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             Nr.2061/29.01.2019 
              Dosar VI D/6                                                                                  
                                                                                                       

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinara din 31 ianuarie 2019 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

29 ianuarie 2019 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului 
cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare 
de casă ale secţiunii de funcţionare şi finanţarea secţiunii de 
dezvoltare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un 
imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 42/2001 privind însuşirea inventarului 
domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea 
desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de 
urgență; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional 
la contractul nr. 18920/12 I//486/07.10.2016; 

         Răspund: Valer Bățaga  

Ioana Tcaciuc 
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6. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a 
învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, 
pentru anul școlar 2019 – 2020; 

        Răspunde: Elena Popa  

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 privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la 
evaluarea consiliului de administrație; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Modernizare drum Oarba de Mureș”; 

          Răspunde: Márton Katalin 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

29 ianuarie 2019 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un 

imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 42/2001 privind însuşirea inventarului 

domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional 

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

         Răspund: Valer Bățaga  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Modernizare drum Oarba de Mureș”; 

          Răspunde: Márton Katalin 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

31 ianuarie 2019 
Ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional 
la contractul nr. 18920/12 I//486/07.10.2016; 

Olimpia Feier 
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         Răspund: Valer Bățaga  

2. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de 
ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul 
Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

                 Răspunde: Elena Popa  

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Târgu Mureș; 

                 Răspunde: Elena Popa  

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la 
evaluarea consiliului de administrație; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

 
4 

Comisia social-
culturală 

29 ianuarie 2019 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului 

cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare 

de casă ale secţiunii de funcţionare şi finanţarea secţiunii de 

dezvoltare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un 
imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea 
desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de 
urgență; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional 

Elena Popa 
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la contractul nr. 18920/12 I//486/07.10.2016; 

         Răspund: Valer Bățaga  

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a 
învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, 
pentru anul școlar 2019 – 2020; 

        Răspunde: Elena Popa  

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 privind avizarea organizării concursului de 
ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în 
cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

                 Răspunde: Elena Popa  

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Târgu Mureș; 

                 Răspunde: Elena Popa  

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală 
a Acționarilor la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la 
evaluarea consiliului de administrație; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Modernizare drum Oarba de Mureș”; 

          Răspunde: Márton Katalin 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

29 ianuarie 2019 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului 

cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare 

de casă ale secţiunii de funcţionare şi finanţarea secţiunii de 

dezvoltare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un 

Erika Lefter 
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imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea 
desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de 
urgență; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional 
la contractul nr. 18920/12 I//486/07.10.2016; 

         Răspund: Valer Bățaga  

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a 
învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, 
pentru anul școlar 2019 – 2020; 

        Răspunde: Elena Popa  

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 privind avizarea organizării concursului de 
ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în 
cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni; 

                 Răspunde: Elena Popa  

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Târgu Mureș; 

                 Răspunde: Elena Popa  

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală 
a Acționarilor la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la 
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evaluarea consiliului de administrație; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Modernizare drum Oarba de Mureș”; 

          Răspunde: Márton Katalin 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

29 ianuarie 2019 
Ora 13,30 

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2019 a excedentului 
cumulat al anilor precedenţi pentru acoperirea golurilor temporare 
de casă ale secţiunii de funcţionare şi finanţarea secţiunii de 
dezvoltare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri cu privire la un 
imobil achiziționat în domeniul public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 42/2001 privind însuşirea 
inventarului domeniului public al judeţului Mureş, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cadrului necesar în vederea 
desfășurării unui exercițiu de pregătire în domeniul situațiilor de 
urgență; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind necesitatea încheierii unui act adițional 
la contractul nr. 18920/12 I//486/07.10.2016; 

         Răspund: Valer Bățaga  

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a 
învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, 
pentru anul școlar 2019 – 2020; 

        Răspunde: Elena Popa  

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

Cristina 
Moldovan 
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                Răspunde: Elena Popa  

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Judeţean Mureş în Consiliul de Administrație al Spitalului Clinic 
Județean de Urgență Târgu Mureș; 

                 Răspunde: Elena Popa  

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală 
a Acționarilor la S.C. ”Parc Industrial Mureș” S.A., cu privire la 
evaluarea consiliului de administrație; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
”Modernizare drum Oarba de Mureș”; 

          Răspunde: Márton Katalin 

                                
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                SECRETAR 
Péter Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeș 

Nr. ex. 1 


