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GRAFICUL DE ŞEDINŢĂ 
al comisiilor de specialitate pentru ședința extraordinară, convocată de îndată, din 23 decembrie 2021 

 
 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de specialitate Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –economică 23 decembrie 2021 
Ora 9.00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al 
judeţului Mureş pentru anul 2021 
 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea HCJM nr.194/2021 privind 
asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării exercițiilor de 
pregătire teoretică și practică a conducătorilor autospecialelor de 
serviciu din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române. 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes 

județean ”Parteneriat Instituțional pentru Siguranța Comunității” și a 
convenției de colaborare dintre Consiliului Județean Mureș și 
Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Horea” al Județului Mureș 
pentru implementarea acestuia. 

4. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea 
personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și al unor instituții 
publice subordonate, în anul 2022. 

 
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la HCJM 

nr.168/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale 
Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
„Amenajare sediu pentru serviciul de întreținere drumuri județene – 
actualizare SF”. 

    
 

Tanțoș 
Florentina 
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Comisia de amenajare a 
teritoriului şi urbanism 

- - Călin Pop 

3 Comisia de servicii publice - - Marcela 
Moldovan 

 
4 

Comisia de sănătate și pentru 
activități social-culturale 

23 decembrie 2021 
Ora 10.00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la HCJM 
nr.168/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
ale Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 

 

Elena Popa 

 
5 

Comisia juridică,  ordine publică 
şi relaţii internaţionale 

23 decembrie 2021 
Ora 11.00  

1. Proiect de hotărâre pentru completarea HCJM nr.194/2021 
privind asigurarea cadrului necesar în vederea desfășurării 
exercițiilor de pregătire teoretică și practică a conducătorilor 
autospecialelor de serviciu din cadrul Inspectoratului General al 
Poliției Române. 

 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de interes 

județean ”Parteneriat Instituțional pentru Siguranța 
Comunității” și a convenției de colaborare dintre Consiliului 
Județean Mureș și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
”Horea” al Județului Mureș pentru implementarea acestuia. 
 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind 
salarizarea personalului din cadrul Consiliului Județean Mureș și 
al unor instituții publice subordonate, în anul 2022. 

 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la HCJM 
nr.168/2021 privind aprobarea organigramei și statului de funcții 
ale Spitalului Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni. 
 

Erika Lefter 

 
6 

Comisia  pentru agricultură şi 
mediu 

- - Cristina 
Moldovan 

 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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