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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 25 martie 2021 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

25 martie 2021 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului 

public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Ideciu de Jos, 

strada Băilor nr.158, care face parte din domeniul public al judeţului 

Mureş  

          Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru 

activitatea de  transport, respectiv activitatea de depozitare la 

Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Sânpaul 

          Răspunde: Valer Bățaga 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de 

colaborare între  Consiliul Județean Mureș și Federația Română de 

Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de competiție 

în județul Mureș  

         Răspunde: Alin Mărginean 

Tanțoș 
Florentina 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru 

aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Mureș 

           Răspunde: Elena Popa 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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 
7. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

Sighișoara 

            Răspunde: Miklea Hajnal 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 108 din 25 iunie 2020 privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – 

Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul 

Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 

martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, 

precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și completările ulterioare 

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

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Refacere 1 

pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)” 

           Răspunde: Marton Katalin 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

23 martie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Ideciu de Jos, 

strada Băilor nr.158, care face parte din domeniul public al judeţului 

Mureş  

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 108 din 25 iunie 2020 privind actualizarea indicatorilor 

Călin Pop 
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tehnico-economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J Breaza – 

Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, județul 

Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.28 din 16 

martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor documentații tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici aferenți acestora, 

precum și aprobarea finanțării din bugetul local pentru categoriile de 

cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul 

național de dezvoltare locală a unor obiective de investiții, cu 

modificările și completările ulterioare 

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

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Refacere 1 

pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)” 

         Răspunde: Marton Katalin 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în 

continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Mureș, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2020 

           Răspunde: Alin Mărginean  

3 Comisia de servicii 
publice 

24 martie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Ideciu de 

Jos, strada Băilor nr.158, care face parte din domeniul public al 

judeţului Mureş  

          Răspunde: Alin Mărginean 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru 

activitatea de  transport, respectiv activitatea de depozitare la 

Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Sânpaul 

          Răspunde: Valer Bățaga 

 
3. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de 

ocupare a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

            Răspunde: Elena Popa 

 

Marcela 
Moldovan 
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4. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și 

Asistență Sighișoara 

            Răspunde: Miklea Hajnal 

 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în 

continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Mureș, conform Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr.70/2020 

             Răspunde: Alin Mărginean  

 
4 

Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

23 martie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Fundaţia Comunitară Mureş pentru implementarea 

proiectului „EDUSIG – Educaţie pentru siguranţă” 

        Răspunde: Genica Nemeş 
 

2. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare 

a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului 

Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

      Răspunde: Elena Popa 
 

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 
Sighișoara 
            Răspunde: Miklea Hajnal 

Elena Popa 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

23 martie 2021 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului 

public al Judeţului Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

          Răspunde: Alin Mărginean 

 
2. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Ideciu de Jos, 

strada Băilor nr.158, care face parte din domeniul public al judeţului 

Mureş  

          Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru 

activitatea de  transport, respectiv activitatea de depozitare la 

Depozitul de Deşeuri Nepericuloase Sânpaul 

Erika Lefter 
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          Răspunde: Valer Bățaga 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Consiliul 

Județean Mureș și Asociația - Club Sportiv Teqball Mureș, în vederea 

sprijinirii dezvoltării sportului Teqball în județul Mureș 

          Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții de 

colaborare între  Consiliul Județean Mureș și Federația Română de 

Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de competiție 

în județul Mureș  

         Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Fundaţia Comunitară Mureş pentru implementarea 

proiectului „EDUSIG – Educaţie pentru siguranţă” 

        Răspunde: Genica Nemeş 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş şi Fundaţia Pro Economica pentru implementarea 

proiectului ”Creșterea eficientei dialogului civic în vederea dezvoltării 

durabile a județului Mureș” 

          Răspunde: Genica Nemeș 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dinte Consiliul 

Județean Mureș și Asociația Divers pentru implementarea proiectului 

”Împreună pentru comunitate” 

         Răspunde: Genica Nemeș 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru 

aleșii locali din cadrul Consiliului Județean Mureș 

           Răspunde: Elena Popa 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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 

11. Proiect de hotărâre privind avizarea organizării concursului de ocupare 

a unor funcții de șef secție/șef laborator, vacante în cadrul Spitalului 

Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

            Răspunde: Elena Popa 
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12. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

Sighișoara 

            Răspunde: Miklea Hajnal 

13. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în 

continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Mureș, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2020 

         Răspunde: Alin Mărginean 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

24 martie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 108 din 25 iunie 2020 privind actualizarea indicatorilor 

tehnico - economici ai investiției ”Lărgire drum județean DJ154J 

Breaza – Voivodeni – Glodeni, km 0+000-0+631 și km 4+726-12+684, 

județul Mureș”, aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.28 din 16 martie 2017 pentru aprobarea/actualizarea unor 

documentații tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți acestora, precum și aprobarea finanțării din bugetul local 

pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de 

stat prin Programul național de dezvoltare locală a unor obiective de 

investiții, cu modificările și completările ulterioare 

          Răspunde: Marton Katalin 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Refacere 

1 pod pe DJ153C (Gurghiu) (HGR 698/2019)” 

         Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea în 

continuare a transportului public judeţean de persoane prin curse 

regulate, în judeţul Mureș, conform Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.70/2020 

          Răspunde: Alin Mărginean 

Cristina 
Moldovan 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv: Genica Nemeș 

Nr. ex. 1 


