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             Nr.22632/22.10.2018 
              Dosar VI D/9                                                                                  
                                                                                                       
 

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinara din 24 octombrie 2018 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

23 octombrie 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 rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 

2018; 

              Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 
2018; 
                          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în 

Ioana Tcaciuc 
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cursului anului 2019; 

                         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

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 avizarea Documentațiilor de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 

de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7;  

         Răspund: Călin Suciu, Gorea Agnes 

 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B 

Bahnea – Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul 

Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 

din 16 martie 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 Țogorean 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare acostamente și șanțuri pe drumul județean DJ135 Tîrgu 

Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limită județ Harghita, km 1+900-
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10+350”; 

        Răspund: Marton Katalin, Gaspar Levente 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

23 octombrie 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 rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 

2018; 

              Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

3. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 

de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7;  

             Răspund: Călin Suciu, Gorea Agnes 

 

4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B 

Bahnea – Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul 

Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 

din 16 martie 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 Țogorean 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare acostamente și șanțuri pe drumul județean DJ135 Tîrgu 

Călin Pop 
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Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limită județ Harghita, km 1+900-

10+350”; 

            Răspund: Marton Katalin, Gaspar Levente 

 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui traseu, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 

la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

           Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei  

 

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 

3 Comisia de servicii 
publice 

24 octombrie 2018 
Ora 12.00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 2018; 

              Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

3. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 

de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7;  

         Răspund: Călin Suciu, Gorea Agnes 

 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui traseu, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 

la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

                       Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei  

Olimpia Feier 
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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 

 
4 

Comisia social-
culturală 

23 octombrie 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 rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 

2018; 

              Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 
2018; 
                          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în 

cursului anului 2019; 

                         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

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; 

Elena Popa 
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           Răspund: Alin Mărginean, Mihaela Iordache  

 

7. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 

de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7;  

         Răspund: Călin Suciu, Gorea Agnes 

 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B 

Bahnea – Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul 

Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 

din 16 martie 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 Țogorean 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare acostamente și șanțuri pe drumul județean DJ135 Tîrgu 

Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limită județ Harghita, km 1+900-

10+350”; 

        Răspund: Marton Katalin, Gaspar Levente 

 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui traseu, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 

la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

                       Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei  
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11. 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 

23 octombrie 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 rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 

2018; 

              Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 
2018; 
                          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în natură în 

cursului anului 2019; 

                         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

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; 

Erika Lefter 
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           Răspund: Alin Mărginean, Mihaela Iordache  

 

7. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de delegare a 

gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 

municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale serviciului 

de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul 

Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7;  

         Răspund: Călin Suciu, Gorea Agnes 

 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B 

Bahnea – Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul 

Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 

din 16 martie 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 Țogorean 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare acostamente și șanțuri pe drumul județean DJ135 Tîrgu 

Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limită județ Harghita, km 1+900-

10+350”; 

        Răspund: Marton Katalin, Gaspar Levente 

 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu aferente 

unui traseu, cuprinse în Programul judeţean de transport rutier 

public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014-2019, 

la care operatorul de transport anterior a renunţat; 

                       Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei  
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11. 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 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

23 octombrie 2018 
Ora 13.30 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 

Județului Mureș pe anul 2018; 

                          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului de venituri și 

cheltuieli al R.A. “Aeroportul Transilvania” Tîrgu Mureș pe anul 

2018; 

              Răspund: Alin Mărginean, Monica Dohotariu 

 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 
bugetului general consolidat al Județului Mureș la 30 septembrie 
2018; 

                          Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea 

inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

            Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la 

produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei exprimată în 

natură în cursului anului 2019; 

                         Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

 

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; 

Cristina 
Moldovan 
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           Răspund: Alin Mărginean, Mihaela Iordache  

 

7. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentațiilor de delegare 
a gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deșeurilor 
municipale şi a altor fluxuri de deșeuri, componente ale 
serviciului de salubrizare al Județului Mureș din cadrul Sistemului 
de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din 
Județul Mureș (SMIDS Mureș), aferente zonelor 1-7;  

         Răspund: Călin Suciu, Gorea Agnes 

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiției ”Îmbrăcăminte ușoară rutieră pe DJ151B 
Bahnea – Cund – limită județ Sibiu, km 29+072-30+922, județul 
Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 28 
din 16 martie 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 Țogorean 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Amenajare acostamente și șanțuri pe drumul județean DJ135 
Tîrgu Mureș-Miercurea Nirajului-Sărățeni-limită județ Harghita, 
km 1+900-10+350”; 

        Răspund: Marton Katalin, Gaspar Levente 

                                     
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                 SECRETAR 
Péter Ferenc                                                                                                                                                                                    Paul Cosma 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Nr. ex. 1 


