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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
       Nr.21556/11.10./2017 
       Dosar VI D/9    

GRAFICUL DE ŞEDINŢE  
        al comisiilor de specialitate pe luna octombrie 2017 

 

Nr. 
Crt. 

Comisia de specialitate Data şi ora 
şedinţei 

Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

13 oct.2017  
Ora 12.30 

 
 
 

24 oct. 2017 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Miklea Hajnal-Katalin 
în funcţia publică  de conducere de director general la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

       Răspunde: Elena Popa 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui 
imobil, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului; 

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil 

aflat în domeniul public la Judeţului Mureş,  situat în localitatea 
Zau de Cîmpie, str. Parcului, nr.1 ; 

          Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum 

comunal din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, 
în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean;  

          Răspund: Marton Katalin, Mihaela Gorea 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 
2017; 

           Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
          Răspunde: Alin Mărginean  

Ioana Tcaciuc 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

”Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Mureş, cod SMIS 2014+106373”; 

         Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana  
 
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi 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 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.28/16.03.2017 

pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, 
precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile 
de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de 
investiţii; 

             Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Mureş, pentru anul 2018; 

          Răspunde: Elena Popa  
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: DGASPC 
 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Ligia Dascălu 
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13.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 
14.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 
tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş; 

          Răspunde: Valer Băţaga, Radu Spinei 
 
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 

procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de administraţie 
al  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016; 

         Răspunde: Elena Popa  
 
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei fructelor care pot fi 

distribuite preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore 
de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul 
Mureş, în anul şcolar 2017-2018, precum şi a măsurilor educative 
aferente; 

         Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 

 
2 

Comisia de amenajare a 
teritoriului şi urbanism 

24 oct. 2017 
Ora 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui 
imobil, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului; 

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil 

aflat în domeniul public la Judeţului Mureş,  situat în localitatea 
Zau de Cîmpie, str. Parcului, nr.1 ; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

Călin Pop 
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25 oct. 2017 
Ora 13,00 

 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum 
comunal din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, 
în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean;  

        Răspund: Marton Katalin, Mihaela Gorea 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

”Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Mureş, cod SMIS 2014+106373”; 

           Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana  
  
5. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.28/16.03.2017 

pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, 
precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile 
de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de 
investiţii; 

           Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
  
6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 
tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş; 

           Răspunde: Valer Băţaga, Radu Spinei 
 
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferente 

unui traseu, cuprins în Programul judeţean de transport rutier 
public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 
la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

           Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 
8. 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 
 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 
2017; 

   Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
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1. 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
  Răspunde: Alin Mărginean  

 
3 

Comisia de servicii 
publice 

26 oct.2017 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui 
imobil, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului; 

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil 

aflat în domeniul public la Judeţului Mureş,  situat în localitatea Zau 
de Cîmpie, str. Parcului, nr.1 ; 

          Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum 

comunal din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, 
în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean;  

          Răspund: Marton Katalin, Mihaela Gorea 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 
2017; 

           Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
          Răspunde: Alin Mărginean  
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

”Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Mureş, cod SMIS 2014+106373”; 

         Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana  
 
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi 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 

Olimpia Feier 
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8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.28/16.03.2017 

pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, 
precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile 
de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de 
investiţii; 

             Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Mureş, pentru anul 2018; 

          Răspunde: Elena Popa  
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: DGASPC 
 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Ligia Dascălu 

 
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 
14.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 
tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş; 

          Răspunde: Valer Băţaga, Radu Spinei 
 
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 
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procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de administraţie 
al  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016; 

         Răspunde: Elena Popa  
 
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei fructelor care pot fi 

distribuite preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore 
de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul 
Mureş, în anul şcolar 2017-2018, precum şi a măsurilor educative 
aferente; 

         Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 
18.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferente 

unui traseu, cuprins în Programul judeţean de transport rutier 
public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 
la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 
19.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 13 oct.2017 
ora 12.00 

 
 
 

24 oct.2017 
Ora 14,00 

 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Miklea Hajnal-Katalin 
în funcţia publică  de conducere de director general la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

          Răspunde: Elena Popa  
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui 
imobil, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului; 

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil 

Elena Popa 
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aflat în domeniul public la Judeţului Mureş,  situat în localitatea Zau 
de Cîmpie, str. Parcului, nr.1 ; 

          Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum 

comunal din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, 
în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean;  

          Răspund: Marton Katalin, Mihaela Gorea 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 
2017; 

           Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
          Răspunde: Alin Mărginean  
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

”Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Mureş, cod SMIS 2014+106373”; 

         Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana  
 
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi 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 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.28/16.03.2017 

pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-economice 
şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, precum şi 
aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile de cheltuieli 
care nu se finanţează de la bugetul de stat prin Programul naţional de 
dezvoltare locală a unor obiective de investiţii; 

             Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
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26 oct. 2017 
Ora 12,00 

 
 
 
 
 

Mureş, pentru anul 2018; 
          Răspunde: Elena Popa  
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 
şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: DGASPC 
 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Ligia Dascălu 
 
13.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 
14.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 
tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş; 

          Răspunde: Valer Băţaga, Radu Spinei 
 
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 

procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de administraţie 
al  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016; 

         Răspunde: Elena Popa  
 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei fructelor care pot fi 

distribuite preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore 



10 

 

de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul 
Mureş, în anul şcolar 2017-2018, precum şi a măsurilor educative 
aferente; 

         Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferente 

unui traseu, cuprins în Programul judeţean de transport rutier 
public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 
la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 
5. 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 

24 oct. 2017 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui 
imobil, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului; 

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil 

aflat în domeniul public la Judeţului Mureş,  situat în localitatea Zau 
de Cîmpie, str. Parcului, nr.1 ; 

          Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum 

comunal din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, 
în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean;  

          Răspund: Marton Katalin, Mihaela Gorea 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 
2017; 

           Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
          Răspunde: Alin Mărginean  

Erika Lefter 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

”Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Mureş, cod SMIS 2014+106373”; 

         Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana  
 
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi 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 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.28/16.03.2017 

pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, 
precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile 
de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de 
investiţii; 

             Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Mureş, pentru anul 2018; 

          Răspunde: Elena Popa  
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 
Persoanelor Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru anul 2018; 

           Răspunde: DGASPC 
 
12.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Ligia Dascălu 
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13.Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei Comisiei de 

Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 
14.Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 
tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş; 

          Răspunde: Valer Băţaga, Radu Spinei 
 
15.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 

procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de administraţie 
al  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016; 

         Răspunde: Elena Popa  
 
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
17.Proiect de hotărâre privind aprobarea listei fructelor care pot fi 

distribuite preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore 
de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul 
Mureş, în anul şcolar 2017-2018, precum şi a măsurilor educative 
aferente; 

         Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 
18.Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţei de traseu aferente 

unui traseu, cuprins în Programul judeţean de transport rutier 
public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 
la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 
19.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 
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6 

Comisia  pentru 
agricultură şi mediu 

13 oct.2017  
ora 12.30 

 
 
 

24 oct. 2017 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind numirea doamnei Miklea Hajnal-Katalin 
în funcţia publică  de conducere de director general la Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.190/2016 privind transmiterea unui 
imobil, din domeniul public al judeţului Mureş şi din administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş, în domeniul public al statului; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri asupra unui imobil 

aflat în domeniul public la Judeţului Mureş,  situat în localitatea 
Zau de Cîmpie, str. Parcului, nr.1 ; 

     Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării unui sector de drum 

comunal din categoria funcţională a drumurilor de interes comunal, 
în categoria funcţională a drumurilor de interes judeţean;  

    Răspund: Marton Katalin, Mihaela Gorea 
 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 30 septembrie 
2017; 

       Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 
 
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
       Răspunde: Alin Mărginean  
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 

”Fazarea proiectului Extinderea şi reabilitarea infrastructurii de apă 
şi apă uzată în judeţul Mureş, cod SMIS 2014+106373”; 

            Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana  
 
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi 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; 

Cristina 
Moldovan 
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             Răspund: Alin Mărginean, Mihaela Iordache 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea HCJM nr.28/16.03.2017 

pentru aprobarea/actualizarea unor documentaţii tehnico-
economice şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestora, 
precum şi aprobarea finanţării din bugetul local pentru categoriile 
de cheltuieli care nu se finanţează de la bugetul de stat prin 
Programul naţional de dezvoltare locală a unor obiective de 
investiţii; 

             Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 
Mureş, pentru anul 2018; 

         Răspunde: Elena Popa  
10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 
            Răspund: Genica Nemeş, Ligia Dascălu 
 
11. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a 

ofertelor şi desemnarea experţilor cooptaţi în cadrul procedurii de 
atribuire a contractului de delegare pentru operarea Staţiei de 
tratare mecano-biologică Sînpaul, judeţul Mureş; 

             Răspunde: Valer Băţaga, Radu Spinei 
 
12. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru finalizarea 

procedurii de selecţie a unor membri ai Consiliului de administraţie 
al  R.A. Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureş, iniţiată prin Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.168/2016; 

              Răspunde: Elena Popa  
 
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de 
Asigurări de Sănătate Mureş; 

          Răspunde: Elena Popa  
 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei fructelor care pot fi 

distribuite preşcolarilor din grădiniţele cu program normal de 4 ore 
de stat autorizate/acreditate şi particulare acreditate şi elevilor din 
învăţământul primar şi gimnazial de stat şi particular, din judeţul 
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Mureş, în anul şcolar 2017-2018, precum şi a măsurilor educative 
aferente; 

             Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
 

 
                              SECRETAR 
PREŞEDINTE                                               Paul Cosma 
Péter Ferenc    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Nr. ex. 1 


