
    1/8 

 

 

 

 

PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data  

de 20 februarie 2020, ora 13.00 

 

 

 

Lucrările şedinţei s-au desfăşurat în sala mare de şedinţe şi au fost conduse de 

domnul preşedinte Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean nr. 

191/14.02.2020 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de Zi” 

şi „Nepujság”. Din cei 35 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş au lipsit doamnele 

consilier Bianca-Minodora Belea, doamna Angela Moldovan și domnul consilier Tatár 

Béla. 

Au fost invitaţi să participe: 

• dna Mara Togănel, prefectul Judeţului Mureş; 

• dna Avram Monica, director, Biblioteca Judeţeană Mureş; 

• dl. Soos Zoltan, director, Muzeul Judeţean Mureş; 

• dl. Cadariu Gavril, director, Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL”; 

• dl. Cazan Vasile, director, Filarmonica de Stat Târgu Mureş; 

• dna Sava Codruţa, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

• dl. Iulian Boldea, redactor şef, Redacţia Revistei „VATRA”; 

• dl. Vida Gabor, redactor şef, Redacţia Revistei „LATO”; 

• dl. Praja Iulian, director, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 

Artistică Mureş; 

• dl. Barabasi Attila Csaba, director, Ansamblul Artistic Profesionist „MUREŞUL” 

Târgu Mureş; 

• dl. Nagy Petroniu, director, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean; 

• dna Miklea Hajnal, director general, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Mureş;  

• dna Moga Anişoara, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Târgu 

Mureş; 

• dna Pescari Tatiana, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 Târgu 

Mureş; 

• dl. Socol Ioan, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 3 Reghin; 
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• dl. Kovacs Zoltan Robert, şef serviciu, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO; 

• dna Adriana Cerghedi, director, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă 

Educaţională Tîrgu Mureş; 

• dl Péti Andrei, preşedintele C.A. al R.A. Aeroportul „Transilvania” Târgu Mureş; 

• dl. Ovidiu Gîrbovan, manager, Spitalul Clinic Judeţean Mureş; 

• dna Megheşan Zsuzsana, manager, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Târnăveni. 

• directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

• reprezentanţii mass-media din judeţ.      

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aș dori să începem ședința.  În primul rând, dați-mi 

voie să vă spun bună ziua și bine ați venit la ședința ordinară a Consiliului Județean 

Mureș. Ordinea de zi ați primit-o. Sunt 14 proiecte de hotărâre. Spuneți-mi, vă rog, 

dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? Scuzați-mă, ordinea de zi era prima 

în dosar.  Aș reveni la prezentarea procesului-verbal al ședinței ordinare din data de 

30 ianuarie și aș da cuvântul domnului secretar Paul Cosma.  

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

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

nu sunt, vă solicit să votați procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 30 

ianuarie și vă mulțumesc.  

Procesul-verbal al ședinței ordinare din 30 ianuarie 2020 se aprobă cu 32 de voturi 

„pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca Minodora Belea, Angela Moldovan și 

Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Trecem la ordinea de zi. Dacă nu 

aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi, atunci să trecem la vot. 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la primul punct de pe ordinea de zi.  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2020 şi stabilirea unor măsuri bugetare. 

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

Domule consilier Baciu, vă rog. 

Domnul consilier Marius-Tiberiu Baciu: Domnule președinte, la începutul ședinței aș 

vrea să fac un anunț, în numele grupului PNL aș vrea să anunțăm că doamna Nadia 

Rață nu mai reprezintă interesele Partidului Național Liberal. După cum știți din 

presă, s-a înscris într-o altă formațiune politică și cu această ocazie, sigur, îi cerem 

doamnei Nadia Rață și demisia de onoare. Mulțumesc.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Știți ce spune legea din acest punct 

de vedere și vă rog să depuneți demersurile și vom lua măsurile cuvenite în 

momentul respectiv. Am înțeles alocuțiunea. Dacă sunt alte întrebări? 

Doamna consilier Nadia-Dinuca Rață: Mulțumesc mult. Domnule președinte, dragi 

colegi. Într-adevăr, lucrurile au un parcurs care este, în acest moment public, 
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motivul pentru care am rămas să-mi exercit atribuțiile de consilier județean sunt 

legate de acel angajament pe care, în 2016, mi l-am luat în fața alegătorilor. 

