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PROCES –VERBAL 
al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 26 ianuarie 2022, 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.21/20.01.2022 şi a fost publicată în mass-media locală.  

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

Albert.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să vă spun bună ziua și bine ați venit 

la ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș! În acest moment avem un singur 

absent, deci putem începe ședința. Aș da cuvântul domnului secretar general Paul 

Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 18 

ianuarie 2022.  

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

domnilor consilieri ați primit materialul. Dacă sunt observații, propuneri cu privire la 

conținut. Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din 

data de 18 ianuarie 2022. Cine este ”pentru” ? ”Împotrivă” ?  Dacă se abține cineva”. 

Vă mulțumesc pentru unanimitate. 

 

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 18 ianuarie 2022 se aprobă cu 

34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi pe care ați 

primit-o. Dacă aveți întrebări în legătură cu aceasta? Dacă nu, atunci să trecem la 

vot. Cine este ”pentru” ? ”Împotrivă” ?  ”Abțineri” ? Nu sunt. Vă mulțumesc 

 

 Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a 

lipsit. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Atunci să trecem la primul 

punct de pe ordinea de zi. 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului taxei speciale de 

salubrizare pentru finanțarea Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor 

Solide Menajere și Similare în județul Mureș, pe anul 2022. 

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

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

trecem la vot. Cine este ”pentru”, ”împotrivă”, dacă se ”abține” cineva? Nu sunt. 

 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al 

Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea 

unor măsuri pentru administrarea unor imobile. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor 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”, ”împotrivă”, dacă se ”abține” cineva? Nu 

sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul 

public în domeniul privat al Județului Mureș, în vederea casării. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor 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”, ”împotrivă”, dacă se ”abține” cineva? Nu 

sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei și 

Statului de funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Doamna consilier Moldovan, vă rog. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Pentru evitarea unui conflict de interese nu voi 

participa la votul acestui punct. Vă mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Bine, deci nu participați la vot. Vă mulțumesc. 

Altcineva, dacă dorește? Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există, vă rog să 

trecem la vot. Cine este ”pentru”, ”împotrivă”, abțineri ? Nu sunt. 
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Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan nu 

a votat, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului 

special preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2022 – 

2023. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor 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”, ”împotrivă”, dacă se ”abține” cineva? Nu 

sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind 

serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean 

Mureș pe anul 2022. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Procesul-verbal al comisiilor de specialitate cu 

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

Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot. Cine este ”pentru”, ”împotrivă”, dacă 

se ”abține” cineva? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice 

și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției ”Modernizarea unui tronson de 

drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua – Miercurea Nirajului – Hodoșa – int. cu 

DJ153”. 

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

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

tunci vă rog să trecem la vot. Cine este ”pentru”, ”împotrivă”, abțineri? Nu sunt. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi ”pentru”, domnul consilier Szábo Albert a lipsit. 

 

8. Raport de activitate al Președintelui Consiliului Județean Mureș pe anul 

2021. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Raportul de activitate v-a fost prezentat. Dacă există 

întrebări în legătură cu acesta? El nu se supune la vot. Nu sunt. Mulțumesc. 

 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii.  
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Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Eu aș dori să vă 

spun că următoarea ședință o vom avea, probabil, în 10 sau 11 februarie, cel târziu, cu 

aprobarea bugetului județean. Înainte, sigur, vom avea discuții săptămâna viitoare 

cândva, în prima parte, iar săptămâna următoare, ori luni, ori marți, depinde de cum 

vom putea finaliza, vom avea ședință. Deja s-a discutat cu instituțiile, deci există o 

variantă care poate fi discutată. La începutul săptămânii viitoare, vom avea o discuție 

cu dumneavoastră și vom promova pentru data de 10 sau 11 ședința consiliului 

județean. Vă spun pentru că cele 45 de zile vor trece în data de 11, deci, undeva, până 

în data de 11 ar trebui să ținem ședința consiliului județean. Mulțumesc. Dacă aveți 

întrebări sau interpelări? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc pentru 

prezență și să vă doresc o zi deosebit de plăcută și să ne vedem cu bine. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                    SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                                Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 

Verificat: şef serviciu Delia Belean 

               director executiv Genica Nemeş  


