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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 24 martie 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.89/18.03.2022 şi a fost publicată în mass-media locală.  

Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit motivat domnii consilieri: 

Ionuț-Ovidiu Cengher și Petru Zelariu.    

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

la ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș. În primul rând, vă rog  să porniți 

aparatele de vot și în legătură cu acestea o să îl rog pe colegul nostru, Adrian Gorea, 

să spună câteva cuvinte pentru că deja ne-am dezobișnuit de ele și  să nu greșim.  

Domnul Adrian Gorea: Sărut-mâna, Bună ziua! La sosirea în sală o să vă rog să apăsați 

butonul de prezență. Dacă doriți să vă înscrieți la cuvânt, puteți solicita fie înscriere 

normală, fie procedurală iar după ce vă înscrieți la una din cele două variante, iar 

domnul președinte vă dă cuvântul, apăsați pe butonul de microfon pe care scrie 

”pornit”, vorbiți iar apoi închideți microfonul. Pentru a vota. După ce noi vom da 

semnalul de vot, aveți pe telecomandă cele trei opțiuni, ”DA”, ”NU” sau ”ABȚINERE”.  

Cam atât.  Se va vedea fiecare vot, dacă nu este secret, evident, cu DA”, ”NU” sau 

”ABȚINERE”. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Astăzi vom avea și vot secret, pe buletine 

de vot, deci, vom avea de toate astăzi. Aș da cuvântul domnului secretar general 

pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 28 februarie 

2022.  

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

domnilor consilieri, dacă sunt observații cu privire la conținutul materialului 

comunicat? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al ședinței extraordinare din 

28 februarie 2022. Cine este ”pentru” ? Vă mulțumesc frumos pentru votul exprimat.  

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 28 februarie 2022 se aprobă cu 

31 voturi ”pentru”, domnul consilier Alexandru Lupa nu a votat, au lipsit domnii  

consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher,  Cosmin Pop și Petru Zelariu. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Aș trece la ordinea de zi a 

ședinței. Ordinea de zi ați primit-o. Avem trei puncte în regim de urgență și  11 

proiecte de hotărâre în regim ordinar. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de 

zi?  

Domnul consilier Kedei Pál-Elod: Nu voi participa la dezbaterea și la votul punctelor 2 

și 6 în regim ordinar. 

Doamna consilier Angela Moldovan. Eu nu voi participa la votul punctului 1 în regim de 

urgență și în cel ordinar și la punctul 10 în regim ordinar. 

Domnul consilier Mihai-Valentin Drăghici: Nu voi participa la votul punctului 3 în regim 

de urgență. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Altcineva dacă mai dorește? Dacă nu, 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 32 voturi ”pentru”, au lipsit domnii  consilieri Ionuț-Ovidiu 

Cengher,  Cosmin Pop și Petru Zelariu. 

În regim de urgență  

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș pe 

anul 2022.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil a comisiei de specialitate există. A 

fost depus și un amendament pe care l-ați primit cu toții. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot pe 

articole. Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? 

Articolul 1 se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan nu a 

votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu. 

Articolul 2 se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan nu a 

votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu. 

Domnul președinte Péter Ferenc: În continuare supun la vot hotărârea în întregime 

plus amendamentul. Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela 

Moldovan nu a votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.28/2022 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 
 

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 vă 

rog să trecem la vot. Cine este ”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/RU.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/02__/RU.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu 

Cengher  și Petru Zelariu. 

 

3. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.26/28.02.2022 pentru aprobarea participării Consiliului 
Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale 
și sociale de interes public județean 
 
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Avem și un amendament care a fost postat pe site și pe care l-ați primit. Dacă aveți 

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

trecem la vot, împreună cu amendamentul depus. Cine este ”pentru”?  ”Împotrivă”?  

”Abțineri”? 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, domnul consilier Mihai-Valentin Drăghici 

nu a votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu. 

 
În regim ordinar 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de 

venituri și cheltuieli al Județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu anexe, 

pe anul 2021 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiei 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 32 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan nu a 

votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 

Parc Industrial S.A., 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 32 voturi ”pentru”, domnul consilier Kedei-Pál Elod nu a 

votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

3. Proiect de hotărâre privind modificarea unor acte administrative, pentru 

reglementarea unor măsuri de utilizare a Complexului Transilvania Motor Ring. 

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

Aici a fost depus un amendament comunicat consilierilor prin e-mail de Comisia 

tehnico-economică. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă 

nu aveți, atunci să trecem la vot, împreună cu amendamentul depus. Cine este 

”pentru”? ”Împotrivă”?  ”Abțineri”? Nu sunt. Vă mulțumesc. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct1.pdf
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Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu 

Cengher  și Petru Zelariu.   

