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PROCES – VERBAL 

al şedinţei ordinare a Consiliului Județean Mureş  

din data de 23 februarie 2017, ora 13.00 

 

Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de domnul 

președinte  Péter Ferenc. 

Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziția președintelui Consiliului Județean nr. 54 

din 16 februarie 2017 și a fost publicată în cotidienele locale: „Cuvântul Liber„, „Zi de 

Zi” și „Nepujság”. 

Din cei 34 de membri ai consiliului județean au lipsit domnii consilieri: Alexandru 

György și Marius Tiberiu Baciu  

 

 Au fost invitați să participe:  

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• dl Vasile Cazan, director, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş; 

• dl Gheorghe Cridon – membru al Consiliului județean al Ordinului asistenților 

medicali generaliști, moașelor și asistenților medicali din România – Filiala Mureș; 

• dna Porkoláb Annamária – director, Centrul Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Mureș; 

• dna Claudia Grec, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 1 Tîrgu 

Mureş; 

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

Mureş; 

• dl Socol Ioan, director, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 3 SAM Reghin; 

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

• reprezentanţii mass-media din judeţ. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Buna ziua, tuturor. Dați-mi voie să începem ședința  

consiliului județean. Sunt doi absenți și 32 de consilieri sunt prezenți, deci, suntem 

statutari. În primul rând, aș da cuvântul domnului secretar Paul Cosma pentru a da 

citire procesului-verbal al ședinței ordinare din 26 ianuarie 2017. 

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

consilieri, dacă  aveți observații cu privire la conținutul procesului-verbal al ședinței 

din 26 ianuarie?  Întrucât nu sunt, vă solicit să votați actul și vă mulțumesc. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 26 

ianuarie 2017 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Szigyárto 

Zsombor-Istvan), 2 consilieri au fost absenți (Alexandru György și Marius Tiberiu 

Baciu). 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. 30 de voturi ”pentru”. Scuzați-mă au 

apărut trei absenți și înainte erau doar doi. Cineva a apăsat greșit. Domnul Pokorny ați 

apăsat greșit. Nu ați închis aparatul? Da, acum este bine. Mulțumesc. Ați primit 

ordinea de zi. Dați-mi voie să supun votului. Putem să începem votul. 

Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți 

(Alexandru György și Marius Tiberiu Baciu ). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea consiliului de 

administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu modificările ulterioare; 

Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor există, fără obiecțiuni. 

Dacă există observații cu privire la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci vă 

rog să votăm. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Alexandru 

György și Marius Tiberiu Baciu). 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcţii şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a Filarmonicii de Stat 

Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare; 

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

întrebări cu privire la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci să trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Alexandru 

György și Marius Tiberiu Baciu ). 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special 

gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

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

Dacă sunt întrebări cu privire la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Alexandru 

György și Marius Tiberiu Baciu ). 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului special 

liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

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

Dacă sunt întrebări cu privire la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Alexandru 

György și Marius Tiberiu Baciu ). 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul şcolar 

constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională 

Mureş; 
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Domnul președinte Péter Ferenc: Avizul favorabil al comisiilor de specialitate există. 

Dacă sunt întrebări cu privire la acest punct al ordinii de zi? Dacă nu sunt, atunci să 

trecem la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Alexandru 

György și Marius Tiberiu Baciu). 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea 

serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate 

speciale. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Aici există un amendament pe care l-ați primit, 

pentru a mai introduce încă un traseu pe lângă cele două. Dați-mi voie atunci să supun 

votului dacă sunteți de acord ca punctul 6 să fie votat împreună cu acest 

amendament. Să trecem la vot. 

Propunerea se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 5 abțineri (Bianca-Minodora Teth, 

Ervin Molnar, Ionela Daniela Balaș, Nadia-Dinuca Rață, Tatár Bela), 2 consilieri au fost 

absenți (Alexandru György și Marius Tiberiu Baciu ). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. La acest punct, avizul comisiilor de 

specialitate, există. Dacă sunt întrebări cu privire la acest punct al ordinii de zi? Dacă 

nu sunt, atunci să trecem la vot.  

Hotărârea se aprobă cu 27 de voturi „pentru”, 5 abțineri (Bianca-Minodora Teth, 

Ervin Molnar, Cristina-Mara Togănel, Eugen Bândea, Nadia-Dinuca Rață), 2 consilieri 

au fost absenți (Alexandru György și Marius Tiberiu Baciu ). 

7. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă există întrebări, interpelări din partea 

dumneavoastră? Dacă nu există, atunci vă mulțumim foarte frumos pentru prezență și 

vă dorim o zi plăcută în continuare. Vă mulțumim. 

Ședința se încheie la ora 13,13. 

 

 

PREȘEDINTE               SECRETAR 

Péter Ferenc             Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Belean Delia, șef serviciu 

   Nemeș Genica, director  

 


