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Nr.8681/28.IV.2017 

Dosar VI D/1 

 

 

PROCES – VERBAL 

al şedinţei extraordinare a Consiliului Județean Mureş din data de  
12 aprilie 2017, ora 13.00 
 
 
Lucrările ședinței s-au desfășurat în sala mare de ședințe și au fost conduse de 
domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu. 
Ordinea de zi a fost stabilită prin Dispoziția Președintelui Consiliului Județean nr. 100 
din 10 aprilie 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: Péter Ferenc, Szigyárto 
Zsombor-István și Tatár Bela. 
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 vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Bună ziua și bun venit. Propun să 
începem ședința extraordinară a consiliului județean. Am să dau citire, mai întâi, 
Dispoziției nr.101 din 12 aprilie  2017 a președintelui consiliului județean: 
„Președintele Consiliului Județean Mureș, Având în vedere prevederile art.104 
alin.(1) lit. ”b” coroborat cu alin. (3), lit. ”a”,  din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
În temeiul art.106, coroborat cu art.107, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind 
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
dispune : Articol unic: Se deleagă domnului ALEXANDRU CÎMPEANU, vicepreședinte al 
Consiliului Judeţean Mureş, conducerea lucrărilor ședinței extraordinare a Consiliului 
Județean Mureș din data de 12 aprilie 2017.”  Vă mulțumesc. Am rugămintea ca 
domnul secretar să dea citire procesului-verbal al ședinței ordinare din 30 martie 
2017. 

Domnul secretar Paul Cosma: Mulțumesc, domnule vicepreședinte. Doamnelor și 
domnilor consilieri, dacă există observații cu privire la conținutul documentului? 
Întrucât nu există, vă solicit sa votați actul și vă mulțumesc.  

Procesul-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din data de 30 
martie 2017 se aprobă cu 29 de voturi „pentru”, 2 consilieri nu au votat (Bartha 
Mihaly și Dragoș Tiberiu Bardoși), 3 consilieri au fost absenți (Péter Ferenc, 
Szigyárto Zsombor-István și Tatár Bela). 
 
Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Ordinea de zi a ședinței 
extraordinare din data de 12 aprilie 2017 cuprinde 5 puncte. Dacă sunt întrebări sau 
interpelări cu privire la ordinea de zi? Dacă nu sunt, vă mulțumesc. Supun la vot 
ordinea de zi. 

Ordinea de zi se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Péter 
Ferenc, Szigyárto Zsombor-István și Tatár Bela). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    2/3 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.90 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea Palatului 
Culturii”, cu modificările și completările ulterioare;  

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Avem avize favorabile din partea 
tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări, intervenții ? Dacă nu sunt, 
supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Péter 
Ferenc, Szigyárto Zsombor-István și Tatár Bela). 
 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului privind ”Reabilitarea 

Palatului Culturii” și a cheltuielilor legate de proiect; 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Avem avize favorabile din partea 
tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări, intervenții ? Dacă nu sunt, 
supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Péter 
Ferenc, Szigyárto Zsombor-István și Tatár Bela). 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.91 din 28 iulie 2016 privind aprobarea documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea Muzeului de 
Științele Naturii”, cu modificările și completările ulterioare; 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Avem avize favorabile din partea 
tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări, intervenții ? Dacă nu sunt, 
supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 31 de voturi „pentru”, 3 consilieri au fost absenți (Péter 
Ferenc, Szigyárto Zsombor-István și Tatár Bela). 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului privind ”Reabilitarea 

Muzeului de Științele Naturii” și a cheltuielilor legate de proiect; 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Avem avize favorabile din partea 
tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări, intervenții ? Dacă nu sunt, 
supun la vot. 