 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea 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 aveți, atunci să 

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

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, domnul consilier Ovidiu-Vasile Modorcea 

nu a votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul 

de tineret în anul 2022 

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 32 voturi ”pentru”, domnul consilier Tatár Béla nu a votat, au 

lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea asigurării 

managementului la S.C. Parc Industrial Mureș S.A.  

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

Aici va fi vot secret. Dau cuvântul, între timp, domnului secretar general Paul Cosma.     

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Punctul 6 de pe 

ordinea de zi conține dispoziții referitoare la persoane, prin urmare, aceasta trebuie 

să fie adoptată cu vot secret. Veți primi, fiecare dintre dumneavoastră, un buletin de 

vot, pe care este trecută propunerea pentru desemnarea ca administrator provizoriu, 

sigur, dacă sunt mai multe propuneri se vor trece fiecare pe buletinul de vot. 

Propunerea președintelui Consiliului Județean Mureș este spre a fi desemnat 

administrator provizoriu, domnul Sófalvi György-Zsolt. Acest nume este înscris în acest 

moment pe buletinul de vot și există două opțiuni de vot: DA și NU. Dumneavoastră 

urmează să încercuiți opțiunea care corespunde voinței dumneavoastră. Dacă vreau să 

votez DA, voi încercui DA. Dacă vreau să votez NU, o să încercuiesc NU. Aș întreba, în 

vederea redactării definitive a buletinului de vot, dacă sunt alte propuneri pentru 

funcția de administrator provizoriu, în afară de cea făcută de președinte? Întrucât nu 

sunt, vă propun să începem procedura prin apel nominal. Voi face apel nominal și 

fiecare veți primi buletin de vot. O să începem cu domnul președinte și cu cei doi 

domni vicepreședinți. 

Fiecare consilier județean, mai puțin domnul consilier Kedei Pál Elod, care a anunțat 

că nu participă la vot și-au exprimat opțiunea. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Aș propune, până când colegii numără voturile, să 

trecem la punctul 7 și revenim la punctul 6 după ce s-a făcut procesul-verbal. 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea delegatului Consiliului Județean Mureș 

în Comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită 

la nivelul județului Mureș 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiei 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 33 voturi ”pentru”, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu 

Cengher  și Petru Zelariu.   

8. Proiect de hotărâre privind majorarea indemnizației fixe lunare a membrilor 

Consiliului de Administrație al R.A. "Aeroportul Transilvania" Târgu Mureș pe 

perioada de implementare a celor două proiecte ce fac obiectul contractelor de 

finanțare nerambursabilă nr.133/2022 și nr.134/2022 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă aveți 

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

vot.  

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi ”pentru”, două ”abțineri”  (Mihaela-Daciana Natea 

și Valentin Constantin Bretfelean), 1 consilier nu a votat ( Bartha Mihaly), au lipsit 

domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

 

9. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor 

funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal "Dr. 

Gheorghe Marinescu" Târnăveni 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul comisiilor de specialitate există. Dacă aveți 

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

vot.  

Hotărârea se aprobă cu 33 voturi ”pentru”, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu 

Cengher  și Petru Zelariu.   

 

10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării din 

fonduri europene a proiectului "Creşterea siguranţei pacienţilor în structuri 

spitaliceşti publice care utilizează fluide medicale" 

Domnul președinte Péter Ferenc: Aici a fost o corectură postată pe site, pe care ați 

primit-o. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu aveți, 

atunci să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, doamna consilier Angela Moldovan nu a 

votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct10.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct10.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct10.pdf
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Domnul președinte Péter Ferenc: Aș reveni la punctul 6 de pe ordinea de zi și aș da 

cuvântul domnului secretar general. 

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

pentru a fi desemnat administrator la SC Parc Industrial, domnul Sófalvi György-Zsolt a 

întrunit 29 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă”, 2 voturi au fost anulate, deci, două 

sunt nule. Mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Deci, înseamnă că de mâine 

domnul Sófalvi György-Zsolt preia conducerea Parcului Industrial pentru o anumită 

perioadă, până când se va organiza concursul. Trebuie să supunem la vot atât 

rezultatul, cât și proiectul de hotărâre. Vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, domnul consilier Kedei Pál Elod nu a 

votat, au lipsit domnii consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei nominale a Comisiei 

pentru coordonarea implementării măsurilor necesare pentru îmbunătățirea 

condițiilor de viață a locuitorilor din așezările informale din Județul Mureș, 

constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.140/26.08.2021 

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.  

