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Nr.25880/20.09.2021 
Dosar IX B/2 
 

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 23 septembrie 2021 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

23 septembrie 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 Judeţean 

Mureş nr.86 din 27.05.2021 privind aprobarea  Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2021 

           Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect  de  hotărâre  privind repartizarea pe unităţi administrativ-

teritoriale a sumelor necesare pentru derularea Programului pentru şcoli 

al României în perioada septembrie - decembrie a anului şcolar 2021 – 

2022 

         Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul 

privat al județului Mureș a unor construcții situate în Târgu Mureș, str. 

Trebely nr. 7        

         Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș 

pentru implementarea proiectului "Digitalizare la Spitalul Clinic Judeţean 

Tanțoș 
Florentina 
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Mureş" 

          Răspunde: Alin Mărginean 
6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția 

“Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

         Răspunde: Călin Suciu 
7. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind utilizarea 

Complexului Transilvania Motor Ring 

          Răspunde: Alin Mărginean 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

           Răspunde: Genica Nemeș 
9. 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 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș 

          Răspunde: Elena Popa 
11. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri în vederea delegării 

serviciilor de transport județean prin curse regulate la nivelul județului 

Mureș  

        Răspunde: Alin Mărginean 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 
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a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reparații la pod de beton 

armat pe DJ153 la Beica de Jos, km 7+155”  

       Răspunde: Marton Katalin 
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Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

21 septembrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-

Sovata” 

         Răspunde: Călin Suciu 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reparații la pod de beton 

armat pe DJ153 la Beica de Jos, km 7+155”  

       Răspunde: Marton Katalin 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

22 septembrie 2021 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.86 din 27.05.2021 privind aprobarea  Bugetului de venituri şi 

cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureş” S.A. pe anul 2021 

           Răspunde: Alin Mărginean 

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

privat al județului Mureș a unor construcții situate în Târgu Mureș, str. 

Trebely nr. 7        

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș 

pentru implementarea proiectului "Digitalizare la Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş" 

          Răspunde: Alin Mărginean 

Marcela 
Moldovan 
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4. Proiect de hotărâre privind luarea unor măsuri în vederea delegării 

serviciilor de transport județean prin curse regulate la nivelul județului 

Mureș  

        Răspunde: Alin Mărginean 
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Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

21 septembrie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș 

pentru implementarea proiectului "Digitalizare la Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş" 

          Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția 

“Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

         Răspunde: Călin Suciu 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Muzeului Județean Mureș 

          Răspunde: Elena Popa 
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Județean Mureș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș     

          Răspunde: Elena Popa 

Elena Popa 
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Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

22 septembrie 2021 
Ora 14,00 

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

privat al județului Mureș a unor construcții situate în Târgu Mureș, str. 

Trebely nr. 7        

         Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect  de  hotărâre  privind aprobarea parteneriatului dintre Consiliul 

Erika Lefter 
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Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic Județean Mureș 

pentru implementarea proiectului "Digitalizare la Spitalul Clinic Judeţean 

Mureş" 

          Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), infrastructură 

și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu 

potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv 

variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce vizează investiția 

“Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-Sovata” 

         Răspunde: Călin Suciu 
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea unor măsuri privind utilizarea 

Complexului Transilvania Motor Ring 

          Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Autorității 

Teritoriale de Ordine Publică Mureș 

           Răspunde: Genica Nemeș 
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 desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

Județean Mureș în Comisia de Orientare Școlară și Profesională din cadrul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Mureș     

          Răspunde: Elena Popa 
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Comisia pentru 
agricultură şi 
mediu 

22 septembrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 152/30.09.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului „Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția “Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei-Eremitu-

Sovata” 

         Răspunde: Călin Suciu 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și 

a indicatorilor tehnico-economici ai investiției ”Reparații la pod de beton 

armat pe DJ153 la Beica de Jos, km 7+155”  

       Răspunde: Marton Katalin 

Cristina 
Moldovan 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                           SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                             Paul Cosma 
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