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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 11 februarie 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.37/07.02.2022 şi a fost publicată în mass-media locală.  

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

Izolda, domnii consilieri Aszalos Gavril și Marius-Tiberiu Baciu; din motive medicale, 

doamna consilier Kozma Monika, domnii consilieri  Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa;  

domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnul consilier Birtalan István-Balázs au  

fost în concediu de odihnă. 

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

ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș. Aș dori, prima dată, să dau 

cuvântul domnului secretar general pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței 

ordinare din data de 26 ianuarie 2022.  

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

domnilor consilieri, dacă aveți observații cu privire la conținutul actului comunicat? 

Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței anterioare care a avut loc în 

data de 26 ianuarie 2022. Cine este ”pentru” ? Dacă este cineva ”împotrivă” ?  Dacă se 

abține cineva”? Vă mulțumesc pentru unanimitate. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 26 ianuarie 2022 se aprobă cu 27 

voturi ”pentru”, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul 

vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu 

Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi care are opt 

puncte, opt proiecte de hotărâre. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? 

Dacă nu, atunci să trecem la vot. Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? Nu 

sunt. Vă mulțumesc. 

Ordinea de zi se aprobă cu 27 voturi ”pentru”, au lipsit doamnele consilier Kozma 

Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri 

Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și 

Alexandru Lupa. 
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1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere, a 

contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum şi a categoriilor de venituri care 

se iau în calcul la determinarea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia 

individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice - 

Ideciu de Jos, în 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 aveți, atunci să 

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

Hotărârea se aprobă cu 27 voturi ”pentru”, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika 

și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos 

Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru 

anul 2022 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Doamna Moldovan și 

domnul Pokorny? Vă abțineți de la vot. Bine. Mulțumesc. Dacă mai aveți întrebări?  

Dacă nu, atunci să trecem la vot. Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri ? Nu 

sunt. Vă mulțumesc. 

Articolul 1 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 2 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 3 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 4 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 5 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02/pct1.pdf
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Articolul 6 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 7 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 8 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 9 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 10 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 11 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 12 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 13 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 14 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 
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consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 15 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 16 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 17 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 18 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 19 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Articolul 20 se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan și 

domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele consilier 

Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii 

consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod 

și Alexandru Lupa. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 25 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela 

Moldovan și domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan nu au votat, au lipsit doamnele 

consilier Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și 

domnii consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei 

Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

3. Proiect de hotărare privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor 

nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru anul 2022 în domeniile: 

cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială. 

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

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

trecem la vot. Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu 27 voturi ”pentru”, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika 

și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos 

Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru activitatea de 

transport, respectiv activitatea de depozitare la Depozitul de Deşeuri Nepericuloase 

Sânpaul. 

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

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

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

Hotărârea se aprobă cu 27 voturi ”pentru”, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika 

și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos 

Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în Zau de 

Câmpie, str. Parcului nr.10. 

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

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

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

Hotărârea se aprobă cu 27 voturi ”pentru”, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika 

și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos 

Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

6. Proiect de hotarare pentru rectificarea Anexei nr.4 la Hotărârea nr.128/29.07.2021 

a Consiliului Județean Mureș privind declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică de 

interes judeţean "Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania" 

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

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

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

Hotărârea se aprobă cu 27 voturi ”pentru”, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika 

și Szasz Izolda, domnul vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos 

Gavril, Marius-Tiberiu Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

7. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării 

exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de 

serviciu din cadrul Corpului Național al Polițiștilor. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?  

Domnul consilier Alexandru Cîmpeanu: Nu voi participa la votul celor două puncte 

având în vedere calitatea mea de membru al Corpului Național al Polițiștilor. 

Mulțumesc.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Altcineva dacă are vreo întrebare? 

Mulțumesc. Atunci să trecem la vot.  Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? Nu 

sunt. Vă mulțumesc. 
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Hotărârea se aprobă cu 26 voturi ”pentru”, domnul consilier Alexandru Cîmpeanu nu 

a votat, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul 

vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu 

Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

8. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării 

exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de 

serviciu din cadrul Corpului Național al Polițiștilor – Consiliul Teritorial Mureș. 

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

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

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

Hotărârea se aprobă cu 26 voturi ”pentru”, domnul consilier Alexandru Cîmpeanu nu 

a votat, au lipsit doamnele consilier Kozma Monika și Szasz Izolda, domnul 

vicepreședinte Ovidiu Georgescu și domnii consilieri Aszalos Gavril, Marius-Tiberiu 

Baciu, Birtalan István-Balázs, Kedei Pál-Elod și Alexandru Lupa. 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: Domnule președinte, cu permisiunea dumneavoastră 

aș dori ca la următoarea ședință a consiliului județean să facem o propunere pentru 

partea de dezvoltare a infrastructurii medicale din jurul Spitalului Clinic Județean de 

Urgență și aș dori să fie, încă o dată, foarte clar pentru toată lumea, este un proiect 

care aș dori ca noi, consiliul județean, să îl oferim comunității mureșene. Deci, nu o 

formațiune politică sau o alianță politică, ci noi, consiliul județean, așa cum se 

întâmplă și în celelalte județe, Cluj, Sibiu și așa mai departe. Să dăm această dovadă 

de coeziune și să dăm un semnal pozitiv că și la Mureș se poate. Vă mulțumesc foarte 

frumos. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Ședința următoare va fi, probabil, în 24 

februarie, cel puțin este programată în data de 24 februarie, și atunci, la sfârșitul 

ședinței ordinare o să vă rugăm să faceți această prezentare. Vă mulțumim frumos. 

Altcineva dacă dorește?  Dacă nu, atunci dați-mi voie să vă mulțumesc frumos pentru 

prezență și să vă doresc o după-masă plăcută. 

 

 

PREŞEDINTE                      SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                                   Paul Cosma 
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