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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
      Nr. 20237/9.09.2019 
      Dosar VI D/6 

GRAFIC  
        al comisiilor de specialitate pentru ședința extraordinară din 12 august 2019 

 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
ședinței 

Ordinea de zi Responsabil 

1 Comisia tehnico –
economică 
 

12 august  
ora 11.00 

1. 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 

24-26”;      

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 

parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni”. 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al 

Județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

Ioana 
Tcaciuc 

2 Comisia de amenajare 
a teritoriului şi 
urbanism 
 

12 august 
 ora 11.00 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 

24-26”. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 

parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni”. 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

12 august 
ora 11.45 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 

24-26”. 

Marcela 
Moldovan 
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2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 

parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni”. 

4 Comisia social-
culturală 

 - Elena Popa 

5 Comisia juridică,  
ordine publică şi relaţii 
internaţionale 

 - Erika Lefter 

6 Comisia pentru 
agricultură şi mediu 

12 august 
Ora 11.30 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 nr. 

24-26”. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 

parțial distrus, situat pe raza comunei Sărățeni”. 

Cristina 
Moldovan 

 
 
 

PREŞEDINTE                         SECRETAR 

Péter Ferenc                     Paul Cosma 
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