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Nr. 5.497/17.03.2017 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Mureş din data de  

1 martie 2017, ora 15.00 

 

 

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. 63 

din 28 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 Angela Moldovan 

și Ioan Florin Gliga. 

 

 Au fost invitați să participe:  

• dl Lucian Goga, prefectul judeţului Mureş; 

• 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. În primul rând, cu ocazia zilei de 1 Martie să spun tuturor 

femeilor “La mulți ani!” și o primăvară frumoasă tuturor!  În primul rând, aș da 

cuvântul doamnei director Genica Nemeș pentru a prezenta procesul-verbal al ședinței 

ordinare din data de 23 februarie 2017. 

Doamna director Genica Nemeș: Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri. Și din 

partea mea vă doresc o primăvară frumoasă tuturor. Înainte de a trece la ordinea de zi 

efectivă, permiteți-mi să pun în discuție procesul-verbal al ședinței ordinare din data 

de 23 februarie? Dacă aveți observații de formulat la acesta ? Dacă nu, îl supun la vot. 

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 23 

februarie 2017 se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Ionela 

Daniela Balaș și Ovidiu-Tudor Ilieș), 2 consilieri au fost absenți (Angela Moldovan și 

Ioan Florin Gliga). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Mulțumim. 30 de voturi ”pentru”. Ordinea de zi are 

un singur punct. Dacă sunt întrebări în legătură cu ordinea de zi? Dacă nu sunt, dați-mi 

voie  să supun votului. Putem să începem votul. 
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Ordinea de zi se aprobă cu 32 de voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Angela 

Moldovan și Ioan Florin Gliga). 

Domnul președinte Péter Ferenc: Vă mulțumesc. 

1. Proiect de hotărâre privind  repartizarea pe anul 2017 a sumelor pentru 

echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din județul 

Mureș şi a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale; 

Domnul președinte Péter Ferenc: În legătură cu acest proiect de hotărâre, dacă sunt 

întrebări? Dacă nu sunt atunci dați-mi voie să începem votul. 

Art.1 se aprobă cu 31 voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Szabo Albert), 2 

consilieri au fost absenți (Angela Moldovan și Ioan Florin Gliga). 

Art.2 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Angela Moldovan și 

Ioan Florin Gliga). 

Art.3 se aprobă cu 32 voturi „pentru”, 2 consilieri au fost absenți (Angela Moldovan și 

Ioan Florin Gliga). 

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

(Angela Moldovan și Ioan Florin Gliga). 

2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul președinte Péter Ferenc: Dacă dorește cineva să ia cuvântul? Între timp aș dori 

să amintesc că de la ora 16, doamna vicepremier Sevil Shhaideh va fi prezentă în 

rândul nostru. Toți consilierii județeni, dacă doriți să rămâneți la această întâlnire, 

bineînțeles că vă așteptăm. La această întâlnire vor participa toți primarii județului, 

bineînțeles conducerea Consiliului Județean și Prefectura. Dacă doriți să rămâneți, vă 

așteptăm cu drag la această întâlnire. Dacă sunt cumva alte întrebări?  Dacă nu sunt, 

atunci vă mulțumim foarte frumos pentru prezență și ne întâlnim la ora 16. Vă 

mulțumim. 

Ședința se încheie la ora 15.09 

 

 

PREȘEDINTE                 SECRETAR 

Péter Ferenc               Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 

  Genica Nemeș, director  


