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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 27 mai 2021 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

27 mai 2021 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului 
Mureș pentru anul 2021 

       Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 
sumelor pentru finanțarea activității 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 privind trecerea din domeniul public al județului 
Mureș în domeniul public al comunei Ideciu de Jos a unor suprafețe de 
teren 

Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul 
Public Județean Salvamont - Salvaspeo Mureș a imobilului situat în Târgu 
Mureș, strada Plutelor nr.1,  care face parte din domeniul public al 
județului Mureș 

Răspunde: Alin Mărginean 

5. 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 

Tanțoș 
Florentina 
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Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor 
spaţii din imobilul proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în 
administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni 

Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul 
Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2 

Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat în 
municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului 
public județean 
          Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului de 
venituri și cheltuieli al județului Mureș și a situațiilor financiare anuale, cu 
anexe, pe anul 2020  

Răspunde: Alin Mărginean 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. „Parc 
Industrial Mureş” S.A.,  la 31.12.2020 

Răspunde: Alin Mărginean 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2021 

Răspunde: Alin Mărginean 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, la data de 31.12.2020 

Răspunde: Alin Mărginean 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor de natură 
neeconomică şi a metodologiei pentru calculul compensaţiei cheltuielilor 
neeconomice a Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 

14. Proiect de hotărâre privind stabilirea  activităților ce vor fi finanțate din 
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Fondul de tineret în anul 2021 

Răspunde: Genica Nemeș 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B 
și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – județul Mureș 

Răspunde: Călin Suciu  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-
sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2021 

Răspunde: Călin Suciu 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare DJ152A, 
DJ151A și DJ151 Târgu Mureș (DN15E) – Band – Șăulia - Sărmașu – limită 
județ Bistrița-Năsăud, județul Mureș”, faza DALI 

         Răspunde: Marton Katalin 
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Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

25 mai 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B 
și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – județul Mureș 

Răspunde: Călin Suciu  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare DJ152A, 
DJ151A și DJ151 Târgu Mureș (DN15E) – Band – Șăulia - Sărmașu – limită 
județ Bistrița-Năsăud, județul Mureș”, faza DALI 

         Răspunde: Marton Katalin 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

26 mai 2021 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 
sumelor pentru finanțarea activității 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 privind darea în folosință gratuită către Serviciul 
Public Județean Salvamont - Salvaspeo Mureș a imobilului situat în Târgu 
Mureș, strada Plutelor nr.1,  care face parte din domeniul public al 
județului Mureș 

Marcela 
Moldovan 
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Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor 
spaţii din imobilul proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în 
administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni 

Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul 
Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2 

Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale S.C. „Parc 
Industrial Mureş” S.A.,  la 31.12.2020 

Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
S.C. "Parc Industrial Mureș" S.A., pe anul 2021 

Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A. 
Aeroportul Transilvania Târgu Mureș, la data de 31.12.2020 

Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării cheltuielilor de natură 
neeconomică şi a metodologiei pentru calculul compensaţiei cheltuielilor 
neeconomice a Regiei Autonome „Aeroportul Transilvania” Târgu Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor 
de traseu pentru 2 trasee, cuprinse în Programul județean de transport 
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

Răspunde: Alin Mărginean 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a 
Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 

 Răspunde: Călin Suciu 

11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Județean 
Mureș în calitate de reprezentant al asiguraților în Adunarea 
Reprezentanților -  organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de 
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Sănătate 

        Răspunde: Elena Popa 
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Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

25 mai 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea  activităților ce vor fi finanțate din 
Fondul de tineret în anul 2021 

Răspunde: Genica Nemeș 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor economico-
sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș pe anul 2021 

Răspunde: Călin Suciu 

3. Proiect de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Județean 
Mureș în calitate de reprezentant al asiguraților în Adunarea 
Reprezentanților -  organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate 

        Răspunde: Elena Popa 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare 
a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 
2021 

       Răspunde: Elena Popa 

Elena Popa 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

26 mai 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului 
Mureș în domeniul public al comunei Ideciu de Jos a unor suprafețe de 
teren 

Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Serviciul 
Public Județean Salvamont - Salvaspeo Mureș a imobilului situat în Târgu 
Mureș, strada Plutelor nr.1,  care face parte din domeniul public al 
județului Mureș 

Răspunde: Alin Mărginean 

3. 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 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor 
spaţii din imobilul proprietate publică a Judeţului Mureş, aflat în 

Erika Lefter 
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administrarea Spitalului Municipal "Dr. Gheorghe Marinescu" Târnăveni 

Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul 
Târnăveni, str. Victor Babeş nr.2 

Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat în 
municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului 
public județean 
          Răspunde: Alin Mărginean 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea  activităților ce vor fi finanțate din 
Fondul de tineret în anul 2021 

Răspunde: Genica Nemeș 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe perioadă determinată a licențelor 
de traseu pentru 2 trasee, cuprinse în Programul județean de transport 
rutier contra cost de persoane prin servicii regulate 

Răspunde: Alin Mărginean 

9. Proiect de hotărâre privind nominalizarea delegatului Consiliului Județean 
Mureș în calitate de reprezentant al asiguraților în Adunarea 
Reprezentanților -  organ de conducere al Casei Naționale de Asigurări de 
Sănătate 

        Răspunde: Elena Popa 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare 
a proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de 
finanţare nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 
2021 

       Răspunde: Elena Popa 
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Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

26 mai 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Agenția 
Națională pentru Arii Naturale Protejate a unui spațiu din imobilul situat 
în municipiul Târgu Mureș, str. Primăriei nr.2, care aparține domeniului 
public județean 
          Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Județean de Gestiune a 

Cristina 
Moldovan 
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Deșeurilor în județul Mureș, pentru perioada 2020-2025 
 Răspunde: Călin Suciu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea din 
fonduri europene a proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 151B 
și DJ 142, Ungheni (DN 15) – Mica – Târnăveni (DN 14A) – județul Mureș 

Răspunde: Călin Suciu  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 
a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Modernizare DJ152A, 
DJ151A și DJ151 Târgu Mureș (DN15E) – Band – Șăulia - Sărmașu – limită 
județ Bistrița-Năsăud, județul Mureș”, faza DALI 

         Răspunde: Marton Katalin 

 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 
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