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

      
 

 GRAFICUL DE ŞEDINŢE  
        al comisiilor de specialitate pe luna martie 2014   

 
 

Nr. 
Crt 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
şedinţei 

Ordinea de zi Responsabil 
de comisie 

1 
 

Comisia tehnico 
–economică 

25 mart.2014  
Ora 14.00 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în 

natură a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

str.Revoluţiei, nr.45-45/b 

    Răspunde:  Bartha Iosif (Olimpia Feier)  

  

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, str.Primăriei, nr.2 

    Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2014 

    Răspunde: Bartha Iosif (Tcaciuc Ioana) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș 

la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale 

de interes public județean  

    Răspunde: Mara Togănel 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Mureș şi Societatea Română de Medicina Muncii, în vederea organizării 

Congresului Naţional de Medicina Muncii – abordare multidisciplinară 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Ioana Tcaciuc  
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Mureş şi Asociaţia „Harmonia Cordis” în vederea organizării Festivalului 

Internaţional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis” – Tg.Mureş 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea organizării 

Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)

    

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de 

coordonare și supervizare constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii 

depozitului ecologic zonal și a stației de tratare mecano-biologică din 

localitatea Sînpaul, județul Mureș 

             Răspund: Valer Bățaga (Radu Spinei, Carmen Pătran, Kadar Katalin) 

 

9. Proiect de hotărâre privind instituirea distincției ALAE pentru profesionalism 

și perseverență în promovarea și dezvoltarea județului Mureș  

    Răspunde: Genica Nemeș (Adriana Farkas)  

 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la 

parcarea din faţa complexului Parc” 

   Răspunde: Cătălin Ormenișan  (Marton Katalin) 

   

2 
 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 

urbanism 

25 mart.2014 
Ora 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș 

la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale 

de interes public județean  

 Răspunde: Mara Togănel  

  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de 

coordonare și supervizare constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii 

depozitului ecologic zonal și a stației de tratare mecano-biologică din 

localitatea Sînpaul, județul Mureș 

            Răspund: Valer Bățaga (Radu Spinei, Carmen Pătran, Kadar Katalin) 

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Mureș 

Răspunde: Genica Nemeș (Gabriela Covaci) 

Călin Pop  
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26 mart.2014 
Ora 13.00 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la 

parcarea din faţa complexului Parc” 

                                 Răspunde: Cătălin Ormenișan  (Marton Katalin) 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în 

natură a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

str.Revoluţiei, nr.45-45/b 

 Răspunde:  Bartha Iosif (Olimpia Feier)  

  

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, str.Primăriei, nr.2 

 Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2014 

 Răspunde: Bartha Iosif (Tcaciuc Ioana) 

3 Comisia de 
servicii publice 

25 mart.2014 
Ora 14.00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în 

natură a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

str.Revoluţiei, nr.45-45/b 

    Răspunde:  Bartha Iosif (Olimpia Feier)  

  

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, str.Primăriei, nr.2 

    Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2014 

    Răspunde: Bartha Iosif (Tcaciuc Ioana) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș 

la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale 

de interes public județean  

    Răspunde: Mara Togănel 

Olimpia Feier   
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Mureș şi Societatea Română de Medicina Muncii, în vederea organizării 

Congresului Naţional de Medicina Muncii – abordare multidisciplinară 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia „Harmonia Cordis” în vederea organizării Festivalului 

Internaţional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis” – Tg.Mureş 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea organizării 

Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)

    

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de 

coordonare și supervizare constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii 

depozitului ecologic zonal și a stației de tratare mecano-biologică din 

localitatea Sînpaul, județul Mureș 

           Răspund: Valer Bățaga (Radu Spinei, Carmen Pătran, Kadar Katalin) 

 

9. Proiect de hotărâre privind instituirea distincției ALAE pentru profesionalism 

și perseverență în promovarea și dezvoltarea județului Mureș  

    Răspunde: Genica Nemeș (Adriana Farkas)  

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Mureș 

Răspunde: Genica Nemeș (Gabriela Covaci) 

 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localități la 

un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor 

    Răspunde: Codruța Sava  
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la 

parcarea din faţa complexului Parc” 

   Răspunde: Cătălin Ormenișan  (Marton Katalin) 
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13. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui 

număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

                Răspunde: Bartha Iosif (Matei Marcel)  

