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             Nr.24976/19.11.2018 
              Dosar VI D/9                                                                                  
                                                                                                       
 

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 22 noiembrie 2018 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

20 noiembrie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2018; 

            Răspunde: Alin Mărginean  

 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

 

3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale 

din județul Mureș, conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.1/2018; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construire 

buncăr şi spaţii conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, 

demolare corp C9, alimentare cu energie electrică, eliberare de 

amplasament, branşamente utilităţi” și stabilirea unor măsuri pentru 

realizarea acesteia; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

 

Ioana 
Tcaciuc 



2 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 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; 

           Răspunde: Alin Mărginean  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în 

anul 2019 bugetului propriu al Județului Mureș și instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean Mureș;  

          Răspunde: Alin Mărginean 

 

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

contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a 

activităților de sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la 

TMB/DDN, prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la 

Cristești, din cadrul SIMDS Mureș; 

          Răspunde: Valer Bățaga 

 

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

contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 

activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș;  

          Răspunde: Valer Bățaga 

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 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 

   

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea 

recuperării unor prejudicii; 

             Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 

 

11. Proiect de hotărâre privind prorogarea unui termen; 

            Răspunde: Alin Mărginean 
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12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 

între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 

şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în 

vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 

asistenţi maternali”; 

           Răspund: Genica Nemeș, Miklea Hajnal 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea prin pietruire a 

drumului județean DJ136 Bezid-lim.jud.Harghita;  

              Răspunde: Marton Katalin 

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din 

județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de 

iarnă, cu modificările și completările ulterioare; 

              Răspunde: Marton Katalin 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

20 noiembrie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2018; 

          Răspunde: Alin Mărginean  
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018; 
         Răspunde: Alin Mărginean 
 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construire 

buncăr şi spaţii conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, 

demolare corp C9, alimentare cu energie electrică, eliberare de 

amplasament, branşamente utilităţi” și stabilirea unor măsuri pentru 

realizarea acesteia; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor 

județene, pe poduri și pasaje;  

Călin Pop 
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           Răspunde: Marton Katalin 

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

contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a 

activităților de sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la 

TMB/DDN, prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la 

Cristești, din cadrul SIMDS Mureș; 

          Răspunde: Valer Bățaga 

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

contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 

activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul 

Mureș;  

           Răspunde: Valer Bățaga 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea prin  

pietruire a drumului județean DJ136 Bezid-lim.jud.Harghita;  

              Răspunde: Marton Katalin 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  

Mureș nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din 
județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de iarnă,    
cu modificările și completările ulterioare; 

              Răspunde: Marton Katalin 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport  

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru         
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate  speciale. 

               Răspunde: Alin Mărginean 

3 Comisia de servicii 
publice 

22 noiembrie 2018 
ora 11,30 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 

pentru anul 2018; 

Olimpia 
Feier 
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            Răspunde: Alin Mărginean  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construire 

buncăr şi spaţii conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, 

demolare corp C9, alimentare cu energie electrică, eliberare de 

amplasament, branşamente utilităţi” și stabilirea unor măsuri pentru 

realizarea acesteia; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în 

anul 2019 bugetului propriu al Județului Mureș și instituțiilor subordonate 

Consiliului Județean Mureș;  

         Răspunde: Alin Mărginean 

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

contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a 

activităților de sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la TMB/DDN, 

prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din 

cadrul SIMDS Mureș; 

            Răspunde: Valer Bățaga 

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

contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 

activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș;  

             Răspunde: Valer Bățaga 

7. Proiect de hotărâre privind prorogarea unui termen; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean   Mureș 

nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în vederea 
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implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea reţelei de asistenţi 

maternali”; 

       Răspunde: Genica Nemeș, Miklea Hajnal 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport 

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

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

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 

regulate speciale. 

               Răspunde: Alin Mărginean 

 
4 

Comisia social-
culturală 

20 noiembrie 2018 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2018; 

           Răspunde: Alin Mărginean  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 
pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale 
din județul Mureș, conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Mureș nr.1/2018; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construire 
buncăr şi spaţii conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, 
demolare corp C9, alimentare cu energie electrică, eliberare de 
amplasament, branşamente utilităţi” și stabilirea unor măsuri pentru 
realizarea acesteia; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea 
construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor 
județene, pe poduri și pasaje;  

         Răspunde: Marton Katalin 

Elena Popa 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 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; 

             Răspunde: Alin Mărginean  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în 
anul 2019 bugetului propriu al Județului Mureș și instituțiilor subordonate 
Consiliului Județean Mureș;  

            Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 
contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a 
activităților de sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la 
TMB/DDN, prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la 
Cristești, din cadrul SIMDS Mureș; 

           Răspunde: Valer Bățaga 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 
contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 
activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș;  

         Răspunde: Valer Bățaga 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 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 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea 
recuperării unor prejudicii; 

          Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 

 

12. Proiect de hotărâre privind prorogarea unui termen; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
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şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în 
vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 
asistenţi maternali”; 

       Răspunde: Genica Nemeș, Miklea Hajnal 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea prin pietruire a 
drumului județean DJ136 Bezid-lim.jud.Harghita;  

              Răspunde: Marton Katalin 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 
nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din 
județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de 
iarnă, cu modificările și completările ulterioare; 

              Răspunde: Marton Katalin 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport 
rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

17. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse 
regulate speciale. 

