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 CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
 Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
 Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
 Nr._________/_____.XI.2015 
 Dosar VI D/8 
   

 
 

GRAFICUL DE ŞEDINŢE  
        al comisiilor de specialitate pe luna noiembrie 2015 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
şedinţei 

Ordinea de zi Responsabil 
de comisie 

1 
 

Comisia 
tehnico– 

economică 
 
 

19.11. 
Ora 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 noi.2015 
Ora 13.00 

 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale din județul Mureș a sumelor stabilite prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare; 
  Răspunde: Alin Mărginean 
 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2015 pentru aprobarea 
participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și 
finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean. 
  Răspunde: Anca Mătieș 

 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 

unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;   
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

Ioana Tcaciuc  
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3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 

imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului 
Județean Mureș;  
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

4. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul 
Mureș; 
  Răspunde: Genica Nemeș 
 

5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pe anul 2015; 

   Răspunde: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
6. Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, pe anul 2015; 
  Răspunde: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Modificarea 
instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră aferente 
CRRN Reghin”; 
  Răspunde: Schmidt Lorand 

 
8. Proiect hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 

periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care 
participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 
Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO; 

  Răspunde:  Salvamont 
  
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale; 

  Răspunde:Alin Mărginean, Marcel Matei 
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2 
 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 

urbanism 

24 noi. 
Ora 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 noi. 
Ora 13.00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru 
închirierea unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, 
aflate în administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;   

  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind 

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

  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 

imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului 
Județean Mureș;  

  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
4. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului Consiliului Judeţean 

Mureş pe anul 2015; 
   Răspunde: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul 

implementării Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor 
Solide în județul Mureș; 

           Răspunde: Genica Nemeș 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi 

a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Modificarea 
instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră 
aferente CRRN Reghin”; 

          Răspunde: Schmidt Lorand 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru 
anul 2015; 

            Răspunde: Elena Popa  
 
 

Călin Pop  
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3 Comisia de 
servicii 
publice 

19.11 
Ora 12.00 

 
 
 
 
 
 

24 noi.2015 
Ora 13.00 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale din județul Mureș a sumelor stabilite prin Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de 
stat pe anul 2015 și unele măsuri bugetare; 

     Răspunde: Alin Mărginean 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 

unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;   

          Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 
imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului 
Județean Mureș;  
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

4. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul 
Mureș; 
  Răspunde: Genica Nemeș 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Modificarea 
instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră aferente 
CRRN Reghin”; 
  Răspunde: Schmidt Lorand 

 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru 
anul 2015; 

  Răspunde: Elena Popa  
 

Olimpia Feier 
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7. Proiect hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 
periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care 
participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 
Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO; 

  Răspunde:  Salvamont  
 
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale; 

  Răspunde:Alin Mărginean, Marcel Matei 
 

4                  Comisia 
social-

culturală 

24 noi. 
Ora 14.00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;   

  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind 
însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 
imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului 
Județean Mureș;  
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

4. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul 
Mureș; 
  Răspunde: Genica Nemeș 
 

5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pe anul 2015; 

   Răspunde: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
6. Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, pe anul 2015; 
  Răspunde: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 

Elena Popa  
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice  şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie ”Modificarea 
instalațiilor exterioare de alimentare cu apă și canalizare menajeră aferente 
CRRN Reghin”; 
  Răspunde: Schmidt Lorand 

 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru 
anul 2015; 

  Răspunde: Elena Popa  
 
9. Proiect hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 

periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care 
participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 
Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO; 

  Răspunde:  Salvamont 
  
10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale; 

  Răspunde:Alin Mărginean, Marcel Matei 
 

 
5 
 

Comisia 
juridică,  

ordine publică 
şi relaţii 

internaţionale  

23 noi. 
Ora 12.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 

unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;   

  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCJM nr.42/2001 privind 

însuşirea inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 
imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului 
Județean Mureș;  
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
 

Erika Lefter  
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24 noi. 
Ora 12.30 

1. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul 
Mureș; 

          Răspunde: Genica Nemeș 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor 

publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru 
anul 2015; 

  Răspunde: Elena Popa  
 
3. Proiect hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 

periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care 
participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 
Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO; 

  Răspunde:  Salvamont 

  
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale; 

  Răspunde:Alin Mărginean, Marcel Matei 
 

6 
 

Comisia 
pentru 

agricultură și 
mediu 

19.11. 
Ora 11.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 noi.2015 
Ora 11.00 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale 
din județul Mureș a sumelor stabilite prin Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.47/2015 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2015 și unele 
măsuri bugetare; 

     Răspunde: Alin Mărginean 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexelor 1 și 2 la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.45/2015 pentru aprobarea 
participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și 
finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean. 

  Răspunde: Anca Mătieș 
 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 

unor spaţii din imobilele proprietate publică a județului Mureș, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș;   

  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

Cristina 
Moldovan 
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2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 

imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului 
Județean Mureș;  
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor spații din 
imobilul situat în municipiul Tîrgu Mureș, str.Primăriei, nr.2, Muzeului 
Județean Mureș;  
  Răspunde: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

4. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în scopul implementării 
Proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul 
Mureș; 
  Răspunde: Genica Nemeș 
 

5. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş 
pe anul 2015; 

   Răspunde: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
6. Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş, pe anul 2015; 
  Răspunde: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

7. Proiect hotărâre privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 
periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care 
participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 
Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO; 

  Răspunde:  Salvamont 
 

 

                 
 
 
          SECRETAR 
         Paul Cosma 
 
Întocmit: șef serviciu Delia Belean 
Verificat: director: Genica Nemeș 
Nr.ex.:1 


