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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
       Nr.2944/13.02.2018 
       Dosar VI D/9    

 
GRAFICUL DE ŞEDINŢE  

        al comisiilor de specialitate pe luna februarie 2018 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

13 februarie 2018 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 
înregistrării în sistemul integral de cadastru şi publicitate imobiliară 
a drumului judeţean DJ 151 C Zau de Cîmpie - Valea Largă-lim. jud. 
Cluj, km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018; 
  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
4. Proiect de privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar, al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Mureş pentru anul 2017; 

  Răspunde: DGASPC 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum 
şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 
venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 
pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane 
Vârstnice - Ideciu de Jos,în anul 2018; 

  Răspund: Alin Mărginean, Florentina Tanţoş 
 

Ioana Tcaciuc 
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă 
pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş; 

  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, 
pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de 
tineret şi asistenţă socială; 

 Răspunde: Elena Popa 
8. Proiect de hotărâre 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 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice depuse pentru Studiul de 
Fezabilitate privind lucrarea de investiţii ”Construcţie buncăr şi 
spaţii conexe Laborator Radioterapie”, Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş; 

                 Răspund: Marton Katalin, Teofil Tămaş 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

13 februarie 2018 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 
înregistrării în sistemul integral de cadastru şi publicitate imobiliară 
a drumului judeţean DJ 151 C Zau de Cîmpie - Valea Largă-lim. jud. 
Cluj, km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018; 
  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice depuse pentru Studiul de 
Fezabilitate privind lucrarea de investiţii ”Construcţie buncăr şi 
spaţii conexe Laborator Radioterapie”, Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş; 

Călin Pop 
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  Răspund: Marton Katalin, Teofil Tămaş 
 
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 

 
3 

Comisia de servicii 
publice 

15 februarie 2018 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 
înregistrării în sistemul integral de cadastru şi publicitate imobiliară 
a drumului judeţean DJ 151 C Zau de Cîmpie - Valea Largă-lim. jud. 
Cluj, km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018; 
  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
4. Proiect de privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar, al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Mureş pentru anul 2017; 

  Răspunde: DGASPC 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum 
şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 
venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 
pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane 
Vârstnice - Ideciu de Jos,în anul 2018; 

  Răspund: Alin Mărginean, Florentina Tanţoş 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă 

pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş; 

  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

Olimpia Feier 
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finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, 
pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de 
tineret şi asistenţă socială; 

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

Consiliului Judeţean  Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare; 

 Răspunde: Elena Popa 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 
Filarmonicii de Stat Târgu Mureş; 

 Răspunde: Elena Popa 
 
10. Proiect de hotărâre 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 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice depuse pentru Studiul de 
Fezabilitate privind lucrarea de investiţii ”Construcţie buncăr şi 
spaţii conexe Laborator Radioterapie”, Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş; 

  Răspund: Marton Katalin, Teofil Tămaş 
 
12. 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 februarie 2018 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 
înregistrării în sistemul integral de cadastru şi publicitate imobiliară 
a drumului judeţean DJ 151 C Zau de Cîmpie - Valea Largă-lim. jud. 
Cluj, km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018; 

Elena Popa 
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  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
4. Proiect de privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar, al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Mureş pentru anul 2017; 

  Răspunde: DGASPC 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum 
şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 
venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 
pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane 
Vârstnice - Ideciu de Jos,în anul 2018; 

  Răspund: Alin Mărginean, Florentina Tanţoş 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă 

pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş; 

  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, 
pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de 
tineret şi asistenţă socială; 

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

Consiliului Judeţean  Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare; 

      Răspunde: Elena Popa 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 
Filarmonicii de Stat Târgu Mureş; 
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         Răspunde: Elena Popa 
 
10. Proiect de hotărâre 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 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice depuse pentru Studiul de 
Fezabilitate privind lucrarea de investiţii ”Construcţie buncăr şi 
spaţii conexe Laborator Radioterapie”, Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş; 

         Răspund: Marton Katalin, Teofil Tămaş 
 
12. 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 

13 februarie 2018 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 
înregistrării în sistemul integral de cadastru şi publicitate imobiliară 
a drumului judeţean DJ 151 C Zau de Cîmpie - Valea Largă-lim. jud. 
Cluj, km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018; 
  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
4. Proiect de privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar, al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Mureş pentru anul 2017; 

  Răspunde: DGASPC 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum 

Erika Lefter 
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şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 
venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 
pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane 
Vârstnice - Ideciu de Jos,în anul 2018; 

  Răspund: Alin Mărginean, Florentina Tanţoş 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă 

pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş; 

  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, 
pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de 
tineret şi asistenţă socială; 

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

Consiliului Judeţean  Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor 
măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare; 

 Răspunde: Elena Popa 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale 
Filarmonicii de Stat Târgu Mureş; 

 Răspunde: Elena Popa 
 
10. Proiect de hotărâre 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 
 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice depuse pentru Studiul de 
Fezabilitate privind lucrarea de investiţii ”Construcţie buncăr şi 
spaţii conexe Laborator Radioterapie”, Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş; 

  Răspund: Marton Katalin, Teofil Tămaş 
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu 
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pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de 
persoane prin curse regulate speciale;  

 Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

15 februarie 2018 
Ora 10,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 
înregistrării în sistemul integral de cadastru şi publicitate imobiliară 
a drumului judeţean DJ 151 C Zau de Cîmpie - Valea Largă-lim. jud. 
Cluj, km 0+000-12+500 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al Judeţului 

Mureş pentru anul 2018; 
  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la R.A. „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 
  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
4. Proiect de privind stabilirea costului mediu lunar/beneficiar, al 

serviciilor oferite prin unităţile/serviciile/centrele aflate în 
structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială  şi  Protecţia 
Copilului Mureş pentru anul 2017; 

  Răspunde: DGASPC 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar, precum 
şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 
venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 
pentru serviciile oferite în cadrul  Căminului pentru Persoane 
Vârstnice - Ideciu de Jos,în anul 2018; 

  Răspund: Alin Mărginean, Florentina Tanţoş 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanţă 

pentru membrii Consiliului de Administraţie al R.A. „Aeroportul 
Transilvania” Tîrgu Mureş; 

  Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, 
pentru anul 2018, în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de 
tineret şi asistenţă socială; 

Cristina 
Moldovan 
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     Răspunde: Elena Popa 
 
8. Proiect de hotărâre 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 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici şi a documentaţiei tehnice depuse pentru Studiul de 
Fezabilitate privind lucrarea de investiţii ”Construcţie buncăr şi 
spaţii conexe Laborator Radioterapie”, Spitalul Clinic Judeţean 
Mureş; 

  Răspund: Marton Katalin, Teofil Tămaş 

 
                                        SECRETAR 
PREŞEDINTE                                                       Paul Cosma 
Péter Ferenc    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: şef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeş 

Nr. ex. 1 


