
 1 

 
           

            CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
        Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie       

 GRAFICUL DE ŞEDINŢE  
        al comisiilor de specialitate pe luna februarie 2014   

 

Nr. 

Crt 

Comisia de 

specialitate 

Data şi ora 

şedinţei 

Ordinea de zi Responsa

bil de 

comisie 

1 

 

 

Comisia 

tehnico –

economică 

 

25 feb 2014 

Ora 14.00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Marcela Moldovan) 
 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor 
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent 
amplasării instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale  
    Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al 
serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/ centrele aflate în structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013 

Răspunde: Schmidt Lorand 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.5/2012 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura 
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

Răspunde: Bartha Iosif (Axente Iulia) 
 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr. 189/2013 privind aprobarea unor tarife 
şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

Răspunde:  Cătălin Ormenişan 
 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 
acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 
2014, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

Ioana 

Tcaciuc 
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Răspunde: Elena Popa 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi 
Ministerul Apărării Naţionale, în vederea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a 
ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul judeţului Mureş în 
perioada 2010-2020 

Răspunde: Răzvan Şipoş (Mirela Lungu) 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din 
coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 

Răspunde: Valer Băţaga (Sorin Stan, Loredana Suciu) 
 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea unor indicatori fizici pentru investiţia 
”Aducţiune Voiniceni- Sărmaşu – Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare 
şi rezervoare apă”, componentă a proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii 
de apă şi apă uzată în judeţul Mureş 

Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

Răspunde: Elena Popa  
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

Răspunde: Elena Popa 
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Comisia de 

amenajare a 

teritoriului şi 

urbanism 

 

25 feb 2014 

Ora 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

                                Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Marcela Moldovan) 
 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor 
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent 
amplasării instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale  
     Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 

 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr. 189/2013 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

                                     Răspunde:  Cătălin Ormenişan  
 

Călin Pop 
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26 feb 2014 

Ora 13.00 

 

 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 
acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 
2014, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 
                                          Răspunde: Elena Popa 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Județean Mureş şi 
Ministerul Apărării Naţionale, în vederea punerii la dispoziție, cu titlu gratuit, a 
ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul județului Mureş în 
perioada 2010-2020 

                                 Răspunde: Răzvan Şipoş (Mirela Lungu) 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-sociale din 
coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 

                                 Răspunde: Valer Băţaga (Sorin Stan, Loredana Suciu) 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 
                                          Răspunde: Elena Popa  
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş 
                                           Răspunde: Elena Popa 
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Comisia de 

servicii publice 

 

25 feb 2014 

ora 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 
                                  Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Marcela Moldovan) 
 
2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor 
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent amplasării 
instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale  
                         Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 
                                                    Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr. 189/2013 privind aprobarea unor tarife şi 
taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş                     

Olimpia 

Feier   
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27 feb 2014 

Ora 11.00 

 

                                                    Răspunde:  Cătălin Ormenişan 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din 
coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 

                           Răspunde: Valer Băţaga (Sorin Stan, Loredana Suciu) 
 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor indicatori fizici pentru investiţia ”Aducţiune 
Voiniceni- Sărmaşu – Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare 
apă”, componentă a proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată 
în judeţul Mureş 

                                          Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/ centrele aflate în structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013 

                                              Răspunde: Schmidt Lorand 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.5/2012 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

                                    Răspunde: Bartha Iosif (Axente Iulia) 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare 

de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2014, în 
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

                                                  Răspunde: Elena Popa 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a 

instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 
                                             Răspunde: Elena Popa  

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 

evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş 

                                             Răspunde: Elena Popa 

4 

 

Comisia social-

culturală 

 

25 feb 2014 

Ora 14.00 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

                                                        Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Marcela Moldovan) 

Elena 

Popa  
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27 feb 2014 

Ora 11.00 

 

2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor 
medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent amplasării 
instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale  

                               Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 
                                                        Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în structura Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013 

                                                       Răspunde: Schmidt Lorand 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.5/2012 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru 
consumurile colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 

                                                       Răspunde: Bartha Iosif (Axente Iulia) 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr. 189/2013 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

                                                  Răspunde:  Cătălin Ormenişan 
 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de 

acordare de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 
2014, în domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

