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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data 

de 14 aprilie 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.129/8.04.2022 şi a fost publicată în mass-media locală.  

 

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

Monika și domnii consilieri Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

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

la ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș din luna aprilie. În primul rând, aș da 

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

extraordinare din data de 30 martie 2022.  

 

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

domnilor consilieri, ați primit materialul. Dacă aveți observații cu privire la conținutul 

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

30 martie 2022. Cine este ”pentru” ? Vă mulțumesc.  

 

Procesul-verbal al ședinței extraordinare din data de 30 martie 2022 se aprobă cu 31 

voturi ”pentru”, domnul consilier Valentin Bretfelean nu a votat, 3 consilieri au 

lipsit:  Kozma Monika, Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc frumos. Trecem la ordinea de zi a 

ședinței. Aceasta are un proiect în regim de urgență și 13 proiecte de hotărâre în 

regim ordinar. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci 

trecem la vot. 

 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Trecem la primul proiect în regim de 

urgență.  

 

1. În regim de urgență.  Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 
depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul 
 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Vă rog, doamna 

Moldovan. 

 

Doamna consilier Angela Moldovan: Pentru evitarea unui conflict de interese, la 

punctele 1, 8 și 9 nu voi participa la vot.   

 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Altcineva dacă mai dorește? Dacă nu, vă 

rog să trecem la vot.  

 

Hotărârea se aprobă cu 30 voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au votat: Angela Moldovan 

și Petru Zelariu, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, Tiberiu Bățaga și Birtalan István 

–Balázs. 

 

Regim ordinar 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului 
general consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2022 
 
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil a comisiei de specialitate există. 

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

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat: Angela Moldovan, 3 

consilieri au lipsit:  Kozma Monika, Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării 
datelor tehnice topo-cadastrale ale imobilelor aferente "Parcului auto pentru 
sporturi cu motor" 
 

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.  

 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă”: Mihaela-Daciana 

Natea, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru activitățile 
de sortare, compostare și transfer la SSCT Cristești 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/RU.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/RU.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct1.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct2.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct3.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/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 vă 

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul 
nr. 982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și 
transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de 
transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, 
zona 5 Târnăveni. 
 
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. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de implementare a 
Programului pentru școli al României, în 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 aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
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 vă 

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a 
proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2022 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct4.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct5.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct6.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct7.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct7.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct7.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 vă 

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării 
prin "C.N.I" S.A. a obiectivului de investiții "Reabilitare energetică și lucrări conexe 
– extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu 
nr.1, 3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș" 
 
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil a comisiei de specialitate există. 

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

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat: Angela Moldovan, 3 

consilieri au lipsit:  Kozma Monika, Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării 
prin "C.N.I" S.A. a obiectivului de investiții "Reparații capitale și extindere clădire 
pentru activități medicale în incinta Spitalului Clinic Județean Mureș – Corp C13" 
 
Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil a comisiei de specialitate există. 

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

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 voturi ”pentru”, 1 consilier nu a votat: Angela Moldovan, 3 

consilieri au lipsit:  Kozma Monika, Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

10. Proiect de hotărâre pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea 
Aeroportului Transilvania Târgu Mureş 
 
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. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.168/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 
Municipal "Dr.Gheorghe Marinescu" Târnăveni, cu modificările ulterioare 
 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct8.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct8.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct8.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct8.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct9.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct10.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct10.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct11.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct11.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct11.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 vă 

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacității de 
apărare împotriva incendiilor în județul Mureș pe anul 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 vă 

rog să trecem la vot. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Comitetului de organizare UNESCO pentru monumentul istoric din 
județul Mureș înscris în Lista Patrimoniului Mondial - Centrul Istoric Sighișoara - cod 
902-1999 și a Metodologiei de desemnare a reprezentanților comunității locale în 
Comitetul de organizare UNESCO 
 

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. 

 

Hotărârea se aprobă cu 32 voturi ”pentru”, 3 consilieri au lipsit:  Kozma Monika, 

Tiberiu Bățaga și Birtalan István –Balázs. 

 

14. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul președinte Péter Ferenc:  Doamnelor și domnilor consilieri, dacă cineva 

dorește să ia cuvântul? Dacă nu, atunci vă mulțumesc foarte frumos pentru participare 

la ședință și vă doresc o  după masă plăcută și tuturor celor care sărbătoresc Paștele, 

le doresc un Paște fericit 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  
Nr.ex.1 

https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct12.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct12.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct13.pdf
https://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2022/04/pct13.pdf

