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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
      Nr.24.085/15.XII.2016 
      Dosar VI D/9     

GRAFICUL DE ŞEDINŢE  
        al comisiilor de specialitate pe luna decembrie 2016 

 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
ședinței 

Ordinea de zi Responsabil 

1 Comisia tehnico –
economică 
 

12 dec., 
 ora 11,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 dec. 
Ora 11,00 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului judeţului Mureş pentru 

anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale 
din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, pentru anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente 
 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spaţii din imobile, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic  Municipal  „Dr.Gh. Marinescu Târnăveni”; 

          Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela  
  

2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi 
nr.5, cu destinaţie de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, b-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 

  Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela 
 

Ioana 
Tcaciuc 
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3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea 
imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

4.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2016; 

  Răspund: Alin Mărginean, Vaida Gabriela  
 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în 
anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Mureş;  

  Răspund: Alin Mărginean,  Iulia Axente 
 

7.Proiect de hotărâre pentru stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2017; 

        Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida  
 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016; 

  Răspund: Genica Nemeș, Radu Spinei  
 

9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.12/29.I.2015  privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii 
ale R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare; 

          Răspunde: Elena Popa 

2 Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 
 

20 dec.  
Ora 13,00 

 
 
 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spaţii din imobile, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic  Municipal  „Dr.Gh. Marinescu Târnăveni”; 
          Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela  
  
2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi 
nr.5, cu destinaţie de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, b-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 
            Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela 

Călin Pop 
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21 dec.  
ora 12,00 

 
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea 
imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2; 
             Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
 
 
1.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28; 
             Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016; 
             Răspund: Genica Nemeș, Radu Spinei  
 
3.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale. 
             Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

3 Comisia de servicii 
publice 

12 dec. 
 ora 12,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului județului Mureș pentru 

anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

2. Proiect de hotărâre pentru repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale 
din judeţ a unor sume pentru finanţarea drepturilor 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 
învăţământul de masă, pentru anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente 
 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-
teritoriale a sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale aprobate prin 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 86/2016 cu privire la rectificarea 
bugetului de stat pe anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
 
 

Olimpia 
Feier 
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21 dec.  
ora 11,30 

 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru 

închirierea unor spaţii din imobile, proprietate publică a judeţului Mureş, 
aflate în administrarea Spitalului Clinic  Municipal  „Dr.Gh. Marinescu 
Târnăveni”; 

          Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela  
  
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi 

nr.5, cu destinaţie de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul 
Tîrgu Mureş, b-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 

  Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea 

imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2; 
  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 

imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Vaida Gabriela  
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate 

în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor 
subordonate Consiliului Judeţean Mureş;  

  Răspund: Alin Mărginean,  Iulia Axente 
 
7. Proiect de hotărâre pentru stabilirea preţurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul 
anului 2017; 

       Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida  
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016; 
  Răspund: Genica Nemeș, Radu Spinei  
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9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.12/29.I.2015  privind aprobarea Organigramei şi  Statului de 
funcţii ale R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu modificările 
ulterioare; 

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

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

  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 

4 Comisia social-
culturală 

20 dec. 
Ora 14,00 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spaţii din imobile, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic  Municipal  „Dr.Gh. Marinescu Târnăveni”; 
                Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela  
  
2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi 
nr.5, cu destinaţie de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, b-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 
                  Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela 
 
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea 
imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2; 
                 Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
4.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28; 
                    Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2016; 
                    Răspund: Alin Mărginean, Vaida Gabriela  
 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în 
anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Mureş;  
                     Răspund: Alin Mărginean,  Iulia Axente 
 

Elena Popa 
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7.Proiect de hotărâre pentru stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2017; 
                    Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida       
 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016; 
                    Răspund: Genica Nemeș, Radu Spinei  
 
9.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.12/29.I.2015  privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii 
ale R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare; 
                    Răspunde: Elena Popa  
 
10.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale. 
                    Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

5 Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii internaţionale 

20 dec. 
ora 15,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spaţii din imobile, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic  Municipal  „Dr.Gh. Marinescu Târnăveni”; 
           Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela  
  
2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi 
nr.5, cu destinaţie de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, b-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 
              Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela 
 
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea 
imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2; 
             Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
4.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28; 
             Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2016; 
             Răspund: Alin Mărginean, Vaida Gabriela  

Erika Lefter 
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21 dec. 
ora 12,00 

 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în 
anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Mureş;  
              Răspund: Alin Mărginean,  Iulia Axente 
 
7.Proiect de hotărâre pentru stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2017; 
              Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida  
 
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016; 
              Răspund: Genica Nemeș, Radu Spinei  

 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.12/29.I.2015  privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii 
ale R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare; 
              Răspunde: Elena Popa  
 
2.Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale. 
                Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 

6 Comisia pentru 
agricultură şi mediu 

19 dec. 
ora 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind stabilirea măsurilor necesare pentru închirierea 
unor spaţii din imobile, proprietate publică a judeţului Mureş, aflate în 
administrarea Spitalului Clinic  Municipal  „Dr.Gh. Marinescu Târnăveni”; 
           Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela  
  
2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperile nr.1 şi 
nr.5, cu destinaţie de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, b-dul 1 Dec.1918, nr.24-26; 
              Răspund: Alin Mărginean, Moldovan Marcela 
 
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru administrarea 
imobilului situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeş, nr.2; 
             Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

Cristina 
Moldovan 
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21 dec.  
ora 11,30 

 
4.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Călăraşilor, nr.26-28; 
             Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
5.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe trimestrul IV 2016; 
             Răspund: Alin Mărginean, Vaida Gabriela  
 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea unor taxe şi tarife locale datorate în 
anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate 
Consiliului Judeţean Mureş;  
              Răspund: Alin Mărginean,  Iulia Axente 
 
7.Proiect de hotărâre pentru stabilirea preţurilor medii la produsele agricole 
pentru evaluarea în lei a arendei stabilită potrivit legii în cursul anului 2017; 
              Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida  
 
 
 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr.18920/12I/486/07.10.2016; 
               Răspund: Genica Nemeș, Radu Spinei  
 
2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.12/29.I.2015  privind aprobarea Organigramei şi  Statului de funcţii 
ale R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare; 
                Răspunde: Elena Popa 

 
p. PREŞEDINTE                  SECRETAR 
Ovidiu Dancu                          Paul Cosma  
VICEPREŞEDINTE 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 
Verificat: şef serviciu Delia Belean 
Verificat: director Genica Nemeş 
Nr.ex.1 


