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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 iunie 2014   

 

Nr. 
Crt 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
şedinţei 

Ordinea de zi Responsabil 
de comisie 

1 
 

Comisia tehnico 
–economică 

24 iunie 2014 
ora 13.00 

 
 
 
 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Anexei la HCJ 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  

                  Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Carmen Pătran) 

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

municipiului Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public 

al municipiului Tîrgu în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

administrarea Muzeului Judeţean Mureş 

                  Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan)   

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  HCJM 

nr.104/2013 privind acordul de amplasare a unui pilon pentru senzor 

meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului 

Mureş, administrat de R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

      Răspunde:Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş, pe anul 2014 

                 Răspunde: Bartha Iosif (Ioana Tcaciuc) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 

de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional 

S.C. Compania Aquaserv S.A., începând cu data de 1 iulie 2014  

                    Răspunde: Valer Băţaga  (Gyarmati Iuliana) 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării 

Demonstraţiei aeronautice „Sky is not the limit” 

               Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

 

Ioana Tcaciuc  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de 

asistenţă  juridică şi  reprezentare  

                     Răspunde: Genica Nemeş (Adriana Farkas) 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-

militare a judeţului Mureş  pentru anul 2014 

                    Răspunde: col.Todea Ispas (Elena Popa) 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică 

                     Răspunde: Genica Nemeş (Gabriela Covaci) 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei II la HCJM 

nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

                     Răspunde: Elena Popa  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 

2013 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia  

                   Răspunde:  Răzvan Şipoş (Andreea Baciu) 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea 

Archita, comuna Vînători, judeţul Mureş 

                  Răspunde: Cătălin Ormenişan (Gabriela Ene)  

13. Proiect  de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a 

planului de acţiune pentru actualizarea/revizuirea  Planului Local de 

Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureş  2007-2013, în vederea 

elaborării şi implementării  Planului Local de Acţiune pentru Mediu al 

Judeţului Mureş 2014-2020  

                 Răspunde: Răzvan Şipoş (Călin Pop) 

2 
 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 

urbanism 

24 iunie 2014 
ora 13.00 

 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Anexei la HCJ 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  

                  Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Carmen Pătran) 

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

municipiului Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public al 

municipiului Tîrgu în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

Călin Pop  
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25 iunie 2014 
ora 13.00 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

administrarea Muzeului Judeţean Mureş 

               Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan)   

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  HCJM nr.104/2013 

privind acordul de amplasare a unui pilon pentru senzor meteorologic pe 

terenul ce aparţine domeniului public al judeţului Mureş, administrat de 

R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

     Răspunde:Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş, pe anul 2014 

                 Răspunde: Bartha Iosif (Ioana Tcaciuc) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de 

asistenţă  juridică şi  reprezentare  

   Răspunde: Genica Nemeş (Adriana Farkas) 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 

de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2013 şi 

stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia  

                 Răspunde:  Răzvan Şipoş (Andreea Baciu) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea 

Archita, comuna Vînători, judeţul Mureş 

                  Răspunde: Cătălin Ormenişan (Gabriela Ene)  

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a 

planului de acţiune pentru actualizarea/revizuirea  Planului Local de 

Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureş  2007-2013, în vederea 

elaborării şi implementării  Planului Local de Acţiune pentru Mediu al 

Judeţului Mureş 2014-2020  

                 Răspunde: Răzvan Şipoş (Călin Pop) 

3 Comisia de 
servicii publice 

24 iunie 2014 
ora 13.00 

 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş, pe anul 2014 

   Răspunde: Bartha Iosif (Ioana Tcaciuc) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 

de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional 

Olimpia Feier   
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S.C. Compania Aquaserv S.A., începând cu data de 1 iulie 2014  

   Răspunde: Valer Băţaga  (Gyarmati Iuliana) 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării 

Demonstraţiei aeronautice „Sky is not the limit” 

   Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de 

asistenţă  juridică şi  reprezentare  

   Răspunde: Genica Nemeş (Adriana Farkas) 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-

militare a judeţului Mureş  pentru anul 2014 

  Răspunde: col.Todea Ispas (Elena Popa) 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică 

   Răspunde: Genica Nemeş (Gabriela Covaci) 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei II la HCJM 

nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

   Răspunde: Elena Popa  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 

2013 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia  

   Răspunde:  Răzvan Şipoş (Andreea Baciu) 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea 

Archita, comuna Vînători, judeţul Mureş 

   Răspunde: Cătălin Ormenişan (Gabriela Ene)  

10. Proiect  de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a 

planului de acţiune pentru actualizarea/revizuirea  Planului Local de 

Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureş  2007-2013, în vederea 

elaborării şi implementării  Planului Local de Acţiune pentru Mediu al 

Judeţului Mureş 2014-2020  

  Răspunde: Răzvan Şipoş (Călin Pop) 
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26 iunie 2014 
Ora 11.30 

 
 
 
 

 
 

 

1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Anexei la HCJ 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  

          Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Carmen Pătran) 

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

municipiului Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public 

al municipiului Tîrgu în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

administrarea Muzeului Judeţean Mureş 

         Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan)   

