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             Nr.20029/24.09.2018 
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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinara din 27 septembrie 2018 

 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

26 septembrie 2018 
ora 13.00  

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însușirea inventarului 

domeniului public al Județului Mureș, cu modificările și completările 

ulterioare;  

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară 

a drumului județean DJ 162A DN 16-Cozma limită județ Bistrița 

Năsăud km 0+000-11+000 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

       Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

comodat între Consiliul Județean Mureș și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale – UM 0952 Tîrgu Mureș; 

Ioana Tcaciuc 



2 

 

       Răspund: Genica Nemeș, Lefter Erika 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul Sînpaul; 

       Răspund: Radu Spinei/UIP SMIDS 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în 

calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate; 

       Răspunde: Simona Cioban 

 

7. 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 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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 actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Reabilitare drum județean DJ151 Luduș-

Sărmașu-Județ Bistrița Năsăud km 9+000-10+000, județul Mureș 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 

16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

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 Țogorean 
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10. 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  

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

25 septembrie 2018 
ora 13.00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                    Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însușirea inventarului 

domeniului public al Județului Mureș, cu modificările și completările 

ulterioare;  

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară 

a drumului județean DJ 162A DN 16-Cozma limită județ Bistrița 

Năsăud km 0+000-11+000 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

       Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul Sînpaul; 

       Răspund: Radu Spinei/UIP SMIDS 

 

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Reabilitare drum județean DJ151 Luduș-

Sărmașu-Județ Bistrița Năsăud km 9+000-10+000, județul Mureș 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 

16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

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 Țogorean 

Călin Pop 
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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  

3 Comisia de servicii 
publice 

27 septembrie 2018 
ora 11.30 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul Sînpaul; 

       Răspund: Radu Spinei/UIP SMIDS 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în 

calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate; 

       Răspunde: Simona Cioban 

 

4. 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  

Olimpia Feier 

 
4 

Comisia social-
culturală 

25 septembrie 2018 
ora 14.00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însușirea 

inventarului domeniului public al Județului Mureș, cu modificările 

și completările ulterioare;  

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate 

imobiliară a drumului județean DJ 162A DN 16-Cozma limită județ 

Elena Popa 
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Bistrița Năsăud km 0+000-11+000 neafectat de suprapuneri cu alte 

imobile; 

       Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

comodat între Consiliul Județean Mureș și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale – UM 0952 Tîrgu Mureș; 

       Răspund: Genica Nemeș, Lefter Erika 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul Sînpaul; 

       Răspund: Radu Spinei/UIP SMIDS 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în 

calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate; 

       Răspunde: Simona Cioban 

 

7. 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 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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 actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Reabilitare drum județean DJ151 Luduș-

Sărmașu-Județ Bistrița Năsăud km 9+000-10+000, județul Mureș 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 
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16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

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 Țogorean 

 

10. 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 

25 septembrie 2018 
ora 14.00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însușirea 

inventarului domeniului public al Județului Mureș, cu modificările 

și completările ulterioare;  

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate 

imobiliară a drumului județean DJ 162A DN 16-Cozma limită județ 

Bistrița Năsăud km 0+000-11+000 neafectat de suprapuneri cu alte 

imobile; 

       Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

comodat între Consiliul Județean Mureș și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale – UM 0952 Tîrgu Mureș; 

       Răspund: Genica Nemeș, Lefter Erika 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

Erika Lefter 
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operare la depozitul Sînpaul; 

       Răspund: Radu Spinei/UIP SMIDS 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în 

calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate; 

       Răspunde: Simona Cioban 

 

7. 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 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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 actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Reabilitare drum județean DJ151 Luduș-

Sărmașu-Județ Bistrița Năsăud km 9+000-10+000, județul Mureș 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 

16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

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 Țogorean 

 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane 
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prin curse regulate speciale;  

     Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

25 septembrie 2018 
ora 13.00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                  Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 42/2001 privind însușirea inventarului 

domeniului public al Județului Mureș, cu modificările și completările 

ulterioare;  

        Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară 

a drumului județean DJ 162A DN 16-Cozma limită județ Bistrița 

Năsăud km 0+000-11+000 neafectat de suprapuneri cu alte imobile; 

       Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de 

comodat între Consiliul Județean Mureș și Serviciul de 

Telecomunicații Speciale – UM 0952 Tîrgu Mureș; 

       Răspund: Genica Nemeș, Lefter Erika 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului de 

operare la depozitul Sînpaul; 

       Răspund: Radu Spinei/UIP SMIDS 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Județului Mureș, în 

calitate de membru, la Asociația Română pentru Smart City și 

Mobilitate; 

       Răspunde: Simona Cioban 

 

7. 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 

Cristina 
Moldovan 
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şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public 

judeţean; 

       Răspund: Alin Mărginean, Mihaela Iordache 

 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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 actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Reabilitare drum județean DJ151 Luduș-

Sărmașu-Județ Bistrița Năsăud km 9+000-10+000, județul Mureș 

aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 din 

16.03.2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici aferente 

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 Țogorean 

                                     
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                 SECRETAR 
Péter Ferenc                                                                                                                                                                                    Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean  

Verificat: director executiv, Genica Nemeş 

Nr. ex. 1 


