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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Mureş din data de  

26 ianuarie 2017, 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. 

19 din 19 ianuarie  şi a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi 

de Zi” şi „Nepujság”. 

Din cei 34 de membri ai Consiliului Judeţean Mureş a lipsit un consilier: Ioan Florin 

Gliga. 

 

Au fost invitaţi să participe: 

• dl. Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl. Kédei Pal Elöd – supleant pe lista UDMR;  

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

• d-na Codruţa Sava, director, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş; 

• d-na Stekbauer Andrea Melinda, director general, Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş;  

• d-na Maria-Magdalena Bercea, director, Societatea de Cruce Roşie din România 

– Filiala Mureş;  

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Bună ziua, tuturor. Daţi-mi voie să încep prin a 

ne ridica şi asculta Imnul de Stat al României, deoarece este validarea unui 

mandat. Vă mulţumesc. Acum, daţi-mi voie să dau cuvântul domnului secretar 

Paul Cosma pentru a prezenta procesul-verbal al şedinţei extraordinare din data 

de 16 ianuarie 2017. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor, 

domnilor consilieri, dacă aveţi observaţii cu privire la conţinutul materialului 

comunicat? Întrucât nu sunt, vă solicit să votaţi actul, vă mulţumesc. 

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

16 ianuarie 2017 se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, un consilier a fost absent 

(Ioan Florin Gliga). 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim, 32 de voturi ”pentru”. Acum,  

daţi-mi voie să supunem votului ordinea de zi. Toată lumea a primit ordinea de zi. 

A fost o cerere din partea Comisiei de validare, să avem o modificare, proiectul de 

hotărâre numărul 4 să fie primul, ca să fie completată comisia de validare, ca 

după aceea să fie citit procesul-verbal de validare. Dacă sunteţi de acord cu 

ordinea de zi în această formulă, dacă sunt intervenţii? Atunci, vă rog să trecem la 

vot. 

Ordinea de zi 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. Trecem la 

proiectul de hotărâre numărul 4. Avizul favorabil al comisiei de specialitate 

există. Ştim că din Comisia de validare a făcut parte domnul Dinu Socotar şi rog 

atunci colegii ca în locul domnului Dinu Socotar să facă o nominalizare. Domnul 

Sabău, vă rog. 

Domnul consilier Aurelian Olimpiu Sabău-Pop: Bună ziua. Din partea grupului PSD, 

propunerea noastră ar fi Moldovan Angela ca şi completare a comisiei. Mulţumesc. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. Atunci această hotărâre se 

completează cu numele doamnei Moldovan Angela. Dacă sunt întrebări? Dacă nu 

sunt, atunci vă rog să trecem la vot, cine este ,,pentru”? 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei de validare 

aleasă prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84 din 24 iunie 2016. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 31 de voturi ,,pentru”, o abţinere. Vă 

mulţumesc. Atunci putem să trecem la: 

2. Proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier judeţean al domnului Socotar Gheorghe-Dinu 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări? 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: 

3. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier judeţean al doamnei Csép Eva Andrea; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Dacă sunt întrebări? 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. Comisia de 

validare ne-a rugat să facem o mică pauză, să analizeze actele domnului Kedei Pál 

Elöd, care trebuie validate la proiectul de hotărâre numărul 3. Vă rog frumos, 
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Comisia de validare să se întrunească şi după aceea continuăm şedinţa. Vă 

mulţumesc.  

4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al 

domnului Kedei Pál Elöd. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim frumos. Atunci aş ruga preşedintele 

Comisiei de validare să dea citire procesului-verbal din care se constată 

legalitatea alegerii domnului Kedei Pál Elöd şi să propună validarea mandatului. 

Doamna consilier Angela Moldovan: Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, 

stimată audienţă, în calitate de preşedinte al Comisiei de validare, dau citire 

procesului-verbal încheiat astăzi, 26 ianuarie 2017, în şedinţa comisiei de 

validare a mandatului de consilier judeţean al domnului Kedei Pál Elöd. Astăzi 26 

ianuarie 2017 Comisia de validare a Consiliului Judeţean Mureş, având în vedere 

adresa numărul 5 din 12 ianuarie 2017 a Uniunii Democrate a Maghiarilor din 

România, Organizaţia Judeţeană Mureş, prin care solicită validarea domnului 

Kedei Pál Elöd ca şi consilier judeţean pe locul rămas vacant precum şi dosarul 

Biroului electoral judeţean privind alegerile locale din 5 iunie 2016, în 

considerarea dispoziţiilor articolului 100 alineatul 33 din Legea nr. 115 din 2015 

pentru alegerea autorităţii administraţiei publice locale, pentru modificare Legii 

administraţiei publice locale nr.215 din 2001, precum şi pentru modificarea şi 

completarea Legii nr. 393 din 2004 privind Statutul aleşilor locali, în 

conformitate cu prevederile Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale aprobat prin O.G. nr. 35 din 2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, a procedat la examinarea legalităţii alegerii şi propune 

validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Kedei Pál Elöd, drept 

pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumesc. La hotărârea privind validarea 

mandatului de consilier judeţean al domnului Kedei Pál Elöd, vă rog să trecem la 

votarea articolului 1, prin care se validează mandatul de consilier judeţean al  

domnului Kedei Pál Elöd, supleant pe lista de candidaţi ai Uniunii Democrate a 

Maghiarilor din România, organizaţia judeţeană Mureş. Vă rog să trecem la vot. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi pentru. Vă mulţumesc. Acum îl rog 

pe domnul secretar Paul Cosma să dea citire jurământului. 

