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PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

 16 ianuarie 2017, ora 15.00 

 

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. 

15 din 13 ianuarie  şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi 

de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 33 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit un consilier: Ioan Florin 

Gliga. 

 

 Au fost invitaţi să participe: 

 

    dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

 dna Stekbauer Andrea Melinda, DGASPC 

 directori, şefi servicii şi specialişti din aparatul de specialitate; 

 reprezentanţii mass-media din judeţ. 

 

Domnul preşedinte Péter Ferenc:  Daţi-mi voie să vă spun bună ziua şi totodată să 

vă spun  bine aţi venit la prima şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean 

Mureş. Daţi-mi voie,  să vă urez ,,La mulţi ani” tuturor şi am speranţa că anul 

acesta vom avea un an frumos cu multe realizări, împreună cu dumneavoastră. 

Dacă îmi permiteţi aş începe şedinţa consiliului judeţean, şedinţa extraordinară şi 

aş da cuvântul domnului secretar Paul Cosma, pentru a da citire procesului verbal 

din şedinţa anterioară. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc. Doamnelor, domnilor consilieri, dacă 

sunt observaţii cu privire la conţinutul procesului verbal al şedinţei ordinare din 21 

decembrie 2016? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi actul şi vă mulţumesc. 

Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de 21 

decembrie 2016 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent 

(Ioan Florin Gliga). 

   Nr. 1737/28.01.2017 

   Dosar  VI D/1 

 

 

http://www.punctul.ro/stekbauer-andrea-melinda-va-fi-noul-director-la-protectia-copilului-mures/
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim frumos, 32 de voturi ,,pentru”. Atunci 

aş trece la ordinea de zi. Ordinea de zi aţi primit-o, sunt trei puncte, trei  

proiecte de hotărâre pe ordinea de zi, daţi-mi voie, dacă sunt întrebări în legătură 

cu ordinea de zi? Nu sunt, atunci daţi-mi voie să trecem la vot pentru ordinea de 

zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim, 32 de voturi ,,pentru”. Ordinea 

de zi numărul 1 :  

1. Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş nr.405/29.12.2016 privind majorarea bugetului judeţului 

Mureş pe anul 2016, cu suma de 20.000 lei . 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Văd că există avizul favorabil al Comisiei 

tehnico-economice, al Comisiei de servicii publice. Dacă sunt întrebări în legătură 

cu acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi ,,pentru ”, vă mulţumesc. Proiectul 

de hotărâre numărul doi: 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a deficitului 

secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2015 . 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al Comisiei tehnico-economice şi 

a Comisiei de servicii publice există. Dacă sunt întrebări la această hotărâre, la 

acest proiect de hotărâre?  Dacă nu sunt, sunt atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi ,,pentru”, vă mulţumesc. La 

proiectul de hotărâre numărul trei: 

3. Proiect de hotărâre privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de 

director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului 

Mureș . 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil a celor două comisii, tehnico-

economice şi servicii publice există, chiar şi avizul Comisiei social-culturală există. 

Dacă sunt întrebări la acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt, atunci vă rog să 

trecem la vot. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi ,,pentru”, vă mulţumesc frumos. La 

punctul patru, întrebări şi interpelări, domnul Boloş vă rog frumos. 

4. Întrebări, interpelări 

Domnul consilier Vasile Grigore Boloş: Deci aş vrea să am o intervenţie. Domnule 

preşedinte, stimaţi colegi, aş vrea să am o intervenţie legată de viitorul program 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct1.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct2.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct3.pdf
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Proiecte/2017/01/pct3.pdf
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centenar care se va naşte în acest an. Este cunoscut faptul că prin hotărâre de 

Guvern s-a instituit un program naţional de aniversare a centenarului României 

1918-2018 şi a Primului Război Mondial, care va include manifestări, acţiuni şi 

proiecte dedicate aniversării şi marcării acestor evenimente. Având la bază 

această hotărâre, este firesc ca şi în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, să se 

întocmească un astfel de program pentru anul 2017, care, din câte cunoştinţe am, 

urmează să ni se prezinte în curând. Pentru completarea acestui program, cred că 

ar fi oportun ca instituţia consiliului judeţean, să stimuleze această acţiune şi prin 

intermediul programului de finanţare nerambursabilă din bugetul propriu al 

judeţului Mureş pentru anul 2017 pentru activităţi nonprofit de interes judeţean. 

În acest scop, propun ca la elaborarea Regulamentului valabil pentru acest an de 

acordare a finanţării nerambursabile, pentru programele culturale pentru anul 

2017, să fie luat în considerare acest lucru, prin introducerea în categoria de 

proiecte prioritare, proiectele culturale dedicate acestor evenimente. Acest lucru 

presupune ca şi în Ghidul solicitanţilor să fie menţionat explicit acest lucru pentru 

a sensibiliza şi stimula diferitele entităţi nonprofit din judeţul nostru, pentru 

generarea unor astfel de proiecte culturale. Vă mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim frumos. Daţi-mi voie, o mică 

intervenţie. După cum probabil aţi citit şi dumneavoastră în presă, undeva la 

sfârşitul lunii va fi votat bugetul ţării. Eu preconizez, că în prima parte a lunii 

februarie, vom avea o şedinţă extraordinară, în care să asigurăm autorităţilor 

publice locale sumele aferente, pe care le vom împărţi noi, iar undeva la 

începutul lui martie sau în cel mai bun caz la sfârşitul lui februarie, dar mai real  

consider că la începutul lunii martie, vom avea şedinţa pentru aprobarea 

bugetului judeţului şi atunci vă rog foarte frumos să veniţi cu propuneri şi atunci 

le vom discuta şi chiar le vom şi asigura aceste sume. Vă mulţumesc. Dacă sunt 

cumva alte întrebări, dacă nu sunt, atunci vă mulţumesc foarte frumos pentru 

prezenţă. Vă doresc în continuare o zi plăcută şi să ne vedem cu bine la sfârşitul 

lunii. 

Şedinţa se încheie la ora 15.12. 

 

PREŞEDINTE           SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mera Cezara Sabina, consilier 

Verificat: Belean Delia, şef serviciu 

   Nemeş Genica, director  


