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PROCES –VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data  

de 30 iulie 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.357/24.07.2020 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 domnii 

consilieri Petru-Ionuț Budian, Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-

Levente. 

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

ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș. Sunt prezente 31 de persoane, dacă între 

timp mai vine cineva … nu mai așteptăm, pentru că am așteptat peste 5 minute.  În 

primul rând, dați-mi voie să dau cuvântul domnului secretar general Paul Cosma pentru 

a prezenta procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 

25 iunie 2020.  

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

domnilor consilieri, v-a fost comunicat actul. Dacă aveți observații, propuneri cu privire 

la conținutul procesului-verbal? Întrucât nu sunt, supun la vot procesul-verbal al 

ședinței ordinare din data de 25 iunie 2020. Cine este ”pentru”? Dacă sunt abțineri?   

Domnul consilier Ervin Molnar: Nu am participat la ședința anterioară și în consecință nu 

voi vota procesul-verbal. 

Domnul secretar general Paul Cosma: Am înțeles, consemnăm că nu votați pentru că ați 

absentat data trecută. Dacă este cineva ”împotrivă”? Vă mulțumesc frumos. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare din data de 25 iunie 2020 se aprobă cu 30 de voturi 

„pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și 

Kovács Mihály-Levente au fost absenți, iar domnul consilier Molnar Ervin nu a votat.   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc.  Să trecem la ordinea de zi care v-a 

fost comunicată. Pe ordinea de zi avem un punct în regim de urgență, care v-a fost 

comunicat, și avem 17 proiecte de hotărâre în regim ordinar. Dacă aveți întrebări în 

legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, atunci dați-mi voie să supun votului. Cine este 

”pentru”? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate. Vă mulțumesc.  
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Ordinea de zi se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

Punctul 1 -  regim de urgență  

Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investițiilor “Lucrări de 

reabilitare la CT1” și “Proiect tehnic și execuție privind sistemul de balizaj luminos de 

cat. II OACI la suprafețe de mișcare la Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”,  de către 

R.A.”Aeroportul Transilvania Târgu Mureş.” 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de 

hotărâre? Dacă nu aveți, atunci supun votului. Cine este ”pentru” ? Dacă se abține 

cineva? Dacă este cineva împotrivă? Nu, în unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

Ordinea de zi în regim ordinar 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Mureş pentru 

anul 2020 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Proiectul de hotărâre are procesele-verbale ale 

comisiilor de specialitate, deci avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă 

sunt întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Scuzați-mă, este un 

amendament la această hotărâre, care v-a fost comunicat. Deci, în legătură cu acest 

proiect de hotărâre sau cu acest amendament, dacă aveți întrebări? Dacă nu sunt…, 

domnul Pokorny, vă rog. 

Domnul consilier județean Pokorny Vasile Ștefan: Domnule președinte, eu nu voi 

participa la votul amendamentului. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Altcineva? Dacă nu mai este nimeni, 

atunci permiteți-mi să trecem la votul pe articole.  

La art. 1. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate.  

Articolul 1 se aprobă în unanimitate (31 voturi pentru), domnii consilieri Petru-Ionuț 

Budian, Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

Articolul 2. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Mulțumesc. 

Articolul 2 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

Articolul 3. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumesc. 

Articolul 3 se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Și acum proiectul de hotărâre în întregime. Cine este 

pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci punctul 1 a trecut în 

unanimitate. 

Hotărârea în întregime se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-

Ionuț Budian, Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost 

absenți.             
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2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 

consolidat al județului Mureș la 30 iunie 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, atunci vă rog să 

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

doi în unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, Nicu-

Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.          

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. „Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, la 31.12.2019. 

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

aveți întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci supun votului. Cine este 

pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate punctul 3. Vă 

mulțumim. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.    

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Județean Mureș la 

organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale de interes 

public județean. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: La acest proiect de hotărâre există și un amendament. 

Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu  

acest proiect de hotărâre și amendamentul prezentat? Dacă nu sunt, atunci să trecem la 

vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci punctul 4 în 

unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea redevenţei aferentă spaţiilor concesionate 

cabinetelor medicale individuale, din imobilele situate în municipiul Târgu Mureş, B-

dul 1 Decembrie 1918 nr. 26-28, respectiv str. Gheorghe Marinescu nr. 50 şi municipiul 

Târnăveni, str.Victor Babeş nr.2.  

