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DISPOZIŢIA  NR. 421 

din 7 august 2019 

 

privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară  

 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,   

În temeiul prevederilor art.178 alin. (2), art.179 coroborat cu art.134 alin.(1) lit.a),  

art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

 

dispune : 

 

Art.1 (1). Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 

extraordinară, în termen de 3 zile de la data comunicării prezentei dispoziții.   

(2) Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prevăzut în anexa, care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție.  

Art.2. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin 

afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului județului, 

consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente din 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

PREȘEDINTE                              Contrasemnează 

Péter Ferenc                           SECRETAR 

                   Paul Cosma 

 

 

 

 

 

  



Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș     

nr.421 din 7 august 2019 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței extraordinare Consiliului Județean Mureș din luna august 2019 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice și a 

indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei „Parcare imobil B-dul 1 Decembrie 1918 

nr.24-26”. 

Inițiator : Ovidiu Dancu – Vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-

economici ai investiției ”Refacere pod lemn pe DJ135, km 43+500 parțial distrus, 

situat pe raza comunei Sărățeni”. 

      Inițiator : Ovidiu Dancu – Vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș. 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 

2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările și completările ulterioare. 

      Inițiator: Péter Ferenc – Președintele  Consiliului Județean Mureș. 

 

4. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

 

PREȘEDINTE        

Péter Ferenc  
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