Hotărârea se aprobă cu 30 de voturi „pentru”, 1 consilier nu a votat (Marius Tiberiu 
Baciu), 3 consilieri au fost absenți (Péter Ferenc, Szigyárto Zsombor-István și Tatár 
Bela). 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de acordare a 

finanțărilor nerambursabile din bugetul general al județului Mureș, pentru anul 
2017, în domeniile: cultură, culte, sport, activități de tineret și asistență 
socială;  

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Avem avize favorabile din partea 
tuturor comisiilor de specialitate. Dacă sunt întrebări, intervenții ?  

Domnul consilier Vasile Boloș: Vă mulțumesc. Domnule vicepreședinte, stimați colegi, 
Comisia social-culturală a avizat, așa cum a spus domnul vicepreședinte, însă în 
cadrul discuțiilor avute am dori să facem o propunere, în sensul că având în vedere 
faptul că regulamentul de acordare a finanțărilor nerambursabile se stabilește în 
cadrul consiliului și se aprobă prin hotărâre de consiliu județean, am dori, dacă se 
poate, înainte de aprobarea președintelui să consultăm acest regulament și, 
eventual, să ne exprimăm un punct de vedere constructiv. În sensul acesta a fost 
propunerea. Și în acest context aș mai prezenta o experiență care cred că ar putea fi 
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luată în considerare și de Consiliul Județean Mureș. Eu am consultat site-ul 
Consiliului Județean Sibiu și am constatat că în luna ianuarie colegii de acolo, sub 
semnătura președintelui Comisiei social-culturale, au supus unei dezbateri publice 
acest regulament pentru ca toți factorii interesați să aibă timpul necesar să se 
exprime asupra acestuia. Sigur, anul acesta nu mai este posibil, dar în anul următor 
cred că este posibil să se facă acest lucru, premergător aprobării pentru că știm că 
această competiție este anuală și se desfășoară cam în aceeași perioadă. Sigur, este 
o sugestie și cred că am putea să o luăm în considerare. Orice dezbatere publică nu 
face decât să adauge un plus de transparență și un plus de încredere în actele care 
rezultă din asemenea dezbateri publice. Vă mulțumesc. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc și eu. Dacă mai sunt 
intervenții? Având în vedere că domnul președinte este absent la ședința de astăzi, o 
să îl informăm cu privire la interpelarea dumneavoastră și se va proceda în 
consecință. 

Domnul consilier Pokorny Vasile: Vă mulțumesc. În vederea evitării unui posibil 
conflict de interese și în special în ce privește partea de sport, nu voi participa la 
deliberarea și nici la votarea acestui punct de pe ordinea de zi. Vă mulțumesc. 

Domnul consilier Szabo Árpád: Domnule vicepreședinte, tot din aceeași cauză, pentru 
evitarea unui posibil conflict de interese nu voi participa la vot la acest punct. 

Domnul consilier Szabo Albert: Domnule președinte, stimați colegi, și eu sunt în 
situația în care trebuie să anunț că, fiind membru al unui ONG, nu particip la 
dezbateri și nu votez acest proiect de hotărâre.  

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Dacă nu mai sunt 
intervenții, supun la vot proiectul de hotărâre. 
Hotărârea se aprobă cu 28 de voturi „pentru”, 3 consilieri nu au votat (Pokorny 
Vasile, Szabo Árpád, Szabo Albert), 3 consilieri au fost absenți (Péter Ferenc, 
Szigyárto Zsombor-Istvan și Tatár Bela). 

 
6. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

Domnul vicepreședinte Alexandru Cîmpeanu: Vă mulțumesc. Dacă cineva dorește să 
intervină? Dacă nu, declar închisă ședința extraordinară a Consiliului Județean. Vă 
doresc tuturor Sărbători fericite! pentru că în zilele următoare sărbătorim împreună, 
în același timp. 

Lucrările ședinței se încheie la ora 13.13. 

 

 

PREȘEDINTE             SECRETAR 

Péter Ferenc           Paul Cosma 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Monica Curticăpean, consilier 

Verificat: Delia Belean, șef serviciu 

    Genica Nemeș, director  
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