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PROCES –VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data  

de 10 martie 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. 

222/6 martie 2020 şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber”, „Zi de 

Zi” şi „Nepujság”. Au fost prezenți toți consilierii județeni.  

Au fost invitaţi să participe: 

• dna Mara Togănel, prefectul Judeţului Mureş; 

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

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

Protecţia Copilului 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: În primul rând, dați-mi voie să vă spun: Bună ziua și 

bine ați venit  la ședința extraordinară a Consiliului Județean Mureș. În primul rând aș 

dori să dau cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal 

al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 20 februarie 2020.  

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

consilieri, ați avut posibilitatea să lecturați procesul-verbal al ședinței anterioare, 

dacă aveți observații sau propuneri cu privire la conținutul actului? Întrucât nu sunt, vă 

solicit să votați  procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 20 februarie  și vă 

mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 20 februarie se aprobă cu 32 de voturi 

„pentru”, 2 consilieri nu au votat (Bianca-Minodora Belea și Angela Moldovan). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Trecem la ordinea de zi. Ați primit materialele. În 

afara ordinii de zi în regim ordinar, a mai venit, în regim de urgență, un proiect de 

hotărâre. Materialele le-ați primit. Dacă aveți întrebări în legătură cu ordinea de zi? 

Dacă nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot.  

Ordinea de zi se aprobă cu 34 de voturi „pentru”.   
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Aș trece la primul punct în regim de 

urgență. 

Regim de urgență: Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

achiziționarea unui imobil. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Achiziționarea se face de către Direcția Generală de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș. Există avizul favorabil al Comisiei 

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

nu aveți, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

judeţean al doamnei Ionela-Daniela Balaș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 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 34 de voturi „pentru”. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru 

anul 2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 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. 

Articolul 1 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Articolul 2 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Articolul 3 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Articolul 4 se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

Hotărârea  se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare și a bugetului 

de venituri și cheltuieli al R.A. Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, pe anul 2020. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 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 34 de voturi „pentru”. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat în 

localitatea Zau de Câmpie, str. Parcului, nr.10. 

Domnul preşedinte 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 34 de voturi „pentru”. 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului 
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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? Dacă nu aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat ( Alexandru 

Lupa). 

6.Proiect de hotarare privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din Fondul de 

tineret 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 aveți, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

7.Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.27/20 februarie 2020 pentru modificarea componenței 

Comisiei pentru Protecția Copilului 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, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

8.Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare a unor funcții 

vacante de șef secție din cadrul Spitalului 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, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 34 de voturi „pentru”. 

9.Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări sau interpelări? Dacă nu, atunci 

dați-mi voie sa vă mulțumesc pentru prezență. O zi deosebit de plăcută vă doresc. Vă 

mulțumesc. 

Ședința se încheie la ora 13,12. 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR GENERAL  

Péter Ferenc                        Paul Cosma 

 

 

 

 

Întocmit:  consilier Monica Curticăpean 

Verificat: şef serviciu Delia Belean 

              director executiv Genica Nemeş  


