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             Nr.2115/26.01.2021 
              Dosar IX B/2                                                       

                                                                                GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 28 ianuarie 2021 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

28 ianuarie 2021 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

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

suprafață de 26 mp., cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, din 

imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2 

              Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru evidențierea în cartea 

funciară de către Orașul Sovata a piciorului de pod situat pe DJ 153 

Reghin - Eremitu - Sovata 

               Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilelor 

evidențiate în C.F 51562/Solovăstru și C.F 54253/Gurghiu 

               Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.832 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul 

               Răspunde: Valer Bățaga 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.831 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

Tanțoș 
Florentina 
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a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 

de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al 

judeţului Mureş, zona 4 Reghin 

              Răspunde: Valer Bățaga 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.982 din 

16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 

de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al 

judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni 

                   Răspunde: Valer Bățaga 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

983/16.04.2019 delegare a gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri 

            Răspunde: Valer Bățaga 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

833/27.03.2019de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu 

         Răspunde: Valer Bățaga 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea 

Documentaţiei pentru delegarea  gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș 

(SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureş 

                Răspunde: Valer Bățaga 
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind 
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„Reabilitarea Palatului Culturii” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 

modificările și completările ulterioare 

            Răspunde: Valer Bățaga 
12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în 

pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de 

plasare în adăpost 

            Răspunde: Genica Nemeș 
13. Proiect de hotarâre pentru modificarea Hotărârii 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 
14. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea 

personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții 

publice subordonate 

             Răspunde: Elena Popa 
15. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2021 

– 2022 

           Răspunde: Elena Popa 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a 

Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul 

cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara  

              Răspunde: Elena Popa 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de solicitant, 

la implementarea proiectului ”Crearea de case familiale pentru copiii 

cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul 

Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 

finanțat prin Programul Operațional  Regional 2014-2020 

           Răspunde: Valer Bățaga 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 
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economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției 

”Reabilitare DJ153A –DJ153 traseu Ernei – Eremitu – Sovata” 

           Răspunde: Márton Katalin 
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Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

26 ianuarie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru evidențierea în cartea 

funciară de către Orașul Sovata a piciorului de pod situat pe DJ 153 

Reghin - Eremitu - Sovata 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilelor 

evidențiate în C.F 51562/Solovăstru și C.F 54253/Gurghiu 

               Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 

economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției 

”Reabilitare DJ153A –DJ153 traseu Ernei – Eremitu – Sovata” 

              Răspunde: Márton Katalin 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

27 ianuarie 2021 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea în 

suprafață de 26 mp., cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, 

din imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2 

               Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.832 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul 

               Răspunde: Valer Bățaga 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.831 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 

de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al 

judeţului Mureş, zona 4 Reghin 

              Răspunde: Valer Bățaga 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.982 din 

16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

Marcela 
Moldovan 
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a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 

de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al 

judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni 

                   Răspunde: Valer Bățaga 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

983/16.04.2019 delegare a gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri 

            Răspunde: Valer Bățaga 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

833/27.03.2019de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu 

         Răspunde: Valer Bățaga 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea 

Documentaţiei pentru delegarea  gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș 

(SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureş 

                Răspunde: Valer Bățaga 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind 

„Reabilitarea Palatului Culturii” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu 

modificările și completările ulterioare 

            Răspunde: Valer Bățaga              
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în 

pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de 
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plasare în adăpost 

            Răspunde: Genica Nemeș 
10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea 

personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții 

publice subordonate 

             Răspunde: Elena Popa 
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2021 

– 2022 

           Răspunde: Elena Popa 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a 

Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul 

cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara  

              Răspunde: Elena Popa 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de solicitant, 

la implementarea proiectului ”Crearea de case familiale pentru copiii 

cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul 

Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 

finanțat prin Programul Operațional  Regional 2014-2020 

           Răspunde: Valer Bățaga 
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Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

26 ianuarie 2021 
Ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special preuniversitar de stat din judeţul Mureş, pentru anul şcolar 2021 