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi ”pentru”, 1 ”abținere” (Dragoș-Tiberiu Bardoși), 

domnii consilieri Tiberiu Bățaga și Birtalan István-Balázs  nu au votat, au lipsit domnii 

consilieri Ionuț-Ovidiu Cengher  și Petru Zelariu.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Acesta a fost ultimul punct. Urmează 

să vedem dacă aveți interpelări sau dacă aveți întrebări. Dar, înainte de a începe aș 

dori să spun La mulți ani! colegului nostru, domnul Pogăcean, care s-a născut într-o zi 

atât de frumoasă de primăvară și, cum se spune, ne-a adus și căldura, nu numai 

primăvara, așa că vă dorim La mulți ani și multă sănătate! din partea colegilor 

Consiliului Județean și din cadrul aparatului propriu. Dacă cineva dorește să ia 

cuvântul? Domnul consilier Bățaga, vă rog. 

 12. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul consilier Tiberiu Bățaga: Foarte pe scurt. În primul rând, aș vrea să îl felicit pe 

domnul președinte pentru că, probabil că știți, eu am aflat în această dimineață, că 

dânsul a fost ales într-o poziție importantă, președintele Consiliului Regiunii de 

Dezvoltare Centru și eu zic că este o poziție onorantă și apreciez foarte mult eforturile 

pe care le face în acest sens pentru dezvoltarea Județului Mureș și am vrut să întreb, 

dacă în acest context și având o nouă conducere la Parcul Industrial, am putea porni o 

mică zonă medicală ? Pentru că vă spun și probabil că și colega mea de la Spitalul 

Județean, vă poate spune, că stăm foarte rău cu partea de halate, echipamente 

medicale, mănuși, și așa mai departe. Dacă ne-am putea axa puțin pe zona aceasta, să 

începem o mică producție sau ceva, pentru că, credeți-mă, e nevoie și eu cred că în 

contextul actual am putea face niște demersuri în acest sens. Vă mulțumesc. 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct11.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct11.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct11.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03/pct11.pdf
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Domnule profesor, nu avem de-a face noi 

cu producția. Noi suntem Consiliul Județean. Noi oferim posibilitatea unor 

întreprinzători particulari să vină la noi și avem discuții aproape săptămânal cu câte 

un întreprinzător particular, care dorește să vină în zonă și să sperăm că mulți dintre 

aceștia o să și vină, dar noi nu putem să intrăm în producția unor lucruri, chiar dacă 

sunt necesare, dar este imposibil. Iar Parcul industrial și cu sănătatea sunt două lucruri 

total diferite. Noi, bineînțeles că dorim să extindem Parcul Industrial și am văzut că 

interesul este tot mai mare și cred că dacă se va finaliza și autostrada, interesul va fi 

tot mai mare. Știți foarte bine că lucrăm la proiectul punctului multimodal care va fi 

un punct forte și sperăm să vină, dar, în acest domeniu, acum, dumneavoastră știți 

foarte bine că ar trebui să vină acele societăți care au interes să producă astfel de 

lucruri care sunt necesare sistemului medical și noi îi așteptăm cu mare plăcere. Nu 

este nicio problemă. Mulțumesc. Domnule Pokorny, vă rog. 

Domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan: Vă mulțumesc. Domnule președinte, onorat 

consiliu. De câțiva ani buni, este stipulat prin lege ca alocația de hrană pentru asistații 

din instituțiile de asistență socială se cifrează la 16,60 lei. Nu vă dau exemple cu 

prețurile, pentru că știm cu toții cum au evoluat. Azi dimineață am auzit că ieri a 

apărut o ordonanță a Guvernului prin care alocația de hrană pentru refugiații din 

Ucraina se cifrează la 20 de lei. Comentariile sunt corecte. Este foarte puțin. Eu aș 

dori să trag un semnal de alarmă și să mă întreb, eventual să propun, ca, Consiliul 

Județean și o voi anunța și pe doamna Csep care este parlamentar, să facem 

demersuri sau o atenționare cu privire la această sumă total insuficientă. Vă 

mulțumesc. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnule consilier. Știți foarte bine că se 

lucrează la noua lege pentru noile normative. Dacă aveți o propunere, lucrați în 

domeniu, veniți cu o propunere, o analizăm și dacă putem să facem noi ceva ce intră 

în atribuțiile noastre, bineînțeles că le vom face. Iar noua lege, nu știu acum în ce 

fază este, dar știu că se lucrează, dar sigur este cel puțin în faza comisiilor pentru că 

această creștere rapidă a prețurilor, bineînțeles că afectează absolut tot, inclusiv și 

normele de hrană. Vă mulțumesc frumos pentru prezență și vă doresc o zi deosebit de 

plăcută și, încă o dată, La mulți ani, domnului Pogăcean! 

 

 

PREŞEDINTE                      SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                                   Paul Cosma 
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