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             Nr.28703/18.10.2021 
              Dosar IX B/2                                                       
                                                                                                                                                             

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 21 octombrie 2021 

 
Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

21 octombrie 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 aprobarea Raportului privind execuția 

bugetului general consolidat al județului Mureș la 30 septembrie 2021 

     Răspunde: Alin Mărginean 
3. 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 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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, cu modificările 
și completările ulterioare 

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

Mureș nr.190/21.12.2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul 

Tanțoș 
Florentina 
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public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean 
Mureş în domeniul public al statului, cu modificările ulterioare 

     Răspunde: Alin Mărginean 
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului 

Mureș în domeniul public al Comunei Ideciu de Jos a terenului în 
suprafață de 5890 mp 

      Răspunde: Alin Mărginean 
7. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 
existentă, Secția de pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean 
Mureș 

     Răspunde: Alin Mărginean 
8. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Construire clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli 
infecțioase, demolare clădiri – corp C6,C8,C9” de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
9. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Reparații capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara 
nr.29- Secția clinică boli infecțioase II”, de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

     Răspunde: Alin Mărginean 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.171/26.11.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea 
actualizării datelor topo - cadastrale ale imobilului situat în Târgu 
Mureș, str. Horea, nr.24 

    Răspunde: Alin Mărginean 
11. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat 

în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Spitalului 
Clinic Județean Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind 
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„Reabilitarea Palatului Culturii” şi a cheltuielilor legate de proiect,cu 
modificările și completările ulterioare 

      Răspunde: Călin Suciu 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș  

        Răspunde Elena Popa 
14. Proiect de hotărâre aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

        Răspunde Elena Popa 
15. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul 
Transilvania" Târgu Mureş, cu modificările ulterioare 

        Răspunde Elena Popa 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 
”Amplasare lift la Spitalul Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni – Pavilion 
Neuropsihiatrie” 

       Răspunde: Marton Katalin  
17. Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

investiției ”Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea 
administrativă a Consiliului Judeţean Mureș, în Târgu Mureș, str. 
Primăriei nr. 2” 

     Răspunde: Marton Katalin 
18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

ai investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 
Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  
Mureş”, 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 
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modificările și completările ulterioare 

Răspunde: Marton Katalin 
19. Proiect de hotărâre 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 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

19 octombrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 
„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 
existentă, secția de pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean 
Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Construire clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli 
infecțioase, demolare clădiri – corp C6, C8, C9” de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

        Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Reparații capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara 
nr.29 - Secția clinică Boli Infecțioase II” de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.171/26.11.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea 
actualizării datelor topo - cadastrale ale imobilului situat în Târgu 
Mureș, str. Horea, nr.24 

       Răspunde: Alin Mărginean 

Călin Pop 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 
”Amplasare lift la Spitalul Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni – Pavilion 
Neuropsihiatrie” 

      Răspunde: Marton Katalin  
6. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

investiției ”Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea 
administrativă a Consiliului Judeţean Mureș, în Târgu Mureș, str. 
Primăriei nr. 2”  

     Răspunde: Marton Katalin 
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

ai investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 
Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  
Mureş”, 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 
8. Proiect de hotărâre 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 
 

  

3 Comisia de servicii 
publice 

20 octombrie 2021 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Marcela 
Moldovan 
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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 acordul pentru realizarea investiției 

„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 
existentă, Secția de pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean 
Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Construire clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli 
infecțioase, demolare clădiri – corp C6,C8,C9” de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

         Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Reparații capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara 
nr.29- Secția clinică boli infecțioase II”, de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

        Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș  

        Răspunde Elena Popa 
6. Proiect de hotărâre aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

        Răspunde Elena Popa 
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.49/26.04.2018 privind aprobarea 
Organigramei şi Statului de funcţii ale Regiei Autonome "Aeroportul 
Transilvania" Târgu Mureş, cu modificările ulterioare 

        Răspunde Elena Popa 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 
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”Amplasare lift la Spitalul Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni – Pavilion 
Neuropsihiatrie” 

       Răspunde: Marton Katalin  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, cu sediul 
în orașul Luduș, str. Crinului,nr.30 A,județul Mureș 

            Răspunde: Miklea Hajnal 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, cu 
sediul în comunaEremitu, sat Călugăreni, str. Bisericii, nr.54, județul 
Mureș 

 Răspunde: Miklea Hajnal 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 

Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, cu sediul în comuna Glodeni, 
str. Principală, nr. 369,județul Mureș 

Răspunde: Miklea Hajnal 

 
4 

Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

19 octombrie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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, cu modificările 
și completările ulterioare 

       Răspunde: Alin Mărginean 
2.  Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 
existentă, Secția de pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean 
Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Construire clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli 
infecțioase, demolare clădiri – corp C6,C8,C9” de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 

