
1 

 

  

    
 
 
 
 
             Nr.34743/21.12.2020 
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                                                                                GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința extraordinară din 22 decembrie 2020 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

22 decembrie 2020 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

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

legii, în cursul anului 2021  

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru elaborarea 

unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor 

aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de 

coronavirus ”Covid 19” 

        Răspunde: Monica Dohotariu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu 

includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport", 

respectiv extindere platformă de parcare aeronave cu minim 7720 mp și 

extindere terminal de pasageri cu minim 8130 mp, etapa I 

        Răspunde: Sorin Stan 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu 

includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport", 

respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI 

         Răspunde: Sorin Stan 

Tanțoș 
Florentina 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 

- - Călin Pop 



2 

 

urbanism 

3 Comisia de servicii 
publice 

21 decembrie 2020 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind inițierea demersurilor pentru elaborarea 

unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității operatorilor 

aerieni în contextul crizei economice generate de epidemia de 

coronavirus ”Covid 19” 

        Răspunde: Monica Dohotariu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu 

includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport", 

respectiv extindere platformă de parcare aeronave cu minim 7720 mp și 

extindere terminal de pasageri cu minim 8130 mp, etapa I 

        Răspunde: Sorin Stan 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea aeroportului cu 

includerea obiectivelor din Master Planul General de Transport", 

respectiv achiziționare Sistem Echipamente Securitate Aeroportuară și 

realizare Remiza PSI 

         Răspunde: Sorin Stan 

Marcela 
Moldovan 

 
4 

Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

- - Elena Popa 
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Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

- - Erika Lefter 
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Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

22 decembrie 2020 
Ora 10,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la produsele 

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

legii, în cursul anului 2021  

         Răspunde: Alin Mărginean 

Cristina 
Moldovan 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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