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               CONSILIUL JUDEŢEAN 
                       PREŞEDINTE 
 
 
 

                DISPOZIŢIA  NR.  138 
                         din 17 iunie 2009 

 
privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 

ordinară pentru data de 25 iunie 2009, orele 13.00 
 

 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,  
 

 Având în vedere prevederile Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 
nr.131/11 iunie 2009,   
 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 25 iunie 2009, orele 13.00, în sala mare de şedinţe din 
Palatul Administrativ, având următoarea 

 
          ordine de zi : 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în 
natură a unui imobil care face obiectul Legii nr.10/2001 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 
Mureş pe anul 2009 

 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea şi completarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureş” 
 
4. Proiect de hotărâre privind numirea unui nou Consiliu de Administraţie la 

R.A. „Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivelor şi criteriilor de 
performanţă pe anul 2009 pentru directorii S.C. „Parc Industrial Mureş” 
S.A. şi R.A. „Aeroportul Transilvania – Tîrgu Mureş” 

 



 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

actualizaţi ai obiectivului de investiţie „Reorganizare fluxuri la R.A. 
„Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş” 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării localităţilor Apold, 

Cucerdea, Fântânele şi Ogra la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
AQUAINVEST MUREŞ 

 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea cotizaţiei pe anul 2009 la 

AQUAINVEST MUREŞ 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.181/23.12.2008 privind aprobarea proiectului „Promovarea 
judeţului Mureş” şi a cheltuielilor legate de acesta 

 
10. Proiect de hotărâre privind declararea de utilitate publică de interes 

local a obiectivului de investiţie „Modernizare strada Baladei, Tîrgu-
Mureş” 

 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Reabilitarea Muzeului 

de Ştiinţele Naturii”  
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
investiţiei „Reabilitarea Muzeului de Științele Naturii” 

 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean 
Mureş 

 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

PIN4/III/02/HHCR „ Perfecţionarea personalului care lucrează în 
serviciile rezidenţiale pentru copii din judeţul Mureş” şi aprobarea 
colaborării între Consiliul Judeţean Mureş prin Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş şi Fundaţia Hope and 
Homes for Children România (HHCR) cu sediul în municipiul Baia Mare, 
B-dul Bucureşti, nr.2A, judeţul Maramureş 

 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

protecţia copilului Mureş 
 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei comisiei paritare 
pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul judeţean de transport 
public rutier de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008-2011 



 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al aparatului de 

specialitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 
 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal şi a statului 
de funcţii pentru Administraţia Palatului Culturii Tîrgu Mureş 

 
19. Proiect de hotărâre privind transformarea unor posturi din structura 

Teatrului pentru Copii şi Tineret Ariel 
 

20. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureş nr.28 din 26 martie 2009, de 
aprobare a programului de ocupare temporară a forţei de muncă din 
rândul şomerilor, pentru anul 2009 
 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Avizelor date de Comisia tehnică de 
amenajarea teritoriului şi urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş 

 
22. Informare privind  nivelul de asigurare a ordinii şi liniştii publice, 

securităţii şi siguranţei civice a comunităţii pe raza localităților urbane şi 
rurale din judeţul Mureş, în trim.II. 2009 

 
 
 
 
 
                p.PREŞEDINTE  Avizat pentru legalitate 
            SECRETAR 
                 Szabo Árpád 
             VICEPREŞEDINTE                                            Paul Cosma 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Întocmit: Consilier – Monica Curticăpean 
Văzut: director – Viorel Iosib 