               Răspunde: Alin Mărginean 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

20 noiembrie 2018 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2018; 

         Răspunde: Alin Mărginean  
 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018; 
           Răspunde: Alin Mărginean 
 
3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din 
județul Mureș, conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 
nr.1/2018; 

          Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construire 

buncăr şi spaţii conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, 
demolare corp C9, alimentare cu energie electrică, eliberare de 

Erika Lefter 
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amplasament, branşamente utilităţi” și stabilirea unor măsuri pentru 
realizarea acesteia; 

            Răspunde: Alin Mărginean 
 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor 
județene, pe poduri și pasaje;  

              Răspunde: Marton Katalin 
 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 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; 

             Răspunde: Alin Mărginean  
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în 

anul 2019 bugetului propriu al Județului Mureș și instituțiilor subordonate 
Consiliului Județean Mureș;  

             Răspunde: Alin Mărginean 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a 
activităților de sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la TMB/DDN, 
prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la Cristești, din 
cadrul SIMDS Mureș; 

            Răspunde: Valer Bățaga 
 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 
activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș;  

             Răspunde: Valer Bățaga 
 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 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 
   
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea 

 recuperării unor prejudicii; 
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             Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 
 
12. Proiect de hotărâre privind prorogarea unui termen; 
            Răspunde: Alin Mărginean 
 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 

120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat  

între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi  

Adopţie şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  

Mureş în vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea  

reţelei de asistenţi maternali”; 

         Răspunde: Genica Nemeș, Miklea Hajnal 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 

și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea prin  

pietruire a drumului județean DJ136 Bezid-lim.jud.Harghita;  

              Răspunde: Marton Katalin 

 

15. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean  

Mureș nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor  

județene din județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe 

     perioada de iarnă, cu modificările și completările ulterioare; 

              Răspunde: Marton Katalin 

 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului judeţean de transport  

rutier public de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2013-2019; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

 

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

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin  

curse regulate speciale. 

               Răspunde: Alin Mărginean 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

20 noiembrie 2018 
Ora 13,30 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș 
pentru anul 2018; 

           Răspunde: Alin Mărginean  
 

Cristina 
Moldovan 
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 
R.A. ”Aeroportul Transilvania Tîrgu Mureș”, pe anul 2018; 

         Răspunde: Alin Mărginean 
 
3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în anul 2018 

pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale 
din județul Mureș, conform anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Mureș nr.1/2018; 

          Răspunde: Alin Mărginean 
 
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării „Construire 

buncăr şi spaţii conexe-laborator radioterapie, amenajări exterioare, 
demolare corp C9, alimentare cu energie electrică, eliberare de 
amplasament, branşamente utilităţi” și stabilirea unor măsuri pentru 
realizarea acesteia; 

           Răspunde: Alin Mărginean 
 
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind amplasarea 

construcțiilor, instalațiilor și panourilor publicitare în zona drumurilor 
județene, pe poduri și pasaje;  

          Răspunde: Marton Katalin 
 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife și taxe locale datorate în 

anul 2019 bugetului propriu al Județului Mureș și instituțiilor subordonate 
Consiliului Județean Mureș;  

           Răspunde: Alin Mărginean 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.19100/683/11I/06.09.2018 de delegare prin concesiune a 
activităților de sortare, compostare și transfer, inclusiv transport la 
TMB/DDN, prin exploatarea stației de sortare, compostare și transfer de la 
Cristești, din cadrul SIMDS Mureș; 

           Răspunde: Valer Bățaga 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la 

contractul nr.18062/268/14S/23.08.2018 de delegare prin concesiune a 
activității de tratare mecanică și biologică din cadrul SMIDS, în județul Mureș;  

          Răspunde: Valer Bățaga 
 
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 Hotărârea Consiliului 
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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 
   
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor în vederea 

recuperării unor prejudicii; 
             Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 
 
11. Proiect de hotărâre privind prorogarea unui termen; 
            Răspunde: Alin Mărginean 
 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr. 120/24.10.2018 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
între Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie 
şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în 
vederea implementării proiectului ”Sprijinul pentru consolidarea reţelei de 
asistenţi maternali”; 

           Răspund: Genica Nemeș, Miklea Hajnal 
 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reabilitarea prin pietruire a 
drumului județean DJ136 Bezid-lim.jud.Harghita;  

              Răspunde: Marton Katalin 
 
14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.66/21.04.2016 privind aprobarea încadrării drumurilor județene din 
județul Mureș pe niveluri de viabilitate și de intervenție pe perioada de 
iarnă, cu modificările și completările ulterioare; 

              Răspunde: Marton Katalin 

                                     
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                           SECRETAR 
Péter Ferenc                                                                                                                                                                                              Paul Cosma 
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