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             Nr.34396/10.12.2021 
              Dosar IX B/2                                                          

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 15 decembrie 2021, ora 13,00 

Nr. 
Crt. 

Comisia de specialitate Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

15 decembrie 2021 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind 

execuția preliminată a bugetului general consolidat al 

județului Mureș în 2021    

        Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2022 a 

excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea 

golurilor temporare de casă  ale secțiunii de funcționare și 

finanțarea  secțiunii de dezvoltare                 

         Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe 

locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului 

Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş     

        Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la 

produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei 

exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022   

         Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor la 

serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare 

prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv S.A. 

         Răspunde: Călin Suciu 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii terenului 

aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

Tanțoș Florentina 
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care se dă în administrarea acestuia 

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

Județean Mureș nr.120/2020 privind închirierea unei 

suprafețe de teren și a unor spații din imobilele proprietate 

publică a Județului Mureș, aflate în administrarea R.A. 

”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

         Răspunde: Alin Mărginean 
8. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație a 

unor suprafețe de teren situate în Călugăreni, comuna 

Eremitu pentru dezvoltarea Parcului arheologic de la 

Călugăreni 

          Răspunde: Alin Mărginean 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea 

înregistrării în sistemul integrat de cadastru și publicitate 

imobiliară a unor tronsoane din drumul județean DJ 134 

Fântânele-Vețca intersecție cu DN13C (fost DJ137) 

        Răspunde: Alin Mărginean 
10. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea asigurării continuităţii serviciului de transport public 

județean de persoane prin curse regulate în județul Mureș, 

după 31 decembrie 2021 

        Răspunde: Alin Mărginean 

11. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în 

vederea pregătirii și realizării obiectivului de investiții 

„Varianta de ocolire a municipiului Târgu Mureș, zona Nord – 

Vest (Ungheni –Ernei)” 

         Răspunde: Suciu Călin 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri 

pentru realizarea investiției „Finalizarea lucrărilor de 

restaurare a picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii 

Teleki-Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș 
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Răspunde: Marton Katalin 
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Comisia de amenajare a 
teritoriului şi urbanism 

14 decembrie 2021 
Ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în 

vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru și 

publicitate imobiliară a unor tronsoane din drumul 

județean DJ 134 Fântânele-Vețca intersecție cu DN13C 

(fost DJ137) 

        Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre pentru inițierea unor demersuri în 

vederea pregătirii și realizării obiectivului de investiții 

„Varianta de ocolire a municipiului Târgu Mureș, zona Nord 

– Vest (Ungheni –Ernei)” 

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

realizarea investiției „Finalizarea lucrărilor de restaurare a 

picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii Teleki-

Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș 

Răspunde: Marton Katalin 

Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

13 decembrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor tarife şi taxe 

locale datorate în anul 2022 bugetului propriu al judeţului 

Mureş şi instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean 

Mureş     

        Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor 

la serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare 

prestate de Operatorul Regional S.C. Compania Aquaserv 

S.A. 

         Răspunde: Călin Suciu 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii terenului 

aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

care se dă în administrarea acestuia 

        Răspunde: Alin Mărginean 

Marcela Moldovan 
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4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.120/2020 privind închirierea unei 

suprafețe de teren și a unor spații din imobilele proprietate 

publică a Județului Mureș, aflate în administrarea R.A. 

”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

         Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea asigurării continuităţii serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate în județul 

Mureș, după 31 decembrie 2021 

        Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru 

realizarea investiției „Finalizarea lucrărilor de restaurare a 

picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii Teleki-

Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș 

Răspunde: Marton Katalin 
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Comisia de sănătate și 
pentru activități social-
culturale 

14 decembrie 2021 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii terenului 

aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

care se dă în administrarea acestuia 

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

realizarea investiției „Finalizarea lucrărilor de restaurare a 

picturilor murale din sala festivă a Bibliotecii Teleki-

Bolyai” de către Biblioteca Județeană Mureș 

Răspunde: Marton Katalin 
 

Elena Popa 
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Comisia juridică,  ordine 
publică şi relaţii 
internaţionale 

14 decembrie 2021 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea întinderii terenului 

aferent Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș 

care se dă în administrarea acestuia 

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

Județean Mureș nr.120/2020 privind închirierea unei 

Erika Lefter 
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suprafețe de teren și a unor spații din imobilele proprietate 

publică a Județului Mureș, aflate în administrarea R.A. 

”Aeroportul Transilvania Târgu Mureș” 

         Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertelor de donație 

a unor suprafețe de teren situate în Călugăreni, comuna 

Eremitu pentru dezvoltarea Parcului arheologic de la 

Călugăreni 

          Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în 

vederea înregistrării în sistemul integrat de cadastru și 

publicitate imobiliară a unor tronsoane din drumul 

județean DJ 134 Fântânele-Vețca intersecție cu DN13C 

(fost DJ137) 

        Răspunde: Alin Mărginean 
5. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în 

vederea asigurării continuităţii serviciului de transport 

public județean de persoane prin curse regulate în județul 

Mureș, după 31 decembrie 2021 

        Răspunde: Alin Mărginean 
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Comisia  pentru 
agricultură şi mediu 

14 decembrie 2021 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii la 

produsele agricole pentru evaluarea în lei a arendei 

exprimată în natură, potrivit legii, în cursul anului 2022   

         Răspunde: Alin Mărginean 
 

Cristina Moldovan 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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