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             Nr.27270/13.12.2018 
              Dosar VI D/9                                                                                  
                                                                                                       

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinara din 17 decembrie 2018 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

13 decembrie 2018 
ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2018; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului general consolidat al judeţului Mureş în 
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 și anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2018; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor părți din imobilele DJ 
153 Reghin-Eremitu-Sovata și DJ 153A Ernei-Eremitu, aflate în 
domeniul public al judeţului Mureş în vederea lămuririi situației 
juridice a acestora; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de administrare 
pentru unele elemente de infrastructură aeroportuară; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

Ioana Tcaciuc 



2 

 

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

        Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş; 

        Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 111 din 12 august 2010 privind 
aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi ROF al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureş, cu modificările 
ulterioare; 

        Răspunde: Codruța Sava 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

14 decembrie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor părți din imobilele DJ 153 

Reghin-Eremitu-Sovata și DJ 153A Ernei-Eremitu, aflate în domeniul 

public al judeţului Mureş în vederea lămuririi situației juridice a 

acestora; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. 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 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

17 decembrie 2018 
ora 11,30 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2018; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului general consolidat al judeţului Mureş în 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 și anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2018; 

Răspunde: Alin Mărginean 

Olimpia Feier 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de administrare 
pentru unele elemente de infrastructură aeroportuară; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

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

        Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 111 din 12 august 2010 privind 
aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi ROF al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureş, cu modificările 
ulterioare; 

        Răspunde: Codruța Sava 

7. 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 

13 decembrie 2018 
ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2018; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului general consolidat al judeţului Mureş în 
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 și anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2018; 

             Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor părți din imobilele DJ 
153 Reghin-Eremitu-Sovata și DJ 153A Ernei-Eremitu, aflate în 
domeniul public al judeţului Mureş în vederea lămuririi situației 
juridice a acestora; 

Elena Popa 
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             Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de administrare 
pentru unele elemente de infrastructură aeroportuară; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

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

           Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş; 

           Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 111 din 12 august 2010 privind 
aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi ROF al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureş, cu 
modificările ulterioare; 

           Răspunde: Codruța Sava 

9. 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 

14 decembrie 2018 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2018; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului general consolidat al judeţului Mureş în 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 și anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2018; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

Erika Lefter 
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4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor părți din imobilele DJ 153 
Reghin-Eremitu-Sovata și DJ 153A Ernei-Eremitu, aflate în domeniul 
public al judeţului Mureş în vederea lămuririi situației juridice a 
acestora; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de administrare 
pentru unele elemente de infrastructură aeroportuară; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

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

           Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş; 

          Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 111 din 12 august 2010 privind 
aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi ROF al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureş, cu modificările 
ulterioare; 

         Răspunde: Codruța Sava 

9. 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 

17 decembrie 2018 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2018; 

   Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuţia 
preliminată a bugetului general consolidat al judeţului Mureş în 
2018; 

              Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumelor repartizate în 

Cristina 
Moldovan 



6 

 

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 și anexei la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.134/2018; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unor părți din imobilele DJ 
153 Reghin-Eremitu-Sovata și DJ 153A Ernei-Eremitu, aflate în 
domeniul public al judeţului Mureş în vederea lămuririi situației 
juridice a acestora; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea condiţiilor de administrare 
pentru unele elemente de infrastructură aeroportuară; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

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

          Răspund: Genica Nemeș, Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de organizare a 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş; 

         Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr. 111 din 12 august 2010 privind 
aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi ROF al 
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureş, cu 
modificările ulterioare; 

           Răspunde: Codruța Sava 

                                
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                SECRETAR 
Péter Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: director executiv, Genica Nemeș 

Nr. ex. 1 


