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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 26 noiembrie 2020 

 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

26 noiembrie 2020 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2020 

     Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 

bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2020 

      Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei, exprimată în natură, în 

cursul anului 2021 

      Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 

sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 

precum  și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020 

         Răspunde: Alin Mărginean 
5.  Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind 

Tanțoș 
Florentina 
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R.A” Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Alin Mărginean 
6. Proiect de hotărâre privind achiziția unui imobil situat în orașul 

Miercurea Nirajului, loc. Tâmpa nr. 70/A 

         Răspunde: Alin Mărginean 
7. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Sighișoara, 

strada Margaretelor nr.16, aflat în domeniul public al Judeţului Mureş și 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară a 

drumului județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limită județul Sibiu 

         Răspunde: Marton Katalin 
9. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aferente 

amplasamentului depozitului zonal Sânpaul 

         Răspunde: Alin Mărginean 
10. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 pentru aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

         Răspunde: Alin Mărginean 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

Mureş și Administraţia Fondului pentru Mediu  

       Răspunde: Valer Bățaga 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la 

implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – 

Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din 
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comunitatile vulnerabile” 

         Răspunde: Miklea Hajnal 
13. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator neexecutiv – 

membru al comitetului de audit în Consiliul de Administrație al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

           Răspunde: Elena Popa 
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu 

Mureș 

          Răspunde: Elena Popa 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare 

           Răspunde: Elena Popa 
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 138/08.09.2014 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş,  cu 

modificările ulterioare  

       Răspunde: Elena Popa 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Pneumologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase 1” 

      Răspunde: Marton Katalin 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
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”Amenajare curte Clinica Obstretică Ginecologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire 

DJ153E DN15-Bogata – faza DALI” 

       Răspunde: Marton Katalin 
21. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid 

lim. județ Harghita – actualizare DALI” 

          Răspunde: Marton Katalin 
 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

24 noiembrie 2020 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Sighișoara, 

strada Margaretelor nr.16, aflat în domeniul public al Judeţului Mureş și 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

actualizării datelor topo-cadastrale ale imobilului situat în Târgu Mureș, 

str. Horea nr.24 

        Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară a 

drumului județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limită județul Sibiu 

         Răspunde: Marton Katalin 
4. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aferente 

amplasamentului depozitului zonal Sânpaul 

         Răspunde: Alin Mărginean 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

Călin Pop 
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”Amenajare curte Clinica Pneumologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase 1” 

      Răspunde: Marton Katalin 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Obstretică Ginecologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire 

DJ153E DN15-Bogata – faza DALI” 

       Răspunde: Marton Katalin 
9. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid 

lim. județ Harghita – actualizare DALI” 

          Răspunde: Marton Katalin 
 

3 Comisia de servicii 
publice 

25 noiembrie 2020 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 

sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 

precum  și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A „ Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș”, pe anul 2020 

         Răspunde: Alin Mărginean 
2.  Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri financiare privind 

R.A” Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Alin Mărginean 
 

3. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Sighișoara, 

Marcela 
Moldovan 
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strada Margaretelor nr.16, aflat în domeniul public al Judeţului Mureş și 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea 

nr.103, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în 

municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26 

         Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aferente 

amplasamentului depozitului zonal Sânpaul 

         Răspunde: Alin Mărginean 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

Mureş și Administraţia Fondului pentru Mediu  

       Răspunde: Valer Bățaga 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la 

implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – 

Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitatile vulnerabile” 

         Răspunde: Miklea Hajnal 
8. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator neexecutiv – 

membru al comitetului de audit în Consiliul de Administrație al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

           Răspunde: Elena Popa 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu 

Mureș 

          Răspunde: Elena Popa 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 138/08.09.2014 privind aprobarea 
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Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş,  cu 

modificările ulterioare  

       Răspunde: Elena Popa 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Pneumologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase 1” 

      Răspunde: Marton Katalin 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Obstetrică Ginecologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 

 
4 

Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

24 noiembrie 2020 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 pentru aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public 

judeţean 

         Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la 

implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – 

Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitatile vulnerabile” 

         Răspunde: Miklea Hajnal 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 138/08.09.2014 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş,  cu 

modificările ulterioare  

       Răspunde: Elena Popa 

Elena Popa 
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Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

25 noiembrie 2020 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind achiziția unui imobil situat în orașul 

Miercurea Nirajului, loc. Tâmpa nr. 70/A 

         Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind dezlipirea unui imobil situat în Sighișoara, 

strada Margaretelor nr.16, aflat în domeniul public al Judeţului Mureş și 

în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea 

nr.103, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în 

municipiul Târgu Mureş, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.24-26 

         Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

actualizării datelor topo-cadastrale ale imobilului situat în Târgu Mureș, 

str. Horea nr.24 

        Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate imobiliară a 

drumului județean DJ142A Gănești-Băgaciu-limită județul Sibiu 

         Răspunde: Marton Katalin 
6. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aferente 

amplasamentului depozitului zonal Sânpaul 

         Răspunde: Alin Mărginean 
7. Proiect de hotărâre privind completarea anexei 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 114/30.07.2020 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 parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

Erika Lefter 
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Mureş și Administraţia Fondului pentru Mediu  

       Răspunde: Valer Bățaga 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de partener, la 

implementarea proiectului  ”VIP – PLUS „Voluntariat – Initiative – 

Profesionalism pentru calitate in serviciile de zi destinate copiilor din 

comunitatile vulnerabile” 

         Răspunde: Miklea Hajnal 
10. Proiect de hotărâre privind numirea unui administrator neexecutiv – 

membru al comitetului de audit în Consiliul de Administrație al R.A. 

„Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

           Răspunde: Elena Popa 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de asigurare a 

managementului la Regia Autonomă „Aeroportul Transilvania” Târgu 

Mureș 

          Răspunde: Elena Popa 
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare 

           Răspunde: Elena Popa 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

25 noiembrie 2020 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

agricole pentru evaluarea în lei a arendei, exprimată în natură, în 

cursul anului 2021 

      Răspunde: Alin Mărginean 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT 

Mureş și Administraţia Fondului pentru Mediu  

       Răspunde: Valer Bățaga 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

Cristina 
Moldovan 
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”Amenajare curte Clinica Pneumologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Boli Infecțioase 1” 

      Răspunde: Marton Katalin 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare curte Clinica Obstretică Ginecologie” 

      Răspunde: Marton Katalin 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Lărgire 

DJ153E DN15-Bogata – faza DALI” 

       Răspunde: Marton Katalin 
7. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Asfaltarea unui tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure-Bezid 

lim. județ Harghita – actualizare DALI” 

          Răspunde: Marton Katalin 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeș 
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