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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
       Nr.6020/26.03./2018 
       Dosar VI D/9                                                                                  

                                                                                                         GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pe luna martie 2018 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

27 martie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 

a imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45, 

aflat în domeniul privat al judeţului Mureş.  

                 Răspund: Alin Mărginean, Olimpia Feier  

        
2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea 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 S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2018; 
                        Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul de deşeuri Sînpaul; 
          Răspunde: Spinei Radu 
 
5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri 
de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 
pentru consilierii judeţeni; 

                      Răspunde: Elena Popa 
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului executiv 

- vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă 
“Aeroportul Transilvania“; 

             Răspunde: Elena Popa 
 

Ioana Tcaciuc 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor 
economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2018; 

               Răspund: Stan Sorin, Maior Loredana    
          
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Judeţul 

Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş având ca obiect 

realizarea în comun a unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu 

Mureş, str. Călăraşilor nr. 26-28, judeţul Mureş; 

                Răspund: Genica Nemeş, Erika Lefter 

 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor 

de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”; 

              Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente 

    
10. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu 

privire la proiectul Fundaţiei Transilvană Alpha iniţiat în Tîrgu 

Mureş, strada Budai Nagy Antal nr. 24/A; 

             Răspunde: Şipoş Răzvan, Pop Călin 

 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea 

unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală 

a unor obiective de investiții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

            Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

27 martie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului general al 

judeţului Mureş pentru anul 2018; 

             Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2018; 

                        Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

Călin Pop 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul de deşeuri Sînpaul; 

            Răspunde: Spinei Radu 
 
4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de 

punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 

pentru consilierii judeţeni; 

              Răspunde: Elena Popa 
 

5. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu 

privire la proiectul Fundaţiei Transilvană Alpha iniţiat în Tîrgu 

Mureş, strada Budai Nagy Antal nr. 24/A; 

               Răspunde: Şipoş Răzvan, Pop Călin 

 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea 

unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală a 

unor obiective de investiții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

          Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 

 
7. 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 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui număr de 2 trasee nou-înfiinţate, cuprinse în Programul 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 
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pentru perioada 2014-2019; 

                            Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
3 

Comisia de servicii 
publice 

29 martie 2018 
ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre pentru rectificarea bugetului general al 

judeţului Mureş pentru anul 2018; 

              Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli la S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2018; 
                        Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul de deşeuri Sînpaul; 
          Răspunde: Spinei Radu 
 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului executiv - 

vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă 
“Aeroportul Transilvania“; 

             Răspunde: Elena Popa 
 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2018; 

               Răspund: Stan Sorin, Maior Loredana    
          
6. 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 
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui număr de 2 trasee nou-înfiinţate, cuprinse în Programul 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse regulate, 

pentru perioada 2014-2019; 

                              Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

Olimpia Feier 

 
4 

Comisia social-
culturală 

26 martie 2018 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 

a imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45, 

aflat în domeniul privat al judeţului Mureş.  

                 Răspund: Alin Mărginean, Olimpia Feier  

Elena Popa 
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2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea 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 S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2018; 
                        Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul de deşeuri Sînpaul; 
          Răspunde: Spinei Radu 
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate 

din Fondul de tineret în anul 2018; 
            Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 
 
6. 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 
 
7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 
pentru consilierii judeţeni; 

                      Răspunde: Elena Popa 
 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi 

selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea 
atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă din bugetul 
general al Judeţului Mureş, în anul 2018; 
            Răspunde: Elena Popa 

 
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului executiv - 

vicepreședinte 
      al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul 
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Transilvania“; 
             Răspunde: Elena Popa 
 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2018; 

               Răspund: Stan Sorin, Maior Loredana    
          
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Judeţul 

Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş având ca obiect 

realizarea în comun a unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu 

Mureş, str. Călăraşilor nr. 26-28, judeţul Mureş; 

            Răspund: Genica Nemeş, Erika Lefter 

 
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor 

de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”; 

              Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente 

    
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcția 

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor  Interne, Consiliul Județean Mureș și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

având ca obiect furnizarea de date din Registrul național de 

evidență a persoanelor; 