Domnul secretar Paul Cosma: Domnule Kedei vă rog să vă apropiaţi, să puneţi 

mâna stângă pe Biblie şi pe Constituţie. După ce voi rosti jurământul, să rostiţi 

cuvântul ,,jur”. ,,Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună 

credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea, pentru bine locuitorilor 

judeţului Mureş. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”  

Domnul consilier Kedei Pál Elöd: Jur! 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulţumesc. Vă invit să semnaţi jurământul. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Vă mulţumim. Acum daţi-mi voie să trecem la 

votarea articolelor 2,3,4 şi 5 din prezenta hotărâre. Vă rog să trecem la vot. 
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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.  

5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 

imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureş, str. Primăriei, nr.2; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor există, fără 

obiecţiuni. Dacă sunt întrebări în legătură cu acest proiect? Dacă nu sunt atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea 

nr.4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul 

Tîrgu Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 

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

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

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi. Vă mulţumesc.  

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 

Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 

domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, 

nr.13; 

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

întrebări la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt atunci vă rog să trecem la 

vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153F Nandra-

Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  
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9. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare şi 

supervizare pentru pregătirea şi planificarea unor contracte de concesiune a 

infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr. 18920/12I/486/7.10.2016; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există.  Dacă sunt întrebări la acest acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt vă rog 

să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

11. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 

147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 

finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există.  Dacă sunt întrebări la acest acest proiect de hotărâre? Dacă nu sunt vă rog 

să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.2/16.01.2017 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 comisiilor de specialitate 

există.  Dacă sunt întrebări la acest acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife şi 

taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş; 
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Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

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

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri 

de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există.  Dacă sunt întrebări la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt  atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 33 de voturi ,,pentru”, un consilier a fost absent (Ioan 

Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 33 de voturi ,,pentru”. Vă mulţumesc.  

15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Mureş; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există.  Dacă sunt întrebări la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci vă 

rog să trecem la vot. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 32 de voturi ,,pentru”, o abţinere.  

16. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 

director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş;  

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Este vorba de doamna Popa Elena, şef serviciu Resurse Umane din cadrul 

Consiliului Judeţean Mureş. Avizul favorabil există. Dacă sunt întrebări în legătură 

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

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

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 

speciale; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate 

există. Avem două abţineri, domnul Bândea Eugen şi György Alexandru, la Comisia 

de servicii publice. Dacă sunt întrebări la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt  

atunci vă rog să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 21 de voturi ,,pentru”, 9 abţineri (Alexandru György, 

Bianca-Minodora Teth, Cristina-Mara Togănel, Ervin Molnár, Eugen Bândea, Ionela 
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Daniela Balaş, Marius-Vasile Cerghizan, Nadia-Dinuca Raţă, Tatár Bela), un 

consilier nu a votat (Aurelian Olimpiu Sabău-Pop), 2 voturi ,,împotrivă” (Marius 

Tiberiu Baciu, Ovidiu-Tudor Ilieş),  un consilier a fost absent (Ioan Florin Gliga). 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: 21 de voturi ,,pentru”, 9 abţineri, 2 voturi 

,,împotrivă”. Vă mulţumesc. 

18. Raport de activitate al Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş pe anul 

2016; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Aţi primit materialul. Dacă sunt întrebări la 

acest punct al ordinii de zi? Nu sunt.  

19. Informare cu privire la cei 140 de ani de activitate a Societăţii Naţionale 

de Cruce Roşie; 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Acest material a fost difuzat, a primit fiecare 

consilier acest material. Întrebarea este: să dăm citire sau fiecare consilier îl 

citeşte acasă? Da, fiecare consilier îl citeşte acasă.  

Doamna Maria-Magdalena Bercea, director al Societății de Cruce Roşie din 

România – Filiala Mureş, susţine o scurtă prezentare Power Point despre 

activitatea societăţii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Mulţumim frumos doamnei director Bercea 
pentru prezentare. Acum suntem la ultimul punct al ordinii de zi. 

20. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul preşedinte Péter Ferenc: Este cineva care doreşte să ia cuvântul? Dacă nu 

este, vă mulţumim foarte frumos pentru prezenţă. Vă doresc în continuare o zi 

deosebit de plăcută. 

 

Şedinţa se încheie la ora 13.48. 

 
 

 

PREŞEDINTE         SECRETAR 

Péter Ferenc         Paul Cosma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Cezara Sabina Mera, consilier 

Verificat: Delia Belean, şef serviciu 

    Genica Nemeş, director  


