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             Nr.4506/22.02.2019 
              Dosar VI D/6                                                                                  
                                                                                                       

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 28 februarie 2019 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

26 februarie 2019 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea 

unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş;  

           Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin 

unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru 

anul 2018; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum 

şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 

venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 

pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

                        

Ioana Tcaciuc 
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4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a 

managementului R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

         Răspunde: Elena Popa 

5. Proiect de hotărâre pentru prorogarea unui termen; 

         Răspunde: Elena Popa 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 

și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură 

de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările 

ulterioare; 

          Răspunde: Elena Popa 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 

         Răspunde: Genica Nemeș 

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

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

        Răspunde: Valer Bățaga 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 

depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul; 

        Răspunde: Valer Bățaga 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

26 februarie 2019 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public 

în domeniul privat al judeţului Mureş; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 

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

             Răspunde: Valer Bățaga 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 

Călin Pop 
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depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul; 

           Răspunde: Valer Bățaga 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar 

pe Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

3 Comisia de servicii 
publice 

28 februarie 2019 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea 

unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş;  

            Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin 

unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru 

anul 2018; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum 

şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 

venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 

pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019; 

             Răspunde: Alin Mărginean 

                        
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a 

managementului R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

             Răspunde: Elena Popa 

5. Proiect de hotărâre pentru prorogarea unui termen; 

Olimpia Feier 
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                Răspunde: Elena Popa 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 

și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură 

de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările 

ulterioare; 

                 Răspunde: Elena Popa 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite 

pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef 

laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni; 

                 Răspunde: Elena Popa 

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

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

               Răspunde: Valer Bățaga 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 

depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul; 

              Răspunde: Valer Bățaga 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar 

pe Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș; 

              Răspunde: Alin Mărginean 

 
4 

Comisia social-
culturală 

26 februarie 2019 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului Mureş; 

                Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind 

aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului 

Elena Popa 
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propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş;  

                 Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin 

unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

pentru anul 2018; 

                 Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum 

şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la 

stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia 

individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru 

Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019; 

                  Răspunde: Alin Mărginean 

                        
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a 

managementului R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

             Răspunde: Elena Popa 

6. Proiect de hotărâre pentru prorogarea unui termen; 

              Răspunde: Elena Popa 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 

și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de 

cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările 

ulterioare; 

              Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 
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Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 

             Răspunde: Genica Nemeș 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite 

pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef 

laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni; 

           Răspunde: Elena Popa 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 

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

            Răspunde: Valer Bățaga 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 

depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul; 

           Răspunde: Valer Bățaga 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar 

pe Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

26 februarie 2019 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului Mureş; 

                Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind aprobarea 

unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului propriu al 

judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş;  

              Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin 

Erika Lefter 
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unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, pentru 

anul 2018; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum 

şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea 

venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia individuală 

pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019; 

            Răspunde: Alin Mărginean 

                        
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a 

managementului R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

            Răspunde: Elena Popa 

6. Proiect de hotărâre pentru prorogarea unui termen; 

             Răspunde: Elena Popa 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 

și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură 

de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările 

ulterioare; 

             Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 

              Răspunde: Genica Nemeș 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite 

pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef 

laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 
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Marinescu” Târnăveni; 

              Răspunde: Elena Popa 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act 

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

              Răspunde: Valer Bățaga 

11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 

depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul; 

              Răspunde: Valer Bățaga 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar 

pe Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș; 

              Răspunde: Alin Mărginean 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

26 februarie 2019 
Ora 13,30 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public 
în domeniul privat al judeţului Mureş; 

                  Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 138 din 22.11.2018 privind 

aprobarea unor tarife şi taxe locale datorate în anul 2019 bugetului 

propriu al judeţului Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului 

Judeţean Mureş;  

             Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere/beneficiar al serviciilor oferite prin 

unităţile/serviciile/centrele aflate în subordinea/structura 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş, 

pentru anul 2018; 

           Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de 

întreţinere, a contribuţiei lunare de întreţinere/beneficiar precum 

Cristina 
Moldovan 
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şi stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la 

stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuţia 

individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru 

Persoane Vârstnice - Ideciu de Jos, în anul 2019; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

                        
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor masuri de asigurare a 

managementului R.A. „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

         Răspunde: Elena Popa 

6. Proiect de hotărâre pentru prorogarea unui termen; 

         Răspunde: Elena Popa 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 

și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de 

cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările 

ulterioare; 

          Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică Mureş; 

         Răspunde: Genica Nemeș 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea componenței comisiilor de 

examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică, constituite 

pentru concursul de ocupare a unor funcții de șef secție/șef 

laborator, vacante în cadrul Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe 

Marinescu” Târnăveni; 

        Răspunde: Elena Popa 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional 

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

        Răspunde: Valer Bățaga 
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11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru 

depozitarea deşeurilor la depozitul ecologic zonal Sânpaul; 

         Răspunde: Valer Bățaga 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru 

prevenirea și reducerea zgomotului generat de traficul aeroportuar 

pe Aeroportul ”Transilvania” Târgu Mureș; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

                                
p. PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR 
Alexandru Cîmpeanu                                                                                                                                                                     Paul Cosma 
VICEPREȘEDINTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeș 

Nr. ex. 1 


