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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş din data 
de 30 martie 2022, 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.107/30.03.2022 şi a fost publicată în mass-media locală.   

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua tuturor. Să fim punctuali. Este ora 13.00. 

Cred că putem începe. Dacă mă uit la participanți, cred că mare parte a consilierilor 

sunt prezenţi și, dacă îmi permiteți, atunci aș da cuvântul domnului secretar general 

Paul Cosma pentru a face apelul nominal. Vă rog, domnule secretar general. 

 

Domnul secretar general Paul Cosma: Sigur că da. Mulțumesc, domnule președinte. 

Consemnăm, prin urmare, prezența dumneavoastră. 

  

Domnul secretar general Paul Cosma face prezența consilierilor județeni prin apel 

nominal.  

 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, în acest moment nu au au 

răspuns apelului nominal domnii consilieri Dan-Eugen Bândea, Ilyés Lóránd, Kedei Pál-

Elod și doamna consilier Angela Moldovan.   

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Deși sunt înregistrați pe platformă, 

după cum văd, și doamna consilier Moldovan și domnul consilier Bândea, sper ca la 

începutul ordinii de zi, se va reface legătura. Mulțumesc. Stimați colegi, avem un 

singur punct pe ordinea de zi. Era necesar să votăm astăzi acest material, deoarece, 

mâine, se va depune. Stimați colegi, vă rog să vă opriți microfoanele.  Mulțumesc. 

Deci, avem un singur proiect pe ordinea de zi, pe care ați primit-o. Dacă sunteți de 

acord, aș da, încă o dată cuvântul, domnului secretar general să facă apelul nominal 

pentru a vota ordinea de zi. Vă mulțumesc. 
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Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal al consilierilor județeni 

pentru a vota ordinea de zi. Domnul consilier Kedei Pál-Elod nu a răspuns apelului 

nominal.  

 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, ordinea de zi a fost 

aprobată în unanimitate. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Stimați colegi, vă rog din nou să vă 

opriți microfoanele. Da, mulțumesc. Văd că am reușit. Ne dezobișnuim de zoom și e 

tot mai greu să trecem dintr-un sistem în celălalt. Deci, avem un singur proiect de 

hotărâre pe ordinea de zi.  

 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea proiectului "Consolidarea 

infrastructurii medicale a Institutului de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și 

Transplant Târgu Mureș pentru combaterea efectelor pandemiei Covid-19 în 

domeniul bolilor cardiovasculare" de către Institutul de Urgență pentru Boli 

Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Ați văzut acest proiect de hotărâre. Dacă cineva 

dorește să intervină? Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? 

Dacă nu sunt, atunci  dați-mi voie să dau cuvântul, încă o dată, domnului secretar 

general și să trecem la votul punctului de pe ordinea de zi, dar, totodată, să votăm și 

procesul-verbal al ședinței din data de 24 martie 2022. Vă rog, domnule secretar 

general.  

 

Domnul secretar general Paul Cosma: Mulțumesc, domnule președinte. Prin urmare, 

se vor încheia procese-verbale constatatoare ale rezultatului votului pentru ordinea 

de zi, punctul de pe ordinea de zi și procesul-verbal al ședinței anterioare din data de 

24 martie 2022. O să încep, cu permisiunea dumneavoastră, apelul nominal. 

 

Domnul secretar general Paul Cosma face apelul nominal al consilierilor județeni.  

 

Domnul consilier Kedei Pál-Elod nu a răspuns apelului nominal. 

 

Domnul secretar general Paul Cosma: Domnule președinte, hotărârea a fost aprobată 

în unanimitate. 

 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi”pentru” a lipsit domnul consilier Kedei Pál-

Elod. 

 

Procesul-verbal al ședinței Consiliului Județean Mureș din data de 24 martie 2022 se 

aprobă cu 34 de voturi”pentru” a lipsit domnul consilier Kedei Pál-Elod. 

 

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
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03_/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/03_/pct1.pdf
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Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc, domnule secretar. Stimați colegi, 

înainte de a încheia ședința de astăzi, dacă aveți întrebări sau interpelări? Dacă nu 

sunt, atunci vă mulțumesc pentru prezență și aș dori să vă anunț că ședința ordinară 

va avea loc în data de 14 aprilie, o zi de joi, și o să vă trimitem ordinea de zi 

săptămâna viitoare. Deci, vă doresc o după masă plăcută și toate cele bune.  

 

 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE          SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                 Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


