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PROCES –VERBAL 

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

de 30 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.426/30.12.2021 şi a fost publicată în mass-media locală.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, stimați colegi.  

Doamna director executiv Genica Nemeș face prezența prin apel nominal. 

Doamna director executiv Genica Nemeș: Doamna consilier Kozma Monika am înțeles 
că nu are semnal acolo unde se află. 

Doamna consilier Szasz Izolda: Sunt chiar în vamă. Votez ”pentru” atât pentru 
ordinea de zi, cât și pentru proiectul de hotărâre, în cazul în care nu mai pot rămâne 
pe fir și se întâmplă ceva cu conexiunea.  

Doamna director executiv Genica Nemeș: Hotărârea atât pe articole, cât și în 
integralitate, da? 

Doamna consilier Szasz Izolda: Da.  

Doamna director executiv Genica Nemeș: După apelul nominal, domnule președinte 
avem 10 absenți și anume: Dragoș-Tiberiu Bardoși,Tiberiu Bățaga, Bartha Mihaly, 
Valentin Constantin Bretfelean, Ovidiu Georgescu, Kedei Pál-Elod, Kozma Monika, 
Ștefan Someșan, Tatár Bela și Zelariu Petru. 

 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2021 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Stimați colegi, avem un singur 
punct pe ordinea de zi în legătură cu modificarea de buget. Probabil ați vazut și în 
presă, de ajutorul dat pentru aeroporturile din țară și așa m-am gândit că este 
oportun să avem astăzi această întâlnire și să putem face hotărârea Consiliului 
Județean pentru modificarea bugetului și să fie cuprinși și acești bani în bugetul 
general al județului Mureș. Normal, ar trebui să aprobăm ordinea de zi și după aceea 
să aprobăm pe articole bugetul, singurul punct de pe ordinea de zi. Dacă îmi 
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permiteți, atunci aș propune, prima dată să vă întreb dacă aveți întrebări în legătură 
cu ordinea de zi? Dacă nu aveți, atunci aș trece la dezbaterea singurului punct și 
atunci să votăm deodată, ordinea de zi și punctul, pe articole și hotărârea în 
întregime. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu 
sunt, atunci aș ruga-o pe doamna director Nemeș să faceți apelul nominal și să 
întrebați cine este de acord cu ordinea de zi și cine este de acord cu punctul 1, pe 
articole și în întregime.  

Doamna director executiv Genica Nemeș: Da, domnule președinte. Mulțumesc. 
Trecem atunci la vot, urmând să se întocmească procese-verbale constatatoare 
diferite pentru fiecare caz în parte, respectiv pentru ordinea de zi și pentru proiectul 
de hotărâre.  

Doamna director executiv Genica Nemeș face apelul nominal al consilierilor județeni 
pentru a vota ordinea de zi și proiectul de hotărâre. 

Doamna consilier Angela Moldovan: La proiectul de hotărâre nu voi participa la vot 
pentru evitarea unui conflict de interese.  

 

Ordinea de zi se aprobă cu 25 de voturi „pentru”, au lipsit domnii consilieri Dragoș-
Tiberiu Bardoși,Tiberiu Bățaga, Bartha Mihaly, Valentin Constantin Bretfelean, 
Ovidiu Georgescu, Kedei Pál-Elod, Kozma Monika, Ștefan Someșan, Tatár Bela și 
Zelariu Petru. 

 

Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2021, se aprobă după cum urmează: 

 

Articolul 1 se aprobă cu 24 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela 
Moldovan), 10 consilieri au lipsit (Dragoș-Tiberiu Bardoși,Tiberiu Bățaga, Bartha 
Mihaly, Valentin Constantin Bretfelean, Ovidiu Georgescu, Kedei Pál-Elod, Kozma 
Monika, Ștefan Someșan, Tatár Bela și Zelariu Petru). 

Articolul 2 se aprobă cu 24 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela 
Moldovan), 10 consilieri au lipsit (Dragoș-Tiberiu Bardoși,Tiberiu Bățaga, Bartha 
Mihaly, Valentin Constantin Bretfelean, Ovidiu Georgescu, Kedei Pál-Elod, Kozma 
Monika, Ștefan Someșan, Tatár Bela și Zelariu Petru). 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 24 de voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat 
(Angela Moldovan), 10 consilieri au lipsit (Dragoș-Tiberiu Bardoși,Tiberiu Bățaga, 
Bartha Mihaly, Valentin Constantin Bretfelean, Ovidiu Georgescu, Kedei Pál-Elod, 
Kozma Monika, Ștefan Someșan, Tatár Bela și Zelariu Petru). 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Dacă cineva dorește să aibă vreo 
interpelare? Dacă nu, atunci stimați colegi, vă mulțumesc pentru prezență. Sper că 
asta este ultima ședință extraordinară din anul acesta și nu o să mai fie nevoie. A 
fost binevenit tot ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul anului și putem închide și din 
punct de vedere financiar și pot să spun că pozitiv, și mulțumesc chiar guvernanților 
și celor care ne-au oferit această posibilitate ca și aeroportul de dimensiuni mici să 
fie ajutat cu aceste sume considerabile pentru că este loc destul unde să încapă. 
Mulțumesc doamnelor și domnilor și vă doresc în continuare ”An nou fericit și La 
mulți ani cu toate cele bune!” Ne vedem la anul undeva în 10, 11 ianuarie vom avea 
o ședință în care va trebui să aprobăm sumele autorităților publice locale, deci, 
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undeva în jurul datei de 10-11 ianuarie, dar o să vă anunțăm. La mulți ani și multă 
sănătate vă doresc! 

 

 

 

 

 

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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