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Nr. 1684/20.01.2022 

Dosar IX B/1 

 

 

 

MINUTA 

privind nominalizarea compartimentelor de resort și a comisiilor de specialitate în 

vederea întocmirii rapoartelor de specialitate, respectiv a avizelor la proiectele de 

hotărâre pentru ședința ordinară din 26 ianuarie 2022, ora 13,00 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.42/2001 privind însuşirea inventarului domeniului public al Judeţului Mureş, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum și stabilirea unor măsuri pentru 

administrarea unor imobile 

Compartimentul de resort: Direcția economică, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia tehnico-economică, Comisia juridică, ordine publică 

și relații internaționale  

 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri mobile din domeniul public în 

domeniul privat al Județului Mureș, în vederea casării 

Compartimentul de resort: Direcția economică, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia tehnico-economică, Comisia juridică, ordine publică 

și relații internaționale  

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 167/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale 

Spitalului Clinic Județean Mureș 

Compartimentul de resort: Serviciu resurse umane, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia tehnico-economică, Comisia de servicii publice, 

Comisia de sănătate și pentru activități social – culturale  

 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a învățământului special 

preuniversitar de stat din județul Mureș, pentru anul școlar 2022 – 2023 

Compartimentul de resort: Serviciu resurse umane, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia de servicii publice, Comisia de sănătate și pentru 
activități social – culturale  

 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Mureș pe anul 2022 
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Compartimentul de resort: Direcția juridică și administrație publică, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia de servicii publice, Comisia de sănătate și pentru 

activități social – culturale  

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice și a 

indicatorilor tehnico – economici ai investiției ”Modernizarea unui tronson de drum 

județean DJ135A Viforoasa – Neaua – Miercurea Nirajului – Hodoșa – int. cu DJ153” 

Compartimentul de resort: Direcția tehnică, Direcția economică, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia tehnico-economică, Comisia de amenajare a 

teritoriului și urbanism, Comisia pentru agricultură și mediu  

 
 

PREȘEDINTE                                                                                       SECRETAR GENERAL 

Péter Ferenc                                                                             Paul Cosma 

 

 