– 2022 

           Răspunde: Elena Popa 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de închidere a 

Serviciului Rezidențial din cadrul Complexului de Servicii pentru Copilul 

cu Deficiențe Neuropsihiatrice Sighișoara  

              Răspunde: Elena Popa 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de solicitant, 

la implementarea proiectului ”Crearea de case familiale pentru copiii 

Elena Popa 
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cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul 

Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 

finanțat prin Programul Operațional  Regional 2014-2020 

             Răspunde: Valer Bățaga 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

26 ianuarie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la HCJ nr.42/2001 

privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare 

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

suprafață de 26 mp., cu destinaţia de cabinet medical stomatologic, din 

imobilul situat în municipiul Târnăveni, str. Victor Babeș nr.2 

              Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru evidențierea în cartea 

funciară de către Orașul Sovata a piciorului de pod situat pe DJ 153 

Reghin - Eremitu - Sovata 

               Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilelor 

evidențiate în C.F 51562/Solovăstru și C.F 54253/Gurghiu 

               Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.832 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, componente ale 

serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 Sânpaul 

               Răspunde: Valer Bățaga 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.831 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 

de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare al 

judeţului Mureş, zona 4 Reghin 

              Răspunde: Valer Bățaga 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.982 din 

16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

Erika Lefter 
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a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 

de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al 

judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni 

                   Răspunde: Valer Bățaga 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

983/16.04.2019 delegare a gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri 

            Răspunde: Valer Bățaga 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

833/27.03.2019de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu 

         Răspunde: Valer Bățaga 
10. Proiect de hotărâre privind asigurarea reprezentării Județului 

Mureș/Consiliului Județean Mureș în organele de conducere ale 

asociațiilor în care acesta este membru 

             Răspunde: Genica Nemeș 
11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului public de adăpostire a animalelor aflate în 

pericol pe raza județului Mureș, pentru care s-a emis un ordin de 

plasare în adăpost 

            Răspunde: Genica Nemeș 
12. Proiect de hotarâre pentru modificarea Hotărârii 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 
13. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea 

personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții 
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publice subordonate 

             Răspunde: Elena Popa 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, în calitate de solicitant, 

la implementarea proiectului ”Crearea de case familiale pentru copiii 

cu dizabilități din județul Mureș”, cod SMIS 140393, derulat în cadrul 

Axei prioritare 8: Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, 

finanțat prin Programul Operațional  Regional 2014-2020 

           Răspunde: Valer Bățaga 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

27 ianuarie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.832 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare al judeţului Mureş, zona 1 

Sânpaul 

          Răspunde: Valer Bățaga 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.831 din 

27.03.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi 

operarea staţiei de transfer Reghin, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 4 Reghin 

           Răspunde: Valer Bățaga 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr.982 din 

16.04.2019 de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi transport 

a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri şi operarea staţiei 

de transfer Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al 

judeţului Mureş, zona 5 Târnăveni 

                Răspunde: Valer Bățaga 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

983/16.04.2019 delegare a gestiunii activităților de colectare și 

transport a deșeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea stației de transfer Bălăușeri, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 6 Bălăușeri 

            Răspunde: Valer Bățaga 

Cristina 
Moldovan 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii Contractului nr. 

833/27.03.2019de delegare a gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și 

operarea staţiei de transfer Râciu, componente ale serviciului de 

salubrizare al judeţului Mureş, zona 7 Râciu 

         Răspunde: Valer Bățaga 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.99/29.08.2019 privind avizarea 

Documentaţiei pentru delegarea  gestiunii activităţilor de colectare şi 

transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, 

componente ale serviciului de salubrizare din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș 

(SMIDS Mureș), aferentă zonei 2 Târgu Mureş 

                Răspunde: Valer Bățaga 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 

economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției 

”Reabilitare DJ153A –DJ153 traseu Ernei – Eremitu – Sovata” 

           Răspunde: Márton Katalin 

 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Nr. ex. 1 


