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   CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
   Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
   Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
    Nr.8845/23.04.2018 
       Dosar VI D/9                                                                                  

                                                                                                         GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pe luna aprilie 2018 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

24 aprilie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

judeţului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate 

în str. Köteles Samuel nr.33;  

                 Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018.  

                   Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 31 martie 2018; 

               Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C. Parc 

Industrial Mureş” SA, pentru anul 2017; 

             Răspunde: Monica Dohotariu 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 

la Contractul nr. 12 I/18920/486/07.10.2016; 

            Răspunde: Radu Spinei 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru 

aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 

desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 

interes public judeţean; 

Ioana Tcaciuc 
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             Răspund: Alin Mărginean, Mihaela Iordache 

 

7. Proiect de hotărâre privind 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 

 

8.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în 

imobil”; 

           Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Eficientizare energetică și lucrări conexe la clădirea administrativă 

a Consiliului Județean Mureș”; 

          Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

24 aprilie 2018 
ora 13,00 

 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al judeţului 

în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în str. 

Köteles Samuel nr.33;  

                 Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în 

imobil”; 

                Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Eficientizare energetică și lucrări conexe la clădirea administrativă 

a Consiliului Județean Mureș”; 

Călin Pop 
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              Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui număr de 2 trasee, cuprinse în Programul judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse reglate, pentru perioada 2014-

2019, la care operatorii de transport anteriori au renunţat; 

           Răspund: Alin Mărginean, Marcel  Matei  

 
3 

Comisia de servicii 
publice 

26 aprilie 2018 
ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018.  

                   Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  

 

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

Contractul nr. 12 I/18920/486/07.10.2016; 

            Răspunde: Radu Spinei 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

             Răspunde: Elena Popa 

 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui număr de 2 trasee, cuprinse în Programul judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse reglate, pentru 

perioada 2014-2019, la care operatorii de transport anteriori au 

renunţat; 

           Răspund: Alin Mărginean, Marcel  Matei  

Olimpia Feier 

 
4 

Comisia social-
culturală 

24 aprilie 2018 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

judeţului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în 

str. Köteles Samuel nr.33;  

         Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018.  

                 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

Elena Popa 
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bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 31 martie 2018; 

               Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C. Parc 

Industrial Mureş” SA, pentru anul 2017; 

             Răspunde: Monica Dohotariu 

 

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

Contractul nr. 12 I/18920/486/07.10.2016; 

            Răspunde: Radu Spinei 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 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 

 

7. Proiect de hotărâre privind 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 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

             Răspunde: Elena Popa 

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în 

imobil”; 

           Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
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economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Eficientizare energetică și lucrări conexe la clădirea administrativă 

a Consiliului Județean Mureș”; 

          Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui număr de 2 trasee, cuprinse în Programul judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse reglate, pentru 

perioada 2014-2019, la care operatorii de transport anteriori au 

renunţat; 

           Răspund: Alin Mărginean, Marcel  Matei  

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

24 aprilie 2018 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

judeţului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în 

str. Köteles Samuel nr.33;  

                 Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018.  

                Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 31 martie 2018; 

               Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C. Parc 

Industrial Mureş” SA, pentru anul 2017; 

               Răspunde: Monica Dohotariu 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 

la Contractul nr. 12 I/18920/486/07.10.2016; 

               Răspunde: Radu Spinei 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 pentru aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea 

Erika Lefter 
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şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public 

judeţean; 

               Răspund: Alin Mărginean, Mihaela Iordache 

 

7. Proiect de hotărâre privind 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 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

               Răspunde: Elena Popa 

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în 

imobil”; 

              Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Eficientizare energetică și lucrări conexe la clădirea 

administrativă a Consiliului Județean Mureș”; 

             Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui număr de 2 trasee, cuprinse în Programul judeţean de 

transport rutier public de persoane prin curse reglate, pentru 

perioada 2014-2019, la care operatorii de transport anteriori au 

renunţat; 

           Răspund: Alin Mărginean, Marcel  Matei  

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

24 aprilie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al 

judeţului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în 

str. Köteles Samuel nr.33;  

Cristina 
Moldovan 
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                 Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan  

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2018.  

                   Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc  

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 

bugetului general consolidat al judeţului Mureş la 31 martie 2018; 

               Răspund: Alin Mărginean, Gabriela Vaida 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanţului la S.C. Parc 

Industrial Mureş” SA, pentru anul 2017; 

             Răspunde: Monica Dohotariu 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 

la Contractul nr. 12 I/18920/486/07.10.2016; 

            Răspunde: Radu Spinei 

 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 23/15.02.2018 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 

 

7. Proiect de hotărâre privind 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 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de 

funcţii ale Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureş; 

             Răspunde: Elena Popa 

 



8 

 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amplasare rampă pentru accesul persoanelor cu dizabilități în 

imobil”; 

           Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

 

10.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Eficientizare energetică și lucrări conexe la clădirea 

administrativă a Consiliului Județean Mureș”; 

          Răspund: Marton Katalin, Tămaș Teofil 

                                     
 
 
 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                 SECRETAR 
Péter Ferenc                                                                                                                                                                                    Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: şef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeş 

Nr. ex. 1 