                    Răspunde: DGASPC Mureş 

 
14. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu 

privire la proiectul Fundaţiei Transilvană Alpha iniţiat în Tîrgu 

Mureş, strada Budai Nagy Antal nr. 24/A; 

             Răspunde: Şipoş Răzvan, Pop Călin 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea 

unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează 
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de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală 

a unor obiective de investiții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

       Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 

 
16. 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 
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui număr de 2 trasee nou-înfiinţate, cuprinse în Programul 

judeţean de transport rutier public de persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 2014-2019; 

                              Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

27 martie 2018 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 
operare la depozitul de deşeuri Sînpaul; 

          Răspunde: Spinei Radu 
 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate 

din Fondul de tineret în anul 2018; 
            Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 
 
3. 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 
 
4. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 
pentru consilierii judeţeni; 

                      Răspunde: Elena Popa 
 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului executiv - 

vicepreședinte al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă 

Erika Lefter 
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“Aeroportul Transilvania“ Tîrgu Mureş; 
             Răspunde: Elena Popa 
     
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Judeţul Mureş 

şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş având ca obiect realizarea 

în comun a unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu Mureş, str. 

Călăraşilor nr. 26-28, judeţul Mureş; 

            Răspund: Genica Nemeş, Erika Lefter 

 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor 

de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”; 

              Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente 

    

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcția 

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor  Interne, Consiliul Județean Mureș și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

având ca obiect furnizarea de date din Registrul național de 

evidență a persoanelor; 

                    Răspunde: DGASPC Mureş 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

27 martie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 

a imobilului situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Revoluţiei nr.45, 

aflat în domeniul privat al judeţului Mureş.  

                 Răspund: Alin Mărginean, Olimpia Feier  

2. Proiect de hotărâre pentru rectificarea 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 S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2018; 

                        Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul de deşeuri Sînpaul; 
          Răspunde: Spinei Radu 
 

Cristina 
Moldovan 
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5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităţilor ce vor fi finanţate 
din Fondul de tineret în anul 2018; 

            Răspund: Genica Nemeş, Szöverfi Gabriella 
 
6. 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 
 
7. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de 
punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 
pentru consilierii judeţeni; 

                      Răspunde: Elena Popa 
 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea administratorului executiv - 

vicepreședinte 
      al Consiliului de Administrație la Regia Autonomă “Aeroportul 

Transilvania“; 
             Răspunde: Elena Popa 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor 

economico-sociale din coordonarea Consiliului Judeţean Mureş pe 
anul 2018; 

               Răspund: Stan Sorin, Maior Loredana    
          
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Judeţul 

Mureş şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş având ca obiect 

realizarea în comun a unor investiţii la imobilul situat în Tîrgu 

Mureş, str. Călăraşilor nr. 26-28, judeţul Mureş; 

            Răspund: Genica Nemeş, Erika Lefter 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de implementare a 

programului de interes public judeţean „Operativitatea structurilor 

de intervenţie pentru protecţia cetăţeanului”; 

              Răspund: Alin Mărginean, Iulia Axente 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Direcția 

pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din 

cadrul Ministerului Afacerilor  Interne, Consiliul Județean Mureș și 

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, 

având ca obiect furnizarea de date din Registrul național de 

evidență a persoanelor; 

                    Răspunde: DGASPC Mureş 

 

13. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Judeţean Mureş cu 

privire la proiectul Fundaţiei Transilvană Alpha iniţiat în Tîrgu 

Mureş, strada Budai Nagy Antal nr. 24/A; 

             Răspunde: Şipoş Răzvan, Pop Călin 

 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.28/16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea 

unor documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din 

bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează 

de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală 

a unor obiective de investiții, cu modificările și completările 

ulterioare; 

       Răspund: Marton Katalin, Narcisa Ţogorean 

                                SECRETAR 
PREŞEDINTE                                               Paul Cosma 
Péter Ferenc    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: şef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeş 

Nr. ex. 1 


