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DISPOZIŢIA NR.54 

din 18 februarie 2022 

              privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică ordinară  

                                 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 53 

din 18 februarie 2022 privind delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean 

Mureș, 

În temeiul prevederilor art.178 alin. (1), art. 188 alin. (2), art.179, coroborat cu art.134 

alin.(1) lit.a), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și ale art.196 alin.(1) lit.b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare,  

dispune: 

 

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

pentru data de 24 februarie 2022, ora 13,00, în sala mare de şedinţe din Palatul 

Administrativ. 

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței ordinare este prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta dispoziție.  

Art. 2. Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea 

acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției. 

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință publică prin mass-media locală și prin 

afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului general al 

județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și compartimentelor independente 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

 

p. PREȘEDINTE                                        Contrasemnează 

Kovács Mihály Levente                                            SECRETAR GENERAL 

VICEPREȘEDINTE                                               Paul Cosma 
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Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr.54/18.02.2022 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Mureș din 24 februarie 2022 

 

1.   Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

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

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

          Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării dintre Consiliul Județean Mureș și 

Federația Română de Automobilism Sportiv pentru reabilitarea automobilismului de 

competiție în județul Mureș 

      Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor destinate 

acoperirii cheltuielilor de transport şi cazare ale adoptatorului/familiei adoptatoare în 

vederea participării la procedura potrivirii practice cu un copil având domiciliul în alt 

judeţ 

          Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

4.   Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2018 

privind aprobarea organigramei, statului de funcții și regulamentului de organizare și 

funcționare ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureș, cu modificările ulterioare 

     