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al comisiei de specialitate pentru ședința extraordinară din 28 februarie 2022 

 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

28 februarie 2022 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 
culturale şi sociale de interes public judeţean 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor 
economico – sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 
2022 

                Răspunde: Călin Suciu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor 
pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a 
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ”AEROPORTUL Transilvania 
Târgu  Mureș”, pe anul 2022 

               Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului 
Mureș pentru anul 2022 

              Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în 
domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor 

Tanțoș 
Florentina 
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              Răspunde: Călin Suciu 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare 
pentru accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în 
vederea decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea 
operațiunilor de urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate 
de COVID-19 în România la începutul anului 2020 

                  Răspunde: Călin Suciu 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

- - Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

25 februarie 2022 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajutorului de stat, a sumelor 
pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, precum și a 
bugetului de venituri și cheltuieli al R.A. ”AEROPORTUL Transilvania 
Târgu  Mureș”, pe anul 2022 

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în 
domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor 

          Răspunde: Călin Suciu 

Marcela 
Moldovan 

 
4 

Comisia de 
sănătate și pentru 
activități social-
culturale 

25 februarie 2022 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean 

Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 

culturale şi sociale de interes public judeţean 

     Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobaea Programului acţiunilor economico 

– sociale coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022 

        Răspunde: Călin Suciu 

Elena Popa 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

25 februarie 2022 
Ora 15,00 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean 
Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale 
şi sociale de interes public judeţean 

      Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 61 din 27 aprilie 2017 privind delegarea unor competențe în 
domeniul serviciilor publice de salubrizare a localităţilor 

Erika Lefter 
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                Răspunde: Călin Suciu 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de implementare pentru 
accesarea Fondului de Solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) în vederea 
decontării cheltuielilor eligibile pentru finanțarea operațiunilor de 
urgență și de recuperare în urma catastrofei cauzate de COVID-19 în 
România la începutul anului 2020 

             Răspunde: Călin Suciu 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

- - Cristina 
Moldovan 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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