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Nr.20587/26.07.2021 
Dosar IX B/2 
 

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 29 iulie 2021 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

29 iulie 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 activităților neeconomice aeronautice, precum 

și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare 

       Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția 

bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 iunie 2021 

        Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea 

participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și 

finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean  

         Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru 

susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice 

generate de epidemia de coronavirus „COVID-19” 

Tanțoș 
Florentina 
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        Răspunde: Alin Mărginean 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 
7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării “Reparații 

acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș 

        Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 140/27.08.2020 pentru stabilirea unor 

măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului ”Dotarea 

centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de 

protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID – 19” 

                   Răspunde: Călin Suciu 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea Aeroportului 

“Transilvania” Târgu Mureș cu includerea obiectivelor din Master Planul 

General de Transport” 

                  Răspunde: Călin Suciu 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei 

”Parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism 

Colinele Transilvaniei”, promovată de Asociația Mioritics 

         Răspunde: Călin Suciu 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” 

şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia  

         Răspunde: Alin Mărginean 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.155/30.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare 
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sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

       Răspunde: Marton Katalin 

13. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică de interes judeţean „Amenajare sens giratoriu pe E60 la 

Aeroportul Transilvania” 

      Răspunde: Genica Nemeș 
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Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

27 iulie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării “Reparații 

acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș 

        Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea Aeroportului 

“Transilvania” Târgu Mureș cu includerea obiectivelor din Master Planul 

General de Transport” 

                  Răspunde: Călin Suciu 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.155/30.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare 

sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

       Răspunde: Marton Katalin 

4. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică de interes judeţean „Amenajare sens giratoriu pe E60 la 

Aeroportul Transilvania” 

      Răspunde: Genica Nemeș 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

28 iulie 2021 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.57/2021 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 

sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum 

și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. „Aeroportul Transilvania 

Târgu Mureș”, pe anul 2021, cu modificările ulterioare 

       Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru 

Marcela 
Moldovan 
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susținerea activității operatorilor aerieni în contextul crizei economice 

generate de epidemia de coronavirus „COVID-19” 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Mureș nr. 140/27.08.2020 pentru stabilirea unor 

măsuri în vederea realizării din fonduri europene a proiectului ”Dotarea 

centrelor rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de 

protecție pentru creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare 

COVID – 19” 

                   Răspunde: Călin Suciu 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea Aeroportului 

“Transilvania” Târgu Mureș cu includerea obiectivelor din Master Planul 

General de Transport” 

                  Răspunde: Călin Suciu 

5. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.155/30.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare 

sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

       Răspunde: Marton Katalin 

6. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 

imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică de interes judeţean „Amenajare sens giratoriu pe E60 la 

Aeroportul Transilvania” 

      Răspunde: Genica Nemeș 
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Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

27 iulie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea 

participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și 

finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean  

         Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr. 140/27.08.2020 pentru stabilirea unor măsuri în 

Elena Popa 
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vederea realizării din fonduri europene a proiectului ”Dotarea centrelor 

rezidențiale publice din județul Mureș cu echipamente de protecție pentru 

creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID – 19” 

                   Răspunde: Călin Suciu 
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Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

28 iulie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor nr.1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 100/24.06.2021 pentru aprobarea 

participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și 

finanțarea unor activități culturale și sociale de interes public județean  

         Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea 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 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea lucrării “Reparații 

acoperiș la Biblioteca Teleki-Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș 

        Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei 

”Parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism 

Colinele Transilvaniei”, promovată de Asociația Mioritics 

         Răspunde: Călin Suciu 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de interes public 

judeţean „Continuarea tradiției automobilismului sportiv în județul Mureș” 

şi a convenţiei de cooperare pentru implementarea acestuia  

         Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei” 

         Răspunde: Călin Suciu 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea calendarului competițiilor, stabilit 

prin convenția de colaborare dintre Consiliul Județean Mureș și Federația 

Română de Automobilism Sportiv 

               Răspunde: Alin Mărginean 

8. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de expropriere a 

Erika Lefter 
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imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de 

utilitate publică de interes judeţean „Amenajare sens giratoriu pe E60 la 

Aeroportul Transilvania” 

      Răspunde: Genica Nemeș 
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Comisia pentru 
agricultură şi 
mediu 

28 iulie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor demersuri pentru realizarea 

din fonduri europene a proiectului „Modernizarea Aeroportului 

“Transilvania” Târgu Mureș cu includerea obiectivelor din Master Planul 

General de Transport” 

                  Răspunde: Călin Suciu 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de susținere a inițiativei 

”Parteneriat pentru dezvoltarea și promovarea destinației de ecoturism 

Colinele Transilvaniei”, promovată de Asociația Mioritics 

         Răspunde: Călin Suciu 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.155/30.09.2020 privind aprobarea documentației tehnico - 

economice și a indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare 

sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

       Răspunde: Marton Katalin 

Cristina 
Moldovan 

 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                           SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                             Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: director executiv: Genica Nemeș 
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