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                                                                                                      GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința extraordinară din 17 aprilie 2019 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

16 aprilie 2019 
Ora 13.00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pe anul 2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”, pe anul 

2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de 

acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 

judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, sport, 

activităţi de tineret şi asistenţă socială; 

           Răspunde: Elena Popa 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

Ioana Tcaciuc 
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          Răspunde: Alin Mărginean 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

- - Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

17 aprilie 2019 
Ora 12.00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pe anul 2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”, pe anul 

2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

Olimpia Feier 

 
4 

Comisia social-
culturală 

16 aprilie 2019 
Ora 14.00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pe anul 2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”, pe anul 

2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de 

acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 

judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, sport, 

activităţi de tineret şi asistenţă socială; 

Elena Popa 
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           Răspunde: Elena Popa 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

16 aprilie 2019 
Ora 14.00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri bugetare; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. "Parc Industrial Mureş" S.A., pe anul 2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi 

cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania Târgu Mureş”, pe anul 

2019; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de 

acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 

judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, sport, 

activităţi de tineret şi asistenţă socială; 

           Răspunde: Elena Popa 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

Erika Lefter 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

16 aprilie 2019 
Ora 12.00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al 

judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri 

bugetare; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de 

acordare a finanţărilor nerambursabile din bugetul general al 

Cristina 
Moldovan 



4 

 

judeţului Mureş, pentru anul 2019 în domeniile cultură, culte, 

sport, activităţi de tineret şi asistenţă socială; 

           Răspunde: Elena Popa 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean; 

          Răspunde: Alin Mărginean 

                                
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                SECRETAR 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeș 

Nr. ex. 1 