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 supunem 

votului proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate punctul 5.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri asupra imobilului situat în Târgu 

Mureș, str. Primăriei nr. 2, care aparține domeniului public al 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, atunci dați-mi voie să 

supun votului proiectul. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate punctul 6. Vă mulțumesc. 



    4/9 

 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea unor spaţii 

din imobilul proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în administrarea Spitalului 

Clinic Municipal Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni. 

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 dați-mi voie 

să supunem votului. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În 

unanimitate. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției “Reabilitarea scării 

exterioare de acces în corpul F”, de către Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu 

Mureș. 

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

aveți întrebări? Vă rog frumos, doamna consilier. 

Doamna consilier județean Moldovan Angela: Domnule președinte, eu nu voi vota la acest 

punct deoarece privește Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bine. Am înțeles. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest 

proiect? Dacă nu aveți, atunci dați-mi voie să supunem votului. Cine este pentru? Vă 

mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Deci în afara unui vot, deci cu 30 de voturi pentru, o 

persoană nu a participat la vot. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți, iar 

doamna consilier Moldovan Angela nu a participat la vot.  

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea elementelor de identificare pentru unele 

imobile aflate în domeniul public al 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 aveți, atunci supunem 

votului. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. În unanimitate punctul 

9. Vă mulțumesc. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

10. Proiect de hotărâre privind închirierea unor suprafețe de teren proprietate publică a 

județului Mureș situate în perimetrul R.A. ”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș.” 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici există și un amendament. Avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre 

sau cu amendamentul depus? Dacă nu aveți, atunci supunem votului. Cine este pentru? Vă 

mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci punctul 10 în unanimitate.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   
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11. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a unui sector din 

drumul județean DJ154A, situat în intravilanul comunei Rușii Munți, sat Sebeș, de la 

km 22+609 la km 23+009, împreună cu terenul aferent acestuia, proprietate publică a 

județului Mureș, din administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea 

Consiliului Local al Comunei Rușii Munți. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Procesele-verbale ale comisiilor cu avizele favorabile 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci 

vă rog să trecem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 

Mulțumim. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.           

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 59/21.04.2016 privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de 

Salubrizare a Localităților din județul Mureș. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Procesele-verbale ale comisiilor cu avizele favorabile 

există. Dacă aveți întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci 

supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci punctul 

12 în unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru depozitarea deșeurilor la 

depozitul ecologic zonal Sânpaul. 

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 supunem 

votului. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci în unanimitate punctul 13. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

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

specialitate al Consiliului Județean Mureș, 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, atunci supunem 

votului. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Vă mulțumim. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind aplicarea prevederilor legale 

referitoare la emiterea autorizației de construire în regim de urgență și a acordului 

unic. 

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 supunem 

votului. Cine este pentru? Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci punctul 15 în 

unanimitate. 
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Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

16. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și 

implementarea Programului pentru școli al României, în anul școlar 2020-2021. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici există și un amendament. Avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate există. Dacă aveți întrebări în legătură cu proiectul de hotărâre 

sau cu amendamentul depus? Dacă nu aveți, atunci supunem votului. Cine este pentru? Vă 

mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci punctul 16 în unanimitate. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Construire remiza PSI – faza SF.” 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aici avem avizele favorabile ale comisiilor de 

specialitate, deci avem trei comisii care au avizat favorabil, Comisia de buget a propus 

amânarea acestui punct de pe ordinea de zi. Eu v-aș ruga totuși să votăm și vă spun și de 

ce, poate colegii nu au dat explicațiile de rigoare, dar momentan este vorba de aprobarea 

unor indicatori tehnico-economici pentru un studiu de fezabilitate. Aici nu vorbim, în acest 

moment, de finanțarea acestui proiect. În acest moment nu există nici o axă pe proiecte 

europene prin care să putem finanța acest lucru, dar asta nu înseamnă că acest proiect nu 

este bine să existe, pentru că mai pot exista surse guvernamentale, mai pot exista și alte 

surse. Deci, dacă avem aprobați indicatorii economici aceasta înseamnă că avem proiectul 

pregătit pentru orice finanțare și nu cred că este necesar să-l amânăm, să aprobăm 

indicatorii economici, pentru că dacă va veni eventual o sursă de finanțare posibilă sau nu. 

