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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
       Nr.25119/20.11./2017 
       Dosar VI D/9    

GRAFICUL DE ŞEDINŢE  
        al comisiilor de specialitate pe luna noiembrie 2017 

 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

21 noiembrie 2017 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

              Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. 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  
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş; 
          Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas, Delia Belean 
 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
5. Proiect privind rectificarea bugetului  R.A. Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş; 
         Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în 

vederea recuperării unor prejudicii; 
         Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas 
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 

2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017 pentru 

Ioana Tcaciuc 
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aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 
interes public judeţean; 

               Răspund: Alin Mărginean,  Iordache Mihaela    
  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean „Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba 
comunităţii” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean 
Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru 
implementarea acestuia;  

              Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente    
 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

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,  Iulia Axente 
 

10.  Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

          Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 
15) – Mica –Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş”, cu modificările 
ulterioare; 

           Răspunde: Valer Băţaga, Călin Suciu 
 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 

drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –
Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş” şi a cheltuielilor legate de 
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proiect; 
             Răspunde: Călin Suciu 
 
13.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

             Răspunde: Elena Popa 
 
14.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru modificare şi completarea 
Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.127/25.08.2016 privind 
aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentelor de Organizare şi Funcţionare ale aparatului propriu 
de specialitate şi ale serviciilor sociale furnizate de Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş; 

         Răspunde: DGASPC Mureş 
 
15.Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa  
 
16.Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator executiv 

provizoriu în Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş; 

          Răspunde: Elena Popa 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

21 noiembrie 2017 
Ora 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. 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  
3. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea 

Călin Pop 
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22 noiembrie 2017 
Ora 13,00 

unor documentaţii tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-
economici aferenţi acestora, precum și 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, cu modificările și completările 
ulterioare; 

          Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 
15) – Mica –Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş”, cu modificările 
ulterioare; 

         Răspunde: Valer Băţaga, Călin Suciu 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –
Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş” și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

          Răspunde: Călin Suciu 
 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/21.04.2016 privind 
aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe 
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă; 

      Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Mureş;  

         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 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş; 
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      Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas, Delia Belean 
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
      Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

             Răspunde: Elena Popa 

 
3 

Comisia de servicii 
publice 

23 noiembrie 2017 
Ora 11,00 

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

             Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
5. 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  
  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş; 
         Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas, Delia Belean 
 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
8. Proiect privind rectificarea bugetului  R.A. Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş; 
          Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în 

vederea recuperării unor prejudicii; 
          Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas 
 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 

1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.34/2017 pentru 

Olimpia Feier 



6 

 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 
interes public judeţean; 

             Răspund: Alin Mărginean,  Iordache Mihaela    
  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes 

public judeţean „Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba 
comunităţii” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean 
Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru 
implementarea acestuia;  

             Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente    
 
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare 

a 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,  Iulia Axente 
 
 
13. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

          Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 
15) – Mica –Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş”, cu modificările 
ulterioare; 

         Răspunde: Valer Băţaga, Călin Suciu 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
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drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –
Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş” şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

        Răspunde: Călin Suciu 
 
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/21.04.2016 privind 
aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe 
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă; 

 Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
17. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

             Răspunde: Elena Popa 
 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru modificare şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi 
Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor 
sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş; 

            Răspunde: DGASPC Mureş 
 
19. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş; 

              Răspunde: Elena Popa  
 
20. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator 

executiv provizoriu în Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa 
  
21. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
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curse regulate, în judeţul Mureş;  
           Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 
22. 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 

21 noiembrie 2017 
Ora 14,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

                Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. 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  
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş; 
         Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas, Delia Belean 
 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
5. Proiect privind rectificarea bugetului  R.A. Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş; 
         Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în 

vederea recuperării unor prejudicii; 
         Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas 
 
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,  Iordache Mihaela    

Elena Popa 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes 

public judeţean „Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba 
comunităţii” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul 
Judeţean Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru 
implementarea acestuia;  

               Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente    
 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

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,  Iulia Axente 
 
10. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

               Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 
15) – Mica –Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş”, cu modificările 
ulterioare; 

               Răspunde: Valer Băţaga, Călin Suciu 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –
Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş” şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

                Răspunde: Călin Suciu 
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23 noiembrie 2017 
Ora 11,00 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/21.04.2016 privind 
aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe 
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă; 

           Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

                  Răspunde: Elena Popa 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru modificare şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi 
Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor 
sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş; 

 Răspunde: DGASPC Mureş 
 

1. 2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş; 

                     Răspunde: Elena Popa  
 
2. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator executiv 

provizoriu în Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş; 

                Răspunde: Elena Popa 
  
3. 4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Mureş;  

                Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
 
4. 5. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
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curse regulate speciale; 
                 Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

21 noiembrie 2017 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în 
administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

           Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. 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  
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş; 
         Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas, Delia Belean 
 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
5. Proiect privind rectificarea bugetului  R.A. Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş; 
         Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în 

vederea recuperării unor prejudicii; 
          Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas 
 
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,  Iordache Mihaela    
  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean „Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba 
comunităţii” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean 

Erika Lefter 
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Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru 
implementarea acestuia;  

              Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente    
 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

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,  Iulia Axente 
 
10. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

             Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni 
(DN 15) – Mica –Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş”, cu 
modificările ulterioare; 

                Răspunde: Valer Băţaga, Călin Suciu 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea   
drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –
Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş” şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

                Răspunde: Călin Suciu 
 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei 1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/21.04.2016 privind 
aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe 
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă; 

 Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
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14. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 

             Răspunde: Elena Popa 
 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.66/27.04.2017 pentru modificare şi 
completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 
nr.127/25.08.2016 privind aprobarea Structurii organizatorice, a 
Statului de funcţii şi a Regulamentelor de Organizare şi 
Funcţionare ale aparatului propriu de specialitate şi ale serviciilor 
sociale furnizate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului Mureş; 

            Răspunde: DGASPC Mureş 
 
16. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş; 

                 Răspunde: Elena Popa  
 
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator 

executiv provizoriu în Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş; 

             Răspunde: Elena Popa 
  
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Mureş;  

               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 
 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 

21 noiembrie 2017 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii 
dintr-un imobil aflat în domeniul public al judeţului şi în 

Cristina 
Moldovan 
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mediu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 
            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. 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  
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş; 
        Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas, Delia Belean 
 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2017; 
         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
5. Proiect privind rectificarea bugetului  R.A. Aeroportul Transilvania 

Tîrgu Mureş; 
         Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea iniţierii demersurilor în 

vederea recuperării unor prejudicii; 
         Răspund: Genica Nemeş, Adriana Farkas 
 
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,  Iordache Mihaela    
  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean „Siguranţa cetăţeanului – parteneriat în slujba 
comunităţii” şi a convenţiei de colaborare dintre Consiliul Judeţean 
Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş pentru 
implementarea acestuia;  

             Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente    
 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 
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23 noiembrie 2017 
Ora 11,30 

 

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,  Iulia Axente 
 
10. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş 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, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

            Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Judeţean Mureş nr.102 din 11 iulie 2017 privind aprobarea unor 
demersuri pentru realizarea din fonduri europene a proiectului 
„Modernizarea drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 
15) – Mica –Tîrnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş”, cu modificările 
ulterioare; 

               Răspunde: Valer Băţaga, Călin Suciu 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea 
drumurilor judeţene DJ 151B şi DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica –
Târnăveni (DN 14A) - judeţul Mureş” şi a cheltuielilor legate de 
proiect; 

              Răspunde: Călin Suciu 
 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.66/21.04.2016 privind 
aprobarea încadrării drumurilor judeţene din judeţul Mureş pe 
niveluri de viabilitate şi de intervenţie pe perioada de iarnă; 

      Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 
 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare; 
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                Răspunde: Elena Popa 
 
2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr.147/29.09.2016 privind nominalizarea 
reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al Palatului Copiilor Tîrgu Mureş; 

                Răspunde: Elena Popa  
 
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui administrator 

executiv provizoriu în Consiliul de Administraţie al R.A. Aeroportul 
Transilvania Tîrgu Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa 
  
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea caietului de 

sarcini al serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate, în judeţul Mureş;  

           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 

 
                                SECRETAR 
PREŞEDINTE                                               Paul Cosma 
Péter Ferenc    
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