Consider că acest angajament luat în fața celor care mi-au acordat votul nu se 

întrerupe la momentul la care un grup din cadrul unei formațiuni politice ia o decizie 

abuzivă. Sigur, înțeleg și respect decizia colegilor mei din acest moment, este  

firească. Eu am aderat la altă formațiune politică și aș vrea să mai adaug doar atât, 

că aștept documentele oficiale și legale în acest sens, și vă mulțumesc tuturor pentru 

colaborare. Sigur, rămânem cu toții pe scena politică și ne continuăm activitățile. 

Mulțumesc tare mult.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, doamna consilier. Știți foarte bine, 

fiecare formațiune politică are regulamentul ei interior și în baza acestui regulament 

trebuia să ia acele măsuri care se cuvin în astfel de situații. Dacă se vor lua aceste 

măsuri, bineînțeles și noi vom lua măsurile pe care ne obligă legea. Vă mulțumesc. Aș 

trece la ordinea de zi. Vă rog să îmi spuneți dacă aveți întrebări în legătură cu acest 

punct de pe ordinea de zi. Dacă nu aveți, dați-mi voie să trecem la votul pe articole.  

Articolul 1 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 2 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 3 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 4 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 5 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat ( Pokorny 

Vasile-Ștefan,) 3 consilieri au fost absenți (Bianca Minodora Belea, Angela Moldovan 

și Tatár Béla). 

Articolul 6 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Aurelian-

Olimpiu Sabău-Pop), 3 consilieri au fost absenți (Bianca Minodora Belea, Angela 

Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 7 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 8 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 9 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 10 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 11 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 12 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 
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Articolul 13 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 14 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat ( Peter 

Ferenc), 3 consilieri au fost absenți (Bianca Minodora Belea, Angela Moldovan și 

Tatár Béla). 

Articolul 15 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 16 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 17 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

Articolul 18 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat ( Ioan-Florin 

Gliga), 3 consilieri fost au absenți (Bianca Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár 

Béla). 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Pokorny Vasile-

Ștefan), 3 consilieri au fost absenți (Bianca Minodora Belea, Angela Moldovan și 

Tatár Béla). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: În acest moment a fost aprobat bugetul Consiliului 

Județean Mureș pentru anul 2020. Vă mulțumesc pentru vot. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, 

realizate de Consiliul Județean Mureș, în domeniul transportului rutier contra cost de 

persoane prin servicii regulate. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției „Amenajare curte 

Clinica Obstetrică - Ginecologie” de către Spitalul Clinic Județean Mureș. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în 

subordinea/structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, pentru anul 2019. 

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

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

trecem la vot. 
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Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere, a 

contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de 

venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează 

contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Ideciu de Jos, în anul 2020. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean. 

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

Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Domnule consilier 

Boloș, vă rog. 

Domnul consilier Vasile Boloș: Domnule președinte, stimați colegi, corpul acestei 

hotărâri conține o chestiune cu care aș putea fi în conflict de interese, fiind membru 

al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie, în calitate de cadru 

asociat, nu voi participa la dezbaterea și votul acestui punct. Mulțumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc, domnule consilier. Altcineva dacă 

dorește? 

Domnul consilier Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop: Domnule președinte, sunt în aceeași 

situație cu domnul profesor Boloș. Mă abțin și nu voi participa la vot la acest punct. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Altcineva dacă mai dorește să ia 

cuvântul ? Nu. Avizul favorabil al comisiilor de specialitate fiind în material, tot cu 

mențiunea domnului consilier Boloș, vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”,2 consilieri nu au votat (Vasile Boloș și 

Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop), 3 consilieri au fost absenți (Bianca Minodora Belea, 

Angela Moldovan și Tatár Béla). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a finanţărilor 

nerambursabile din bugetul general al judeţului Mureş, pentru anul 2020 în 

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

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 
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8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

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

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

9. Proiect de hotărâre pentru acordarea unui mandat special reprezentantului 

Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. “Parc 

Industrial Mureș” S.A., cu privire la reînnoirea mandatului administratorilor 

societății. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism 

a județului Mureș. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei pentru protecţia 

copilului Mureş. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă determinată de 60 zile a 

licenţelor de traseu aferente unui număr de 6 trasee, cuprinse în Programul județean 

de transport rutier contra cost de persoane prin servicii regulate, pentru perioada 

2013 - 2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat. 

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

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

trecem la vot. 
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Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Marius-Vasile 

Cerghizan, 3 consilieri au fost absenți (Bianca Minodora Belea, Angela Moldovan și 

Tatár Béla). 

