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             Nr.15884/24.06.2019 
              Dosar VI D/6                                                             
                     

                                                                                                      GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
          al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 27 iunie 2019 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

25 iunie 2019 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului 

general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor 

măsuri bugetare, cu modificările ulterioare; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a 

drumului județean DJ135C, int. DN13-Corunca, împreună cu terenul 

aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din 

administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea 

Consiliului Local al comunei Corunca; 

         Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare 

acordat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș asupra a două imobile care fac parte din domeniul 

public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

”Extindere şi mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări 

interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul 

situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care face parte din domeniul 

Ioana Tcaciuc 
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public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire 

și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș; 

         Răspunde: Valer Bățaga 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.19/2018  privind aprobarea 

indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de 

Administrație al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 

şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public judeţean; 

         Răspunde: Alin Mărginean  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot 

la R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-

militare a județului Mureș pentru perioada 2016-2019; 

        Răspunde: Răzvan Șipoș 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift 

Boli Infecțioase I”; 

        Răspunde: Marton Katalin 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

25 iunie 2019  
ora 13.00 

1. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a 

drumului județean DJ135C, int. DN13-Corunca, împreună cu terenul 

aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din 

administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea 

Călin Pop 
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Consiliului Local al comunei Corunca; 

         Răspunde: Marton Katalin 

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

”Extindere şi mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări 

interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul 

situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care face parte din domeniul 

public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot 

la R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

       Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift 

Boli Infecțioase I”; 

     Răspunde: Marton Katalin 

3 Comisia de servicii 
publice 

27 iunie 2019 
ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului 

general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri 

bugetare, cu modificările ulterioare; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare 

acordat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Mureș asupra a două imobile care fac parte din domeniul public al 

județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

”Extindere şi mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări 

interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul 

situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care face parte din domeniul 

public al județului Mureș; 

Marcela 
Moldovan 
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        Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și 

administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș; 

         Răspunde: Valer Bățaga 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la 

R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift 

Boli Infecțioase I”; 

        Răspunde: Marton Katalin 

 
4 

Comisia social-
culturală 

25 iunie 2019 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului 
general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri 
bugetare, cu modificările ulterioare; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a 
drumului județean DJ135C, int. DN13-Corunca, împreună cu terenul 
aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din 
administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea Consiliului 
Local al comunei Corunca; 

         Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare 
acordat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Mureș asupra a două imobile care fac parte din domeniul public al 
județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 
”Extindere şi mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări 
interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul 
situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care face parte din domeniul 
public al județului Mureș; 

Elena Popa 
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        Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și 
administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș; 

         Răspunde: Valer Bățaga 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.19/2018  privind aprobarea 
indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de 
Administrație al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 şi 
2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 pentru 
aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, 
desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de 
interes public judeţean; 

                Răspunde: Alin Mărginean  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot la 
R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-
militare a județului Mureș pentru perioada 2016-2019; 

        Răspunde: Răzvan Șipoș 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift 
Boli Infecțioase I”; 

        Răspunde: Marton Katalin 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

25 iunie 2019 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului 
general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri 
bugetare, cu modificările ulterioare; 

     Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a 
drumului județean DJ135C, int. DN13-Corunca, împreună cu terenul 
aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din 
administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea 

Erika Lefter 
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Consiliului Local al comunei Corunca; 

         Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare 
acordat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Mureș asupra a două imobile care fac parte din domeniul 
public al județului Mureș; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 
”Extindere şi mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări 
interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul 
situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care face parte din domeniul 
public al județului Mureș; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire 
și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș; 

         Răspunde: Valer Bățaga 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Mureș nr.19/2018  privind aprobarea 
indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de 
Administrație al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”; 

         Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 
şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 
sociale de interes public judeţean; 

         Răspunde: Alin Mărginean  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot 
la R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-
militare a județului Mureș pentru perioada 2016-2019; 

        Răspunde: Răzvan Șipoș 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
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economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift 
Boli Infecțioase I”; 

        Răspunde: Marton Katalin 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

25 iunie 2019 
ora 12,30 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 44/2019 privind aprobarea bugetului 

general al judeţului Mureş pentru anul 2019 şi stabilirea unor măsuri 

bugetare, cu modificările ulterioare; 

    Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind transmiterea cu caracter temporar a 

drumului județean DJ135C, int. DN13-Corunca, împreună cu terenul 

aferent acestuia, proprietate publică a județului Mureș, din 

administrarea Consiliului Județean Mureș în administrarea 

Consiliului Local al comunei Corunca; 

              Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare 

acordat Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș asupra a două imobile care fac parte din domeniul 

public al județului Mureș; 

             Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

”Extindere şi mansardare casă de locuit, reabilitare, amenajări 

interioare, amenajare accese, construire împrejmuire” la imobilul 

situat în Târnăveni, str. Plevnei nr. 3, care face parte din domeniul 

public al județului Mureș; 

             Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire 

și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș; 

              Răspunde: Valer Bățaga 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.19/2018  privind aprobarea 

indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de 

Cristina 
Moldovan 
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Administrație al R.A. “Aeroportul Transilvania Târgu Mureș”; 

              Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 1 

şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 47/17.04.2019 

pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi 

sociale de interes public judeţean; 

             Răspunde: Alin Mărginean  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Hărţii strategice de zgomot 

la R.A. ”Aeroportul Transilvania” Târgu Mureş; 

             Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-

militare a județului Mureș pentru perioada 2016-2019; 

            Răspunde: Răzvan Șipoș 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lift 

Boli Infecțioase I”; 

           Răspunde: Marton Katalin 

                            
PREŞEDINTE                                                                                                                                                                SECRETAR 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeș 

Nr. ex. 1 