Elena Popa 
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4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 
„Reparații capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara 
nr.29- Secția clinică boli infecțioase II”, de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr. 48/12.04.2017 pentru aprobarea proiectului privind 
„Reabilitarea Palatului Culturii” şi a cheltuielilor legate de proiect,cu 
modificările și completările ulterioare 

      Răspunde: Călin Suciu 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de 

funcții ale Spitalului Clinic Județean Mureș  

        Răspunde Elena Popa 
7. Proiect de hotărâre aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni 

        Răspunde Elena Popa 
8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare de 
Educație Incluzivă din județul Mureș 

        Răspunde Elena Popa 
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Mureș în comisiile de evaluare a probei interviu la 
concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de director și 
director adjunct la centrele școlare pentru educație incluzivă din 
județul Mureș 

      Răspunde Elena Popa 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, cu sediul 
în orașul Luduș, str. Crinului,nr.30 A,județul Mureș 

            Răspunde: Miklea Hajnal 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 
Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, cu 
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sediul în comunaEremitu, sat Călugăreni, str. Bisericii, nr.54, județul 
Mureș 

 Răspunde: Miklea Hajnal 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 

Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, cu sediul în comuna Glodeni, 
str. Principală, nr. 369,județul Mureș 

Răspunde: Miklea Hajnal 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

20 octombrie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii 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, cu modificările 
și completările ulterioare 

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

Mureș nr.190/21.12.2016 privind transmiterea unui imobil din domeniul 
public al judeţului Mureş şi din administrarea Consiliului Judeţean 
Mureş în domeniul public al statului, cu modificările ulterioare 

         Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului 

Mureș în domeniul public al Comunei Ideciu de Jos a terenului în 
suprafață de 5890 mp 

       Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 
existentă, Secția de pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean 
Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Construire clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli 
infecțioase, demolare clădiri – corp C6,C8,C9” de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 

Erika Lefter 



10 
 

6. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 
„Reparații capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara 
nr.29- Secția clinică boli infecțioase II”, de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

     Răspunde: Alin Mărginean 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.171/26.11.2020 privind aprobarea unor măsuri în vederea 
actualizării datelor topo - cadastrale ale imobilului situat în Târgu 
Mureș, str. Horea, nr.24 

      Răspunde: Alin Mărginean 
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui teren aflat 

în domeniul public al județului Mureș și în administrarea Spitalului 
Clinic Județean Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului 

Județean Mureș în consiliile de administrație ale Centrelor Școlare de 
Educație Incluzivă din județul Mureș 

        Răspunde Elena Popa 
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Mureș în comisiile de evaluare a probei interviu la 
concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de director și 
director adjunct la centrele școlare pentru educație incluzivă din 
județul Mureș 

      Răspunde Elena Popa 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului Asociației 

„Visit Mures” Egyesület 

Răspunde: Genica Nemeș 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Luduș, cu sediul 
în orașul Luduș, str. Crinului,nr.30 A,județul Mureș 

             Răspunde: Miklea Hajnal 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 
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Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Călugăreni, cu 
sediul în comuna Eremitu, sat Călugăreni, str. Bisericii, nr.54, județul 
Mureș 

 Răspunde: Miklea Hajnal 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de restructurare a 

Centrului de Îngrijire și Asistență Glodeni, cu sediul în comuna Glodeni, 
str. Principală, nr. 369,județul Mureș 

Răspunde: Miklea Hajnal 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

20 octombrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 
„Reabilitare energetică și lucrări conexe – extindere mansardă 
existentă, Secția de pneumologie” de către Spitalul Clinic Județean 
Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Construire clădire cu funcțiuni medicale, terapie intensivă boli 
infecțioase, demolare clădiri – corp C6,C8,C9” de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

„Reparații capitale, extindere și modernizare imobil strada Hunedoara 
nr.29- Secția clinică boli infecțioase II”, de către Spitalul Clinic 
Județean Mureș 

      Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 
”Amplasare lift la Spitalul Dr. Gheorghe Marinescu Târnăveni – Pavilion 
Neuropsihiatrie” 

      Răspunde: Marton Katalin  
5. Proiectul de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

investiției ”Eficientizare energetică şi lucrări conexe la clădirea 
administrativă a Consiliului Judeţean Mureș, în Târgu Mureș, str. 
Primăriei nr. 2” 

Cristina 
Moldovan 
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        Răspunde: Marton Katalin 
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

ai investiției ”Îmbrăcăminte uşoară rutieră pe drumul județean DJ133 
Mureni – Archita - limită judeţ Harghita, km 3+167-15+000, judeţul  
Mureş”, 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 
7. Proiect de hotărâre 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 
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