  

4 Comisia social-
culturală 

25 mart.2014 
Ora 14.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în 

natură a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

str.Revoluţiei, nr.45-45/b 

    Răspunde:  Bartha Iosif (Olimpia Feier)  

  

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, str.Primăriei, nr.2 

    Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2014 

    Răspunde: Bartha Iosif (Tcaciuc Ioana) 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș 

la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale 

de interes public județean  

    Răspunde: Mara Togănel 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Mureș şi Societatea Română de Medicina Muncii, în vederea organizării 

Congresului Naţional de Medicina Muncii – abordare multidisciplinară 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia „Harmonia Cordis” în vederea organizării Festivalului 

Internaţional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis” – Tg.Mureş 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)  

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea organizării 

Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)

Elena Popa  
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27 mart.2014 
Ora 11.00 
 
 
 
 

    

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de 

coordonare și supervizare constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii 

depozitului ecologic zonal și a stației de tratare mecano-biologică din 

localitatea Sînpaul, județul Mureș 

              Răspund: Valer Bățaga (Radu Spinei, Carmen Pătran, Kadar Katalin) 

 

2. Proiect de hotărâre privind instituirea distincției ALAE pentru profesionalism 

și perseverență în promovarea și dezvoltarea județului Mureș  

    Răspunde: Genica Nemeș (Adriana Farkas)  

 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității Teritoriale 

de Ordine Publică Mureș 

Răspunde: Genica Nemeș (Gabriela Covaci) 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localități la 

un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor 

    Răspunde: Codruța Sava  
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la 

parcarea din faţa complexului Parc” 

   Răspunde: Cătălin Ormenișan  (Marton Katalin) 

 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, aferente unui 

număr de 6 trasee, pentru efectuarea serviciului de transport public 

judeţean de persoane prin curse regulate speciale 

   Răspunde: Bartha Iosif (Matei Marcel)   

 
5 
 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 

relaţii 
internaţionale  

26 mart.2014 
Ora 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea restituirii în 

natură a unei părţi din imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureş, 

str.Revoluţiei, nr.45-45/b 

    Răspunde:  Bartha Iosif (Olimpia Feier)  

  

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, str.Primăriei, nr.2 

    Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

Lefter Erika 
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27 mart.2014 
Ora 10.00 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului Județean Mureș 

la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități culturale și sociale 

de interes public județean  

    Răspunde: Mara Togănel 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean 

Mureș şi Societatea Română de Medicina Muncii, în vederea organizării 

Congresului Naţional de Medicina Muncii – abordare multidisciplinară 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Asociaţia „Harmonia Cordis” în vederea organizării Festivalului 

Internaţional de Chitară Clasică „Harmonia Cordis” – Tg.Mureş 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)  

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş, în vederea organizării 

Olimpiadei Naţionale de Limbi Romanice 

    Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache)

    

3. Proiect de hotărâre privind instituirea distincției ALAE pentru profesionalism 

și perseverență în promovarea și dezvoltarea județului Mureș  

    Răspunde: Genica Nemeș (Adriana Farkas)  

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localități la 

un nou serviciu public comunitar de evidență a persoanelor 

    Răspunde: Codruța Sava  

 

6 
 

Comisia pentru 
agricultură și 

mediu 

24 mart. 2014 
Ora 11.00 

 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui spațiu din 

imobilul ce aparține domeniului public județean, situat în municipiul Tîrgu 

Mureș, str.Primăriei, nr.2 

    Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

 

Cristina 
Moldovan 
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 

pe anul 2014 

                                                  Răspunde: Bartha Iosif (Tcaciuc Ioana) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor propuse de colectivul de 

coordonare și supervizare constituit în vederea atribuirii delegării gestiunii 

depozitului ecologic zonal și a stației de tratare mecano-biologică din 

localitatea Sînpaul, județul Mureș 

              Răspund: Valer Bățaga (Radu Spinei, Carmen Pătran, Kadar Katalin) 

    

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnice şi ai 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Montarea a două bariere la 

parcarea din faţa complexului Parc” 

   Răspunde: Cătălin Ormenișan  (Marton Katalin) 

 

          
          

 
 

   SECRETAR 
  

                          Aurelian Paul Cosma  
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: şef serviciu: Delia Belean 
Verificat: director Genica Nemeș 
               