Deci rugămintea mea este ca în acest context să analizați această hotărâre. Există un 

proiect. Există un studiu de fezabilitate și acest studiu de fezabilitate dacă este aprobat 

înseamnă că este pregătit pentru orice tip de finanțare în acest moment. Și în contextul 

acesta vă rog să votați, dar, prima dată, dacă cineva dorește să ia cuvântul sau dorește să 

discutăm pe această temă. Vă rugăm. 

Domnul consilier județean Bândea Eugen: Vreau să vă spun că în comisie chiar am ridicat 

problema aceasta a fondurilor europene și mi s-a spus foarte simplu că nu se poate decât 

prin bugetul consiliului județean. Acesta a fost răspunsul. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Da, am verificat între timp... 

Domnul consilier județean Bândea Eugen: Da, dar ni se prezintă acum în ultima clipă, 

pentru că, eu am spus în comisie, investiția este de aproape 10 mil. Este o necesitate, dar 

atunci să ni se spună exact și atunci vom decide … 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Deci, îmi pare rău că nu a fost prezentată această parte a 

problemei, eu acum am aflat, deoarece acum, nu demult, a fost comisia și nu am știut de 

acest vot pentru amânare și de aceea mă gândeam ca totuși să o discutăm acum în plen, 

deoarece consider că orice proiect care are indicatorii tehnico-economici votați, asta nu 

înseamnă că este deja și bugetat din fondurile locale, ci este pregătit pentru a putea fi 

finanțat din orice fonduri. Și aceasta înseamnă că avem pe raft un proiect aprobat și gata 

de finanțare și din această cauză m-am gândit totuși să îl supun atenției dumneavoastră, și 

chiar îmi pare rău că nu v-a fost prezentat în așa fel, în acest moment, în hotărârea 
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respectivă trebuie să scrie sursa de finanțare, în acest moment nefiind sursă de finanțare, 

bineînțeles s-a trecut fonduri proprii pentru că nu poți să scrii altceva, pentru că în acest 

moment nu există nici un PNDR, nu există nici o altă sursă …, fonduri proprii, dar în 

modificarea de buget nu există nici o sumă în aceste sens, cerută, ca să fie finanțată, doar 

fiind gata proiectul, consider că este logic să aprobăm indicatorii și în momentul în care 

apare ca și sursă de finanțare, atunci putem să discutăm sursele de finanțare de unde 

provin. Încă o dată, îmi pare rău că nu v-a fost prezentat în așa fel proiectul și m-am 

gândit să vă prezint, totuși, eu. Scuzați-mă, domnul Baciu. 

Domnul consilier județean Baciu Marius Tiberiu: Aș vrea să spun și eu câteva cuvinte, în 

general legat de finanțarea investițiilor de la aeroport. Anul trecut s-au putut accesa 

fonduri, ne uităm la alte aeroporturi, uitați-vă la Brașov, au accesat 60 mil. lei fonduri 

nerambursabile în 2018 și au fost bani, noi am cheltuit bani din bugetul nostru, din bugetul 

național, fiindcă noi stăm cu mâna întinsă la Guvern … Acum, poate că nu este sursă de 

finanțare nerambursabilă, dar ar trebui să luăm o decizie cu toții ca aceste investiții să fie 

cuprinse într-un plan integrat. Nu în fiecare zi să venim cu tot felul proiecte, de investiții 

care nu sunt legate neapărat unele de altele. Haideți să facem un plan integrat, haideți să 

căutăm o posibilitate de a accesa fonduri nerambursabile și să rezolvăm acest aeroport. 