                                                  Răspunde: Elena Popa 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi 

Ministerul Apărării Naţionale, în vederea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a 
ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul judeţului Mureş în perioada 
2010-2020 

                                                  Răspunde: Răzvan Şipoş (Mirela Lungu) 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din 
coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 

                          Răspunde: Valer Băţaga (Sorin Stan, Loredana Suciu) 
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea unor indicatori fizici pentru investiţia ”Aducţiune 
Voiniceni- Sărmaşu – Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare 
apă”, componentă a proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Mureş 
                                    Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 
                                                                   Răspunde: Elena Popa  
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş 
                                                                  Răspunde: Elena Popa 

5 

 

 

Comisia 

juridică,  

ordine publică 

şi relaţii 

internaţionale 

25 feb 2014 

ora 13.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

                                           Răspunde: Valer Băţagă (Radu Spinei, Marcela Moldovan) 
 
2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor 

medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent amplasării 
instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale  

                          Răspunde: Valer Băţagă (Gyarmati Iuliana) 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 
                                                 Răspunde: Valer Băţagă (Gyarmati Iuliana) 
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare 

de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2014, în 
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 

                                                               Răspunde: Elena Popa 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi 

Ministerul Apărării Naţionale, în vederea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a 
ortofotoplanurilor în format digital, realizate pentru teritoriul judeţului Mureş în perioada 2010-
2020 

                                                              Răspunde: Răzvan Şipoş (Mirela Lungu) 
 
 
 

Lefter 

Erika 
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26 feb 2014 

Ora 12.00 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a 
instituţiilor publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

                                                               Răspunde: Elena Popa  
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş 

                                                               Răspunde: Elena Popa 

6 

 

 

Comisia pentru 

agricultură și 

mediu 

 

25 feb 2014 

ora 12.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 feb 2014 

ora 12.00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr.42/2001 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public 
al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

                                                       Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Marcela Moldovan) 
 
2. Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţia proiectului ”Neutralizarea deşeurilor 

medicale periculoase rezultate din activitatea spitalicească”, a terenului aferent 
amplasării instalaţiilor de neutralizare a deşeurilor medicale  

                                         Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ-teritoriale la 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ 
                                                       Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere/beneficiar al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/ centrele aflate în structura Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2013 

                                                      Răspunde: Schmidt Lorand 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico-sociale din 

coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe anul 2014 
                                                     Răspunde: Valer Băţaga (Sorin Stan, Loredana Suciu) 
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea unor indicatori fizici pentru investiţia ”Aducţiune 

Voiniceni- Sărmaşu – Reabilitarea conductei de aducţiune, staţii de pompare şi rezervoare 
apă”, componentă a proiectului ”Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă şi apă 
uzată în judeţul Mureş 

                                          Răspunde: Valer Băţaga (Gyarmati Iuliana) 
 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.5/2012 privind aprobarea cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile 
colective din serviciile/instituţiile de asistenţă socială din structura Direcţiei Generale de 

 

Cristina 

Moldovan 
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Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş 
                                     Răspunde: Bartha Iosif (Axente Iulia) 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCJM nr. 189/2013 privind aprobarea unor tarife şi 
taxe locale datorate în anul 2014 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

                                    Răspunde:  Cătălin Ormenişan 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru derularea procedurii de acordare 
de finanţări nerambursabile din bugetul  public al judeţului Mureş, pentru anul 2014, în 
domeniile: cultură, culte, sport şi asistenţă socială 
                                               Răspunde: Elena Popa 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi Ministerul 
Apărării Naţionale, în vederea punerii la dispoziţie, cu titlu gratuit, a ortofotoplanurilor în 
format digital, realizate pentru teritoriul judeţului Mureş în perioada 2010-2020 

                                     Răspunde: Răzvan Şipoş (Mirela Lungu) 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor 
publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 
                                           Răspunde: Elena Popa  

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a 
evaluării managementului instituţiilor publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 
Consiliului Judeţean Mureş 
                                          Răspunde: Elena Popa 

                 
 

 
   SECRETAR 
  

                                  Aurelian Paul Cosma  
 
 

 
 
 

 
 
Întocmit: consilier: Andreea Iepan 

Verificat: șef serviciu: Delia Belean 