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  HCJM 

nr.104/2013 privind acordul de amplasare a unui pilon pentru senzor 

meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului 

Mureş, administrat de R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

        Răspunde:Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

                  Comisia social-
culturală 

24 iunie 2014 
ora 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru  modificarea şi completarea Anexei la HCJ 

nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al judeţului 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  

                 Răspunde: Valer Băţaga (Radu Spinei, Carmen Pătran) 

2. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

municipiului Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public 

al municipiului Tîrgu în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

administrarea Muzeului Judeţean Mureş 

                  Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan)   

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  HCJM 

nr.104/2013 privind acordul de amplasare a unui pilon pentru senzor 

meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului 

Mureş, administrat de R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

       Răspunde:Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş, pe anul 2014 

                Răspunde: Bartha Iosif (Ioana Tcaciuc) 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 

de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional 

S.C. Compania Aquaserv S.A., începând cu data de 1 iulie 2014  

                    Răspunde: Valer Băţaga  (Gyarmati Iuliana) 

Elena Popa  
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26 iunie 2014 
ora 11.00 

 
 

 
 

  

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cooperării dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării 

Demonstraţiei aeronautice „Sky is not the limit” 

                  Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de 

asistenţă  juridică şi  reprezentare  

                  Răspunde: Genica Nemeş (Adriana Farkas) 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-

militare a judeţului Mureş  pentru anul 2014 

                 Răspunde: col.Todea Ispas (Elena Popa) 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică 

                  Răspunde: Genica Nemeş (Gabriela Covaci) 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei II la HCJM 

nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

                  Răspunde: Elena Popa  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 

2013 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia  

                  Răspunde:  Răzvan Şipoş (Andreea Baciu) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea 

Archita, comuna Vînători, judeţul Mureş 

                   Răspunde: Cătălin Ormenişan (Gabriela Ene)  

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a 

planului de acţiune pentru actualizarea/revizuirea  Planului Local de 

Acţiune pentru Mediu al Judeţului Mureş  2007-2013, în vederea 

elaborării şi implementării  Planului Local de Acţiune pentru Mediu al 

Judeţului Mureş 2014-2020  

             Răspunde: Răzvan Şipoş (Călin Pop) 
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5 
 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 

relaţii 
internaţionale  

23 iunie 2014 
ora 10.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

24 iunie 2014 
ora 11.00 

1. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului Local al 

municipiului Tîrgu Mureş de trecere a unor bunuri din domeniul public al 

municipiului Tîrgu în domeniul public al judeţului Mureş şi în 

administrarea Muzeului Judeţean Mureş 

                                 Răspunde: Bartha Iosif (Marcela Moldovan)   

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Judeţean 

Mureş şi Aeroclubul României în vederea organizării Demonstraţiei 

aeronautice „Sky is not the limit” 

                                  Răspunde: Bartha Iosif (Mihaela Iordache) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de 

asistenţă  juridică şi  reprezentare  

                                 Răspunde: Genica Nemeş (Adriana Farkas) 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică 

                               Răspunde: Genica Nemeş (Gabriela Covaci) 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei II la HCJM 

nr.121/25.07.2013 pentru aprobarea Structurii organizatorice, a Statului 

de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare al aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

                             Răspunde: Elena Popa  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei ”Amenajarea unui 

centru de sănătate multifuncţional în localitatea Archita, comuna 

Vînători, judeţul Mureş 

                       Răspunde: Cătălin Ormenişan (Gabriela Ene) 

Erika Lefter  

6 
 

Comisia pentru 
agricultură şi 

mediu 

25 iunie 2014 
ora 11.00 

 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea  HCJM 
nr.104/2013 privind acordul de amplasare a unui pilon pentru senzor 
meteorologic pe terenul ce aparţine domeniului public al judeţului 
Mureş, administrat de R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş 

                         Răspunde:Bartha Iosif (Marcela Moldovan) 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş, pe anul 2014 
                                    Răspunde: Bartha Iosif (Ioana Tcaciuc) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor şi tarifelor la serviciile 

Cristina 
Moldovan 
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26 iunie 2014 
Ora 11.00 

 
 
 
 
 
 
 

 

de alimentare cu apă şi de canalizare prestate de Operatorul Regional 
S.C. Compania Aquaserv S.A., începând cu data de 1 iulie 2014  

                                 Răspunde: Valer Băţaga  (Gyarmati Iuliana) 
    4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unor servicii de      

asistenţă  juridică şi  reprezentare  
                                 Răspunde: Genica Nemeş (Adriana Farkas) 

 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea monografiei economico-

militare a judeţului Mureş  pentru anul 2014 
                                Răspunde: col.Todea Ispas (Elena Popa) 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a 

capacităţii de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 

2013 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia  

                                 Răspunde:  Răzvan Şipoş (Andreea Baciu) 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice şi a indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

”Amenajarea unui centru de sănătate multifuncţional în localitatea 

Archita, comuna Vînători, judeţul Mureş 

                                Răspunde: Cătălin Ormenişan (Gabriela Ene)  

          
      

 
 
   SECRETAR 

                                Paul Cosma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: consilier – Andreea Iepan 
Verificat: şef serviciu - Delia Belean 

Verificat: director - Genica Nemeş    


