
 
                ROMÂNIA         
          JUDEŢUL MUREŞ 
      CONSILIUL JUDEŢEAN 

                             PREŞEDINTE 
 
 
 
 

                DISPOZIŢIA  NR. 301 
                din 23 octombrie 2008 

 
privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 

ordinară pentru data de 30 octombrie 2008, orele 13.00 
 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,  
 În baza art. 94 alin. (1), (3), (5), (7), (8),  106 alin. (1) şi 107 alin.(2) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 
      dispune : 

Articol unic: Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 
ordinară pentru data de 30 octombrie 2008, orele 13.00, în sala mare de şedinţe 
din Palatul Administrativ, având următoarea 

 
          ordine de zi : 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001, privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare 

       
2. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a unei părţi din imobilul ce aparţine 

domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, str.Trebely nr.7, către Agenţia  
Naţională Antidrog  

        
3. Proiect de hotărâre privind cuprinderea în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş  a drumului de exploatare identificat prin 
DE 933, DE 937, DE 971 şi DE 972 transmis de Consiliul Local Sînpaul prin Hotărârea 
nr.35/13.X.2008 

       
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.2 la contractul de delegare 

de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare prin concesiune, 
Mureş/Harghita  

        
5. Proiect de hotărâre atribuirea în gestiune delegată a serviciului de transport public 

judeţean de persoane, prin curse regulate, pe traseele cuprinse în Programul 
judeţean de transport public rutier de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
2008 – 2011 

       

 
 



6.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 
2008 

       
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2008 la Direcţia Judeţeană de Pază 
       
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor de producere şi distribuţie 

apă potabilă pentru localităţile sistemului zonal deservit de S.C. Servicii Tehnice 
Comunale S.A. Sovata  

       
9. Proiect de hotărâre de modificare a HCJ nr.135/2006 privind actualizarea taxelor şi 

tarifelor aeroportuare reduse, în funcţie de frecvenţa de operare, la R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş 

        
10. Proiect de hotărâre privind încuviinţarea aderării comunelor Brâncoveneşti şi 

Porumbeni (judeţul Harghita ) la Asociaţia de Dezvoltare  Intercomunitară 
AQUAINVEST MUREŞ 

       
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului constitutiv şi a Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUAINVEST MUREŞ  
       
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor 

pentru Judeţul Mureş 2008 – 2013   
            
13. Proiect de hotărâre privind reactulizarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţie „Incubator de afaceri în judeţul Mureş”  
       
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

investiţia „Restaurare clădire Biblioteca Copiilor din Palatul Culturii” 
       
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice din 

aparatul de specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş pentru 
anul 2009 

        
16. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de specialitate 

al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
       
17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de 

amenajarea teritoriului şi de urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş  
       
 
 
  PREŞEDINTE     Avizat pentru legalitate 
         SECRETAR 
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