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

unui exercițiu de pregătire teoretică și practică a conducătorilor auto din cadrul 

Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. 

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a unei localități la un 

nou serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor     

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

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

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Bianca 

Minodora Belea, Angela Moldovan și Tatár Béla). 

15. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii       

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă doriți să luați cuvântul?  Domnule consilier 

Pokorny, vă rog. 

Domnul consilier Pokorny Vasile-Ștefan: Vă mulțumesc frumos. Stimate domnule 

președinte, onorate consiliu. Deoarece la capitolul bugetar nu am putut să iau 

cuvântul din cauza anexei punctului 5, dați-mi voie să reflectez asupra unor 

probleme cu care ne confruntăm în cadrul sistemului de asistență socială. După cum 

se știe sau poate nu toată lumea știe că, în județul Mureș, în instituțiile rezidențiale 

sunt îngrijiți  aproape 1100 de pacienți adulți și vreo 1600 de copii iar numărul 

angajaților se ridică la peste 1600. Pentru a susține sistemul în condiții normale, 

funcțional, suntem fruntași în țară, trebuie să vă supun atenției, la capitolul 

profesional, dar ar fi nevoie de 125 de milioane de lei din care, din păcate, guvernul, 

până la ora actuală, a alocat, să zicem, 26 de milioane. În aceste condiții, am 

mandatul colegilor directori să atrag atenția asupra îngrijorării și a greutăților cu 

care ne vom confrunta și trebuie să menționez că conducerea Consiliului județean a 

făcut niște eforturi demne de lăudat pentru că ne-a asigurat salariul 8 luni de zile și 

cheltuielile materiale vreo 5-6 luni. Deci, și în anii trecuți am avut greutăți și 

niciodată nu s-a întâmplat, ca în alte județe, și asta trebuie să recunoaștem, să 

rămânem în asistența socială atâția oameni, fără hrană, în primul rând, medicamente 

pentru bolnavi, ș.a.m.d., iar personalul nostru,  pot să spun, că altcineva nu rezista 

în acest sistem decât persoanele care au o putere empatică și profesional suntem 

bine pregătiți. Deci, acești oameni merită să primească acel salariu, iar asistații 

noștri pe care întotdeauna i-am așezat pe primul loc și le-am asigurat cele cuvenite 

pentru un trai omenesc…, alte județe, știți bine, că au rămas cu banderola albă, cu 

blocarea străzilor pentru că au ieșit în stradă în anii trecuți. Eu vă supun atenției  
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situația în care ne aflăm și îngrijorarea, după cum vedem, situația în Parlament și în 

Guvern, cred că justificată și cu îndoieli cu privire la rectificarea bugetară. 

Rugămintea este să fim pregătiți și pentru asta am primit promisiuni, chiar ferme, de 

la conducerea județului, să avem o variantă B ca să putem aștepta iarna așa cum se 

cuvine. Vă mulțumesc pentru atenție. 

Domnul consilier Marius-Tiberiu Baciu: Domnule președinte, după cum știți cu toții, 

acum trei ani de zile am considerat o prioritate alimentarea cu apă a zonei de 

câmpie. Din câte știu, chiar un coleg de la PSD a cerut imperativ acest lucru. Aș vrea 

ca pentru ședința următoare, dacă este posibil, să aflăm exact stadiul acestor 

alimentări cu apă, în principal pe axa Luduș-Sărmaș și, bineînțeles și localitățile: 

Șăulia-Grebeniș până la Band, în principal. Dacă se poate, pentru ședința viitoare.  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bineînțeles că se poate. Știți, probabil, cu toții că 

este vorba despre un proiect POI care are managementul asigurat  de AQUASERV și le 

vom cere o notă de fundamentare a întregului pentru că sunt probleme cu 

magistralele de canalizare, cu magistralele de apă și cu tot sistemul care va fi 

asigurat din finanțarea pe această axă. Vom cere un raport exact să vedem cum stăm 

în acest moment,  în mare știu și eu, dar să avem un raport la zi din partea lor care 

vi-l va prezenta conducerea Aquaserv-ului și o să cerem acest lucru. Altcineva, dacă 

mai dorește. Nu. Dați-mi voie sa vă mulțumesc că ați fost prezenți la ședința 

Consiliului Județean. Vă doresc o zi deosebit de plăcută. Vă mulțumesc. 

Ședința se încheie la ora 13,29. 
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