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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 22 aprilie 2021 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

22 aprilie 2021 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş 

pentru anul 2021 

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre 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 2021 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 

bugetului general consolidat al județului Mureș la 31 martie 2021 

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 199/22.12.2020 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: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

Tanțoș 
Florentina 



2 

 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru 

anul 2021 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi 

asistenţă socială 

        Răspunde: Elena Popa 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al județului Mureș a unor bunuri mobile, în vederea casării 

         Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru inițierea și derularea 

demersurilor necesare în scopul realizării proiectului „Centru Chirurgical 

Cardiovascular” 

         Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat 

în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 

          Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de 21.000 mp, teren 

proprietate publică a județului Mureș, aflat în administrarea R.A. 

”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Alin Mărginean 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

județean ”Start spre performanță” și a Convenției de colaborare pentru 

implementarea acestuia 

        Răspunde: Alin Mărginean 

11. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și 

implementarea Programului pentru școli al României, în anii școlari 2021 - 

2022 și 2022 - 2023 

        Răspunde: Genica Nemeș 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.158/26.11.2015 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 

periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care 



3 

 

participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 

Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

        Răspunde: Elena Popa 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice 

și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției ”Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu – limită județ Sibiu” – 

faza DALI 

      Răspunde: Marton Katalin 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 

și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Creare de case de tip 

familial pentru copii cu dizabilități din județul Mureș, la Sighișoara” 

       Răspunde: Marton Katalin 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 

și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Construire, 

reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania 

Târgu Mureș” 

      Răspunde: Marton Katalin 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

20 aprilie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru inițierea și derularea 

demersurilor necesare în scopul realizării proiectului „Centru Chirurgical 

Cardiovascular” 

          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului 

situat în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 

          Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – 

economice și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției 

”Reabilitarea unui tronson de drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu – 

limită județ Sibiu” – faza DALI 

Călin Pop 
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          Răspunde: Marton Katalin 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 

și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Creare de case de tip 

familial pentru copii cu dizabilități din județul Mureș, la Sighișoara” 

       Răspunde: Marton Katalin 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și 

a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Construire, reabilitare, 

modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania Târgu Mureș” 

      Răspunde: Marton Katalin 

3 Comisia de servicii 
publice 

21 aprilie 2021 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre 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 2021 

         Răspunde: Alin Mărginean 

 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 199/22.12.2020 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: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru inițierea și derularea 

demersurilor necesare în scopul realizării proiectului „Centru Chirurgical 

Cardiovascular” 

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat 

în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 

          Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de 21.000 mp, teren 

proprietate publică a județului Mureș, aflat în administrarea R.A. 

”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

Marcela 
Moldovan 
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        Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. referitor la aprobarea 

indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație 

        Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea la 

nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de 

evidență a persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș 

       Răspunde: Codruța Sava 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant al 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie 

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

        Răspunde: Elena Popa 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 20/2009 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Mureş 

şi schimbarea denumirii serviciului 

          Răspunde: Elena Popa 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.158/26.11.2015 privind stabilirea cuantumului indemnizaţiei de 

periculozitate pentru membrii formaţiunilor de salvare montană care 

participă la activităţile de patrulare şi salvare desfăşurate de Serviciul 

Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO 

        Răspunde: Elena Popa 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREȘ” 

        Răspunde: Genica Nemeș 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 

de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2020 şi stabilirea 

măsurilor de optimizare a acesteia 

       Răspunde: Adina Popescu 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 

și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Construire, 

reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania 

Târgu Mureș” 

      Răspunde: Marton Katalin 

 
4 

Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

20 aprilie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru 

anul 2021 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi 

asistenţă socială 

        Răspunde: Elena Popa 

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru inițierea și derularea 

demersurilor necesare în scopul realizării proiectului „Centru Chirurgical 

Cardiovascular” 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat 

în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 

          Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

județean ”Start spre performanță” și a Convenției de colaborare pentru 

implementarea acestuia 

        Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și 

implementarea Programului pentru școli al României, în anii școlari 2021 - 

2022 și 2022 - 2023 

        Răspunde: Genica Nemeș 

Elena Popa 
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6. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant al 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie 

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

        Răspunde: Elena Popa 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 

și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Creare de case de tip 

familial pentru copii cu dizabilități din județul Mureș, la Sighișoara” 

       Răspunde: Marton Katalin 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

21 aprilie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de acordare a 

finanţărilor nerambursabile din bugetul general al Judeţului Mureş, pentru 

anul 2021 în domeniile: cultură, culte, sport, activităţi de tineret şi 

asistenţă socială 

        Răspunde: Elena Popa 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al județului Mureș a unor bunuri mobile, în vederea casării 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru inițierea și derularea 

demersurilor necesare în scopul realizării proiectului „Centru Chirurgical 

Cardiovascular” 

         Răspunde: Alin Mărginean 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri asupra imobilului situat 

în Târgu Mureș, str. Gheorghe Marinescu nr. 50 

          Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafețe de 21.000 mp, teren 

proprietate publică a județului Mureș, aflat în administrarea R.A. 

”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 

Erika Lefter 
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reprezentantului Consiliului Județean Mureș în Adunarea Generală a 

Acționarilor la S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A. referitor la aprobarea 

indicatorilor de performanță pentru membrii Consiliului de administrație 

        Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

județean ”Start spre performanță” și a Convenției de colaborare pentru 

implementarea acestuia 

        Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea la 

nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul național de 

evidență a persoanelor, de către Direcția Generală de Evidență a 

Persoanelor Mureș 

       Răspunde: Codruța Sava 

9. Proiect de hotărâre privind asumarea unor responsabilități în derularea și 

implementarea Programului pentru școli al României, în anii școlari 2021 - 

2022 și 2022 - 2023 

        Răspunde: Genica Nemeș 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui membru supleant al 

reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie 

al Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş 

        Răspunde: Elena Popa 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 20/2009 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a Serviciului Public Judeţean SALVAMONT Mureş 

şi schimbarea denumirii serviciului 

          Răspunde: Elena Popa 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv şi a 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”ECOLECT MUREȘ” 

        Răspunde: Genica Nemeș 
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Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

21 aprilie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii 

de apărare împotriva incendiilor în judeţul Mureş pe anul 2020 şi stabilirea 

măsurilor de optimizare a acesteia 

       Răspunde: Adina Popescu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice 

și a indicatorilor tehnico – economici ai investiției ”Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu – limită județ Sibiu” – 

faza DALI 

      Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 

și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Creare de case de tip 

familial pentru copii cu dizabilități din județul Mureș, la Sighișoara” 

       Răspunde: Marton Katalin 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice 

și a indicatorilor tehnico -  economici ai investiției ”Construire, 

reabilitare, modernizare gard perimetral pista R.A. Aeroport Transilvania 

Târgu Mureș” 

      Răspunde: Marton Katalin 

Cristina 
Moldovan 

 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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