Aceasta era opinia noastră, de asta în comisie eu am votat împotrivă, pentru că inițial ni s-

a spus că fondurile sunt ale noastre. Noi nu știm cheltui decât banii de la Guvern. Trebuie 

să accesăm bani și pe alte căi. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. Totuși, dați-mi voie să vă dau și o 

explicație în acest sens. Nu demult, dumneavoastră ați votat un plan integrat, după 

aceea ați votat și indicatorii tehnico-economici ai investiției cu pista, cu terminalul și cu 

parcarea. Deci, prelungirea pistei, mărirea capacității terminalului și a zonei de 

parcare. Pentru aceste trei proiecte există deja în acest moment pe SEAP sau SICAP, 

cum se numește acum, procedura de achiziție a consultantului care să depună proiectul 

european, pentru că doar pentru aceste lucruri se pot depune proiecte europene. Deci, 

în acest moment există și planul integrat care a fost votat cândva, anul trecut, nu îmi 

mai amintesc bine data, dar cândva, anul trecut, există și aceste trei proiecte aprobate 

pentru care este în procedură achiziția consultantului. Zona PSI nu intră, nu poate intra 

pentru finanțare. Ceea ce ați discutat dumneavoastră despre Brașov erau bani 

guvernamentali. Tot așa cum Târgu Mureșul a primit bani guvernamentali și Guvernul 

României acum trei ani a dat 40  mil., după aceea a mai dat 10 mil., după aceea a mai 

dat încă 10 mil., deci tot acolo suntem ca și Brașovul, iar Brașovul a primit anul trecut 

60 mil. din partea Guvernului.  

Domnul consilier județean Baciu Marius Tiberiu: Nerambursabili. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Nerambursabili, în sensul că sunt bani de la Guvern, nu 

trebuie rambursați.  

Domnul consilier județean Baciu Marius Tiberiu: Scrie că sunt nerambursabili. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dar au primit deja sau fac proiect?  

Domnul consilier județean Baciu Marius Tiberiu: S-a semnat contractul în 30 ianuarie 2020. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Eu nu am văzut, dar ceea ce știu, la discuția bugetului 

pentru anul acesta, la Guvern, s-a pus această problemă și aceasta v-o spun acum și 

politic, deci toată lumea a fost de acord ca, tot așa cum a primit Târgu Mureșul acum doi 
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ani pentru prelungirea pistei, a primit o sumă considerabilă din partea Guvernului, s-a 

discutat ca anul aceasta să primească Brașovul o sumă considerabilă din partea Guvernului 

pentru realizarea acestei investiții. Nu cunosc acel articol că nu am timp să mă uit în ziare 

dar o să mă uit, dar ceea ce știu sigur este că ei au primit 60 mil. lei din fonduri 

guvernamentale. Acum vă spun, nu cred că trebuie să discutăm acel articol pentru că nu 

cunosc acel material, dar sunt sigur că am participat la acea discuție la Guvern, cu bugetul 

și știu ce s-a întâmplat exact în acel moment. Deci acum doi ani am primit noi, acum 

primește Brașovul, poate anul viitor va primi altcineva, dar și așa noi am atras exact 60 

mil. lei bani guvernamentali pentru investiții la Aeroportul Târgu Mureș. Depunem acest 

proiect de investiții din bani europeni, anul acesta, pentru cele trei proiecte, iar pentru 

remiza PSI o să vedem ce se întâmplă pe parcurs. Și aceasta este rugămintea mea, ca acest 

proiect cu indicatorii tehnico-economici putem să îl aprobăm, pentru că aceasta înseamnă 

că este gata, că în orice moment putem să depunem, indiferent…, la Guvern, iar dacă va 

exista o axă, sigur că vom folosi această posibilitate de a cere bani europeni. Și aceasta 

este rugămintea mea, dacă m-ați înțeles, așa ar trebui să parcurgă lucrurile. Domnul 

Molnar. 

Domnul consilier județean Molnar Ervin: Stimate domnule președinte, stimați colegi, eu 

cred că este benefică această investiție, dar cred că unde se face referire la sursa de 

finanțare se poate adăuga și alte surse.  

Domnul președinte Péter Ferenc: De acord. Domnul secretar mi-a dat explicația cea mai 

bună, că nu sursa, ci responsabilitatea este a consiliului județean. Cum este formulat? 

Spuneți, va rog, domnule secretar.  

Domnul secretar general Paul Cosma: În ultimul paragraf, în anexa la proiectul de 

hotărâre, unde sunt detaliați indicatorii tehnici … scuzați-mă, deci, în anexă, la proiectul 

de hotărâre unde sunt menționați indicatorii tehnici și indicatorii economici apare un ultim 

paragraf - finanțarea investiției buget local al consiliului județean. Titularul obligației de 

finanțare este consiliul prin propriul buget, ca instrument de finanțare, dar atunci când 

bugetăm investiția propriu-zis, atunci trebuie precizate sursele de finanțare, de unde ți se 

alimentează propriul buget. Și pot fi: fonduri guvernamentale, fonduri europene, efectiv 

resurse proprii ale bugetului ș.a.m.d. Deci, noi, încă nu vorbim de bugetarea acestei 

investiții. Este în sarcina consiliului județean, pe buget implicit, că nu ai altcumva să o 

treci, sursa de finanțare o să o analizăm atunci, când bugetăm.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumesc. Oricum, e bine că s-a deschis această discuție 

pentru că cred că, cu toții, vedem mai clar situația actuală. Eu vă mulțumesc. Dacă nu mai 

sunt alte întrebări, atunci aș supune votului. Cine este pentru aprobarea acestei hotărâri? 

Vă mulțumim. Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Deci în unanimitate. Vă mulțumesc.  

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, domnii consilieri Petru-Ionuț Budian, 

Nicu-Aurel Bumb, Ioan-Florin Gliga și Kovács Mihály-Levente au fost absenți.   

Domnul președinte Péter Ferenc: Trecem la ultimul punct de pe ordinea de zi.  

18. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă aveți interpelări în acest moment, dacă cineva 

dorește să se înscrie să ia cuvântul? Domnul Sabău, vă rog frumos. 
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Domnul consilier județean Sabău Pop Olimpiu: Domnule președinte, stimați colegi, aș 

dori să încep cu un proverb atât de înrădăcinat în conștiința populară – Fă ce zice popa, 

nu ce face popa. În această perioadă ni se tot comunică de autoritățile locale mesaje de 

genul păstrați distanța, spălați-vă des pe mâini…. Astăzi, în orașul Ungheni, autoritățile 

publice locale au convocat sute de oameni în același timp, în același birou, la aceeași 

oră pentru a depune înscrisuri în vederea exproprierii și a stabilirii justei despăgubiri, 

cum spune legislația. Astăzi, în Ungheni, practic, s-au întâlnit undeva la 300 de 

persoane, iar eu pe linie maternă provin din Ungheni și rudele mele m-au rugat să îi 

ajut, c[ am un xerox, am cunoștințe juridice. Foarte ciudat că au fost convocați toți. 

Bine, înțelegeam, ca și instituție aș zice că hai să îi programăm. Eu am trimis un mail 

instituției prin care am solicitat ca A, B, C, D, în calitate de mamă, văr, nepot să fie 

primite în acel birou într-un anumit interval orar. În condițiile în care, o situație de 

acest gen intervine, cumva să rezolvăm problema și să rugăm autoritățile să respecte și 

ceea ce spun. De asemenea, nu vreau să reproșez ceva unității administrative sau 

primăriei Ungheni, să fiu foarte bine înțeles, din discuția pe care am avut-o cu 

funcționarii primăriei Ungheni ei nici măcar nu știau că acele persoane sunt convocate 

astăzi acolo. A fost un haos în toată instituția respectivă … A ieșit așa, pur și simplu un 

iureș între administrația locală și treburile sale permanente care nu se pot opri și haosul 

declanșat de convocarea a sute de persoane acolo. Printre acele sute de persoane sunt 

și reprezentanți ai grupurilor vulnerabile, persoane mai în vârstă. Nu știu, haideți, 

cumva … rugăm colegii noștri de la PNL, care poate au o legătură mai bună, nu știu, 

prietenie, politică … Rugămintea mea ar fi să transmiteți mesajul cetățenilor, să se facă 

o programare, deși acele înscrisuri au mai fost depuse în 2016. Bine, s-au pierdut 

actele, nu e problemă aceasta, dar … poate e o problemă. Aceasta era problema, să 

transmiteți cumva, oamenii vor să meargă. Mulțumesc frumos.  

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. Dacă altcineva mai dorește să ia cuvântul? 

Dacă nu, vă mulțumesc frumos că în această zi călduroasă ați venit să fim împreună. Vă 

doresc o după-masă plăcută și toate cele bune! 

Ședința se încheie la ora 13,38. 
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