea de zi. 

Doamna director executiv Genica Nemeș face apelul nominal al consilierilor județeni 
pentru a vota ordinea de zi. Nu a răspuns apelului nominal, domnul vicepreședinte 
Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Bartha Mihaly și Valentin Constantin Bretfelean. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Domnul Bartha nu o să fie prezent la ședință pentru 
că este plecat. 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, domnul consilier Valentin 
Constantin Bretfelean nu a votat iar domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și 
domnul consilier Bartha Mihaly au lipsit. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Stimați colegi, ați văzut cele 
două proiecte de hotărâre, amândouă în legătură cu aeroportul, dacă are cineva  
întrebări în legătură cu cele două proiectele de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci aș 
ruga-o pe doamna director Genica Nemeș să facă apelul nominal încă o dată și atunci 
să votăm pentru cele două proiecte de hotărâre de pe ordinea de zi. 

Doamna director executiv Genica Nemeș: Mulțumesc, domnule președinte.  

În continuare face apelul nominal al consilierilor județeni pentru a-și exprima votul 
asupra celor două proiecte de hotărâre. 

 
Punctul 1 - Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.118/29.07.2021 privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru 
susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice generate 
de epidemia de coronavirus „COVID-19” 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, două ”abțineri” (Valentin Constantin 
Bretfelean și Mihaela-Daciana Natea), doi consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și 
Bartha Mihaly). 

 

Punctul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului „Achiziționare 
Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și realizare Remiza PSI”. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 1 ”abținere” (Valentin Constantin 
Bretfelean), doi consilieri au lipsit (Ovidiu Georgescu și Bartha Mihaly). 

 
Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Mulțumesc frumos, stimați colegi. Dacă cineva 
dorește să aibă vreo interpelare? Dacă nu, atunci permiteți-mi să vă spun că ieri a 
trecut prin hotărâre de guvern, Ordonanța  de urgență privind unele măsuri pentru 
susținerea activității aeroporturilor regionale pentru care, consiliile județene, în 
calitate de autoritate publică tutelară, au avut cheltuieli în perioada de pandemie și 
practic, ca și formă, a trecut ordonanța de urgență. Așa cum am înțeles de la 
Ministerul Dezvoltării, astăzi va trece și rectificarea bugetară și aprobarea sumelor 
din rezerva bugetară. În situația în care, astăzi, va apărea în Monitorul Oficial, până 
mâine dimineață, atunci v-aș mai ruga ca mâine, la ora 13, să mai facem repede o 
ședință pe zoom pentru ca să aprobăm. Materialul este pregătit și să aprobăm și 
suma primită pentru Aeroportul Târgu Mureș pentru susținerea aeroporturilor. Deci, 
mâine dimineață, vă vom anunța, dar v-aș ruga să vă pregătiți în așa fel încât 99% 
vom avea o ședință de urgență mâine la ora 13. Eu vă mulțumesc foarte frumos. Dacă 
nu sunt alte intervenții, atunci vă doresc o după masă plăcută și să ne auzim cu bine. 

 

 

PREŞEDINTE          SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                 Paul Cosma 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 

Verificat:  șef serviciu Delia Belean  

Verificat: director executiv Genica Nemeş  
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