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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 28 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.60/24.02.2022 şi a fost publicată în mass-media locală.  

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit: domnul vicepreședinte 

Kovács Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-

Ștefan și Cosmin Pop.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Dați-mi voie să începem. Bună ziua și bine ați venit! 

la ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș. Avem cinci absenți, deci avem 

majoritate de 30 de consilieri. În primul rând, dați-mi voie să dau cuvântul domnului 

secretar general pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 24 

februarie 2022.  

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

domnilor consilieri, astăzi v-a fost comunicat materialul. Sunt convins că l-ați parcurs. 

Dacă sunt observații cu privire la conținutul acestuia? Întrucât nu sunt, supun la vot 

procesul-verbal al ședinței ordinare din 24 februarie 2022. Cine este ”pentru” ? Dacă 

este cineva ”împotrivă” ?  Dacă se abține cineva”? Vă mulțumesc pentru unanimitate. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 24 februarie 2022 se aprobă cu 30 

voturi ”pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente și domnii 

consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  și Cosmin Pop. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Aș trece la ordinea de zi a ședinței 

extraordinare. Pe ordinea de zi avem un punct în regim de urgență și  avem 6 puncte 

în regim ordinar. Ați primit ordinea de zi. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea 

de zi? Dacă nu, atunci vă rog să trecem la vot. Vă rog. 

Doamna consilier Szasz Izolda: Nu voi participa la votul punctului 1 în regim ordinar. 

Doamna consilier Angela Moldovan. Eu nu voi participa la votul punctului 4. 

Domnul consilier Dan Eugen Bândea: Nici eu nu voi participa la votul punctului 1 în 

regim ordinar. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Vă rog să trecem la vot pentru ordinea de 

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

Ordinea de zi se aprobă cu 30 voturi ”pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Kovács 

Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  

și Cosmin Pop. 

 

În regim de urgență  

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare. 

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 30 voturi ”pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Kovács 

Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  

și Cosmin Pop. 

 

În regim ordinar 

1.   Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public judeţean. 

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

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

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

Hotărârea se aprobă cu 28 voturi ”pentru”, doi consilieri nu au votat ( Szasz Izolda și 

Dan Eugen Bândea), a lipsit domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente și domnii 

consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  și Cosmin Pop. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico – 

sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş 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 aveți, atunci să 

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

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi ”pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Kovács 

Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  

și Cosmin Pop. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor pentru 

finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a bugetului de venituri 

și cheltuieli al R.A. "AEROPORTUL Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2022. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/RU.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/RU.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/RU.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__/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct3.pdf
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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 30 voturi ”pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Kovács 

Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  

și Cosmin Pop. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș 

pentru 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 pe articole. Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? Nu sunt. Vă 

mulțumesc. 

Articolul 1 se aprobă cu 29 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

a lipsit domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu 

Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  și Cosmin Pop. 

Articolul 2 se aprobă cu 29 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela Moldovan), 

a lipsit domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu 

Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  și Cosmin Pop. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 29 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat (Angela 

Moldovan), a lipsit domnul vicepreședinte Kovács Mihály-Levente și domnii consilieri 

Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  și Cosmin Pop. 

5.  Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în domeniul 

serviciilor publice de salubrizare a localităţilor. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre?  

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi ”pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Kovács 

Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  

și Cosmin Pop. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare pentru 

accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea 

decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de urgență și de 

recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în România la începutul anului 

2020 

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 30 voturi ”pentru”, a lipsit domnul vicepreședinte Kovács 

Mihály-Levente și domnii consilieri Tiberiu Bățaga, Ilyés Lóránd, Pokorny Vasile-Ștefan  

și Cosmin Pop. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/pct6.pdf
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7. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă cineva dorește și are vreo interpelare sau alte 

întrebări? Dacă nu sunt, atunci vă mulțumesc frumos pentru prezență și vă doresc o 

după masă plăcută și doamnelor, o primăvară frumoasă, dacă nu ne vedem și mâine. 

Tuturor vă doresc multă sănătate și numai bine. Vă mulțumesc. 

 

 

PREŞEDINTE                      SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                                   Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 
Verificat:  șef serviciu Delia Belean  
Verificat: director executiv Genica Nemeş  
Nr.ex.:1 


