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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința extraordinară din 3 noiembrie 2021 

 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

3 noiembrie 2021 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 

Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș" 

      Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea unui 

tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid - limita 

județului Harghita” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

Tanțoș 
Florentina 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lărgire drum județean 

DJ153E DN15-Bogata” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

         Răspunde: Marton Katalin 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unui 

tronson de drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua - Miercurea 

Nirajului - Hodoșa - intersecția cu DJ153” în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu - limită județ 

Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lărgirea unui tronson 

de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenița - Adrian 

- Gurghiu (DJ153C), județul Mureș” în vederea depunerii solicitării de 

finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ152A, 

DJ151A și DJ151 Tg.  Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită 

județ Bistrița Năsăud, județul Mureș” - etapa I în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui 
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tronson de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu pana 

la limita cu județul Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare 

prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea 

sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni - Acățari, județul 

Mureș” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

1 noiembrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea unui 

tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid - limita 

județului Harghita” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lărgire drum județean 

DJ153E DN15-Bogata” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

         Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unui 

tronson de drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua - Miercurea 

Nirajului - Hodoșa - intersecția cu DJ153” în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu - limită județ 

Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 

Călin Pop 
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Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lărgirea unui tronson 

de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenița - Adrian 

- Gurghiu (DJ153C), județul Mureș” în vederea depunerii solicitării de 

finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ152A, 

DJ151A și DJ151 Tg.  Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită 

județ Bistrița Năsăud, județul Mureș” - etapa I în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu pana 

la limita cu județul Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare 

prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea 

sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni - Acățari, județul 

Mureș” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

3 Comisia de servicii 
publice 

1 noiembrie 2021 
Ora15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 

Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș" 

Marcela 
Moldovan 
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      Răspunde: Alin Mărginean 

 

 
4 

Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

2 noiembrie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 

Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș" 

      Răspunde: Alin Mărginean 

Elena Popa 
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Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

2 noiembrie 2021 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.111/07.07.2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

Consiliul Judeţean Mureş, Asociația Cristi Vasiliu și Spitalul Clinic 

Județean Mureș, pentru implementarea Proiectului "Viață pentru nou 

născuți în Mureș" 

      Răspunde: Alin Mărginean 

Erika Lefter 
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Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

2 noiembrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Asfaltarea unui 

tronson de drum pe DJ136 Sângeorgiu de Pădure – Bezid - limita 

județului Harghita” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lărgire drum județean 

DJ153E DN15-Bogata” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin 

Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

         Răspunde: Marton Katalin 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizarea unui 

Cristina 
Moldovan 
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tronson de drum județean DJ135A Viforoasa – Neaua - Miercurea 

Nirajului - Hodoșa - intersecția cu DJ153” în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ142A Gănești – Băgaciu - limită județ 

Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Lărgirea unui tronson 

de drum județean DJ154E Reghin (DN15) - Solovăstru - Jabenița - Adrian 

- Gurghiu (DJ153C), județul Mureș” în vederea depunerii solicitării de 

finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ152A, 

DJ151A și DJ151 Tg.  Mureș (DN15E) – Band – Șăulia – Sărmașu – limită 

județ Bistrița Năsăud, județul Mureș” - etapa I în vederea depunerii 

solicitării de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel 

Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea unui 

tronson de drum județean DJ143 Daneș - Criș - limită județ Sibiu pana 

la limita cu județul Sibiu” în vederea depunerii solicitării de finanțare 

prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea 

sistemului rutier pe drumul județean DJ151D Ungheni - Acățari, județul 
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Mureș” în vederea depunerii solicitării de finanțare prin Programul 

Național de Investiții ”Anghel Saligny” 

       Răspunde: Marton Katalin 
 

 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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