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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
       Nr.1181/22.01.2018 
       Dosar VI D/9    

 
GRAFICUL DE ŞEDINŢE  

        al comisiilor de specialitate pe luna ianuarie 2018 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

15 ianuarie 2018 
ora 14,30 

 
 
 
 
 
 
 

25 ianuarie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a 

sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor 

fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021; 

       Răspund: Alin Mărginean, Friss Csaba 

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă 

gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

    

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării 

„Construcţie buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie” 

din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al 

judeţului Mureş şi se află în administrarea Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş;  

            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan    

 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

imobilul care face parte din domeniul public la judeţului Mureş şi se 

Ioana Tcaciuc 
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află în administrarea Muzeului Judeţean Mureş; 

            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/7.10.2016; 

           Răspunde: Genica Nemeş 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.114/2017 privind aprobarea  luării unor măsuri în vederea 

delegării operării staţiei de tratare mecano-biologică (STMB) din 

localitatea Sînpaul, judeţul Mureş; 

         Răspund:Valer Băţaga,  Radu Spinei  

 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2018, a sumei de 

138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 

finanţarea Secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă a 

Secţiunii de funcţionare; 

         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  

  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ; 

     Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

23 ianuarie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă 

gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

     

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării 

„Construcţie buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie” 

din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al 

judeţului Mureş şi se află în administrarea Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş;  

Călin Pop 
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      Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan    

 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

imobilul care face parte din domeniul public la județului Mureș și se 

află în administrarea Muzeului Județean Mureș; 

       Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18920/12I/486/7.10.2016; 

       Răspunde: Genica Nemeș 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.114/2017 privind aprobarea  luării unor măsuri în vederea 

delegării operării stației de tratare mecano-biologică (STMB) din 

localitatea Sînpaul, județul Mureș; 

      Răspund:Valer Bățaga,  Radu Spinei  

 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 

perioada 2013-2019; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
3 

Comisia de servicii 
publice 

15 ianuarie 2018 
ora 14,30 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 ianuarie 2018 
ora 12,30 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a 

sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor 

fi repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021; 

 Răspund: Alin Mărginean, Friss Csaba 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării 
„Construcţie buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie” 
din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al 
judeţului Mureş şi se află în administrarea Spitalul Clinic Judeţean 

Olimpia Feier 
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Mureş;  
         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan    
 
2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

imobilul care face parte din domeniul public la judeţului Mureş şi se 
află în administrarea Muzeului Judeţean Mureş; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/7.10.2016; 
         Răspunde: Genica Nemeş 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.114/2017 privind aprobarea  luării unor măsuri în vederea 
delegării operării staţiei de tratare mecano-biologică (STMB) din 
localitatea Sînpaul, judeţul Mureş; 

         Răspund:Valer Băţaga,  Radu Spinei  
 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ; 
  Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana 
 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a 
învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, 
pentru anul şcolar 2018-2019; 

  Răspunde: Elena Popa   
 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 

Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 
Mureş; 

  Răspunde: Elena Popa   
 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea 
Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor 
de Interes Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului 
de funcţii ale acestei instituţii; 
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  Răspunde: Elena Popa   
 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de 
transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 
perioada 2013-2019; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
4 

Comisia social-
culturală 

23 ianuarie 2018 
ora 14,00 

 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă 

gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

     

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării 

„Construcţie buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie” 

din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al 

judeţului Mureş şi se află în administrarea Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş;  

          Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan    

 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

imobilul care face parte din domeniul public la judeţului Mureş şi se 

află în administrarea Muzeului Judeţean Mureş; 

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/7.10.2016; 

        Răspunde: Genica Nemeş 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.114/2017 privind aprobarea  luării unor măsuri în vederea 

delegării operării staţiei de tratare mecano-biologică (STMB) din 

localitatea Sînpaul, judeţul Mureş; 

         Răspund:Valer Băţaga,  Radu Spinei  

 

Elena Popa 
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6. Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2018, a sumei de 

138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 

finanţarea Secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă a 

Secţiunii de funcţionare; 

       Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  

  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ; 

  Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 

           Răspund: Genica Nemeş, Ligia Dascălu 

 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a 

învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, 

pentru anul şcolar 2018-2019; 

  Răspunde: Elena Popa   

 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 

Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş; 

   Răspunde: Elena Popa   

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind 

reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază 

a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii 

organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii; 

   Răspunde: Elena Popa   

 

12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 



7 

 

perioada 2013-2019; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

23 ianuarie 2018 
ora 14,00 

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

    Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
     
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării 

„Construcţie buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie” 
din incinta unui imobil care face parte d-in domeniul public al 
judeţului Mureş şi se află în administrarea Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş;  

     Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
   
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

imobilul care face parte din domeniul public la judeţului Mureş şi se 
află în administrarea Muzeului Judeţean Mureş; 

       Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 

contractul nr.18920/12I/486/7.10.2016; 
          Răspunde: Genica Nemeş 
 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.114/2017 privind aprobarea  luării unor măsuri în vederea 
delegării operării staţiei de tratare mecano-biologică (STMB) din 
localitatea Sînpaul, judeţul Mureş; 

         Răspund:Valer Băţaga,  Radu Spinei  
 
6. Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2018, a sumei de 

138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea Secţiunii de dezvoltare şi acoperirea golurilor de casă a 
Secţiunii de funcţionare; 

       Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  
  
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREŞ; 

Erika Lefter 
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  Răspund: Valer Băţaga, Gyarmati Iuliana 
 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 
        Răspund: Genica Nemeş, Ligia Dascălu 
 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a 

învăţământului special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, 
pentru anul şcolar 2018-2019; 

   Răspunde: Elena Popa   
 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al 
Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 
Mureş; 

    Răspunde: Elena Popa   
 
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind 
reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază 
a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii 
organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii; 

    Răspunde: Elena Popa   
 
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 
perioada 2013-2019; 

   Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

15 ianuarie 2018 
ora 14,30 

 
 
 
 
 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării, pe anul 2018, a 

sumelor pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale din județul Mureș şi a sumelor defalcate din 

taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării cheltuielilor privind 

drumurile judeţene şi comunale, precum şi estimarea sumelor ce vor fi 

repartizate pentru anii 2019, 2020 şi 2021; 

 Răspund: Alin Mărginean, Friss Csaba  

 

Cristina 
Moldovan 
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23 ianuarie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă 

gratuită a unor spaţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al 

Judeţului Mureş şi în administrarea Consiliului Judeţean Mureş; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

     

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării 

„Construcţie buncăr şi spaţii conexe la laboratorul de radioterapie” 

din incinta unui imobil care face parte din domeniul public al 

judeţului Mureş şi se află în administrarea Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş;  

      Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan    

 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 

imobilul care face parte din domeniul public la județului Mureș și se 

află în administrarea Muzeului Județean Mureș; 

      Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18920/12I/486/7.10.2016; 

     Răspund: Genica Nemeș 

 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la HCJM 

nr.114/2017 privind aprobarea  luării unor măsuri în vederea 

delegării operării stației de tratare mecano-biologică (STMB) din 

localitatea Sînpaul, județul Mureș; 

        Răspund:Valer Bățaga,  Radu Spinei  

 

6. Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2018, a sumei de 

138.000.000 lei din excedentul cumulat al anilor precedenți pentru 

finanțarea Secțiunii de dezvoltare și acoperirea golurilor de casă a 

Secțiunii de funcționare; 

       Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST MUREȘ; 

  Răspund: Valer Bățaga, Gyarmati Iuliana 

 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș; 

     Răspund: Genica Nemeș, Ligia Dascălu 

 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse regulate, pentru 

perioada 2013-2019; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

                                
 PREŞEDINTE                                                                                                                                                SECRETAR 
 Péter Ferenc                                                                                                                                                                                     Paul Cosma 
                                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: şef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeş 

Nr. ex. 1 


