
1 

 

 
      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
      Nr.10289/19.05.2017 
      Dosar VI D/9 

      

 
GRAFICUL DE ŞEDINŢE  

        al comisiilor de specialitate pe luna mai 2017 
 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
ședinței 

Ordinea de zi Responsabil 

1 Comisia tehnico –
economică 
 

23 mai 2017 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al 
judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2017; 
       Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu 
anexe, pe anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
4. Proiect hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C „Parc Industrial 
Mureş” S.A pe anul 2016; 
      Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din 
fondul de tineret în anul 2017; 
  Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 
 

Ioana 
Tcaciuc 
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6. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 
   Răspund: Alin Mărginean,  Mihaela Iordache  
 
7. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, pentru 
implementarea acestuia; 
  Răspund: Alin Mărginean, Axente Iulia 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 
  Răspund: Codruţa Sava, Romela Bocheş 
 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 
instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş; 
  Răspunde: Elena Popa  
 
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 
managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
   Răspunde: Elena Popa 
 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului 
Mureş, în anul 2017; 
   Răspunde: Elena Popa 
 

2 Comisia de amenajare 
a teritoriului şi 
urbanism 
 

23 mai 2017 
ora 13,00 

 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităților ce vor fi finanțate din 
fondul de tineret în anul 2017; 

  Răspund: Genica Nemeș, Szöverfi Gabriella 

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Călin Pop 
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Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

   Răspund: Alin Mărginean,  Mihaela Iordache  

 

3. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a Convenţiei de colaborare dintre Județul Mureş şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, pentru 
implementarea acestuia; 

  Răspund: Alin Mărginean, Axente Iulia 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș; 

  Răspund: Codruța Sava, Romela Bocheș 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 
instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş; 

  Răspunde: Elena Popa  

 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 
managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului 
Mureş, în anul 2017; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Județean Mureș nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui 
sector de drum județean din categoria funcțională a drumurilor de interes 
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24 mai 2017 
ora 13,00 

județean în categoria funcțională a drumurilor de interes local. 

  Răspund: Márton Katalin, Mihaela Gorea 

 

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

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2017; 

      Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu 
anexe, pe anul 2016; 

  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C „Parc Industrial 
Mureş” S.A pe anul 2016; 

     Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Județean Mureș cu privire 
la elaborarea documentației urbanistice PUZ ”Reconversie funcțională teren 
din UTR –L1 în UTR – CM3”; 

    Răspund: Răzvan Șipoș, Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

25 mai 2017 
ora 13,30 

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

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general al 

Olimpia 
Feier 
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judeţului Mureş pentru anul 2017; 

 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu 
anexe, pe anul 2016; 

  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C „Parc Industrial 
Mureş” S.A pe anul 2016; 

 Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din 
fondul de tineret în anul 2017; 

  Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 

 

6. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

   Răspund: Alin Mărginean,  Mihaela Iordache  

 

7. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, pentru 
implementarea acestuia; 

  Răspund: Alin Mărginean, Axente Iulia 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

  Răspund: Codruţa Sava, Romela Bocheş 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 
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instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş; 

  Răspunde: Elena Popa  

 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 
managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului 
Mureş, în anul 2017; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

12. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu privire 
la elaborarea documentaţiei urbanistice PUZ ”Reconversie funcţională teren 
din UTR –L1 în UTR – CM3”; 

 Răspund: Răzvan Şipoş, Călin Pop 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui 
sector de drum judeţean din categoria funcţională a drumurilor de interes 
judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local. 

  Răspund: Márton Katalin, Mihaela Gorea 

4 Comisia social-
culturală 

23 mai 2017 
ora 14,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2017; 

 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

Elena Popa 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu 
anexe, pe anul 2016; 

  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C „Parc Industrial 
Mureş” S.A pe anul 2016; 

 Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din 
fondul de tineret în anul 2017; 

  Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 

 

6. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

   Răspund: Alin Mărginean,  Mihaela Iordache  

 

7. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, pentru 
implementarea acestuia; 

  Răspund: Alin Mărginean, Axente Iulia 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

  Răspund: Codruţa Sava, Romela Bocheş 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 
instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş; 



8 

 

 
 
 

25 mai 2017 
ora 12,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Răspunde: Elena Popa  

 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 
managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului 
Mureş, în anul 2017; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu privire 
la elaborarea documentaţiei urbanistice PUZ ”Reconversie funcţională teren 
din UTR –L1 în UTR – CM3”; 

 Răspund: Răzvan Şipoş, Călin Pop 

 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui 
sector de drum judeţean din categoria funcţională a drumurilor de interes 
judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local. 

  Răspund: Márton Katalin, Mihaela Gorea 
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5 Comisia juridică,  
ordine publică şi relaţii 
internaţionale 

23 mai 2017 
ora 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2017; 

    Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului de 
venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, cu 
anexe, pe anul 2016; 

  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C „Parc Industrial 
Mureş” S.A pe anul 2016; 

       Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din 
fondul de tineret în anul 2017; 

  Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 

 

6. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

   Răspund: Alin Mărginean,  Mihaela Iordache  

 

7. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, pentru 

Erika Lefter 
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25 mai 2017 
ora 14,30 

implementarea acestuia; 

  Răspund: Alin Mărginean, Axente Iulia 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş; 

  Răspund: Codruţa Sava, Romela Bocheş 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 
instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş; 

  Răspunde: Elena Popa  

 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 
managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr.62/27.04.2017 privind stabilirea comisiilor de evaluare şi 
selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii 
contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului 
Mureş, în anul 2017; 

   Răspunde: Elena Popa 

 

1. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu privire 
la elaborarea documentaţiei urbanistice PUZ ”Reconversie funcţională teren 
din UTR –L1 în UTR – CM3”; 

 Răspund: Răzvan Şipoş, Călin Pop 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui 
sector de drum judeţean din categoria funcţională a drumurilor de interes 
judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local. 

  Răspund: Márton Katalin, Mihaela Gorea 
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6 Comisia pentru 
agricultură şi mediu 

23 mai 2017 
ora 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 mai 2017 
Ora 14,45 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public 
al judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 
  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 31/2017 privind aprobarea bugetului general 
al judeţului Mureş pentru anul 2017; 
 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
de venituri şi cheltuieli al judeţului Mureş şi a situaţiilor financiare anuale, 
cu anexe, pe anul 2016; 
  Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
4. Proiect hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C „Parc Industrial 
Mureş” S.A pe anul 2016; 
 Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate din 
fondul de tineret în anul 2017; 
  Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 
 
6. Proiect de hotărâre privind completarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 34/2017 pentru aprobarea participării 
Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 
   Răspund: Alin Mărginean,  Mihaela Iordache  
 
7. Proiect de hotărâre pentru privind aprobarea programului de interes 
public judeţean „Operativitatea structurilor de intervenţie pentru protecţia 
cetăţeanului” şi a Convenţiei de colaborare dintre Judeţul Mureş şi 
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş, pentru 
implementarea acestuia; 
  Răspund: Alin Mărginean, Axente Iulia 
 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 

instituţii publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Cristina 
Moldovan 
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Mureş; 
  Răspunde: Elena Popa  
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu 
Mureş; 

   Răspunde: Elena Popa 
 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.55 din 28 mai 2015 privind aprobarea încadrării unui 
sector de drum judeţean din categoria funcţională a drumurilor de 
interes judeţean în categoria funcţională a drumurilor de interes local. 

  Răspund: Márton Katalin, Mihaela Gorea 
 

 

 
 
PREŞEDINTE                              SECRETAR  
Péter Ferenc                                                                                                                                                               Paul Cosma  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 
Nr. ex.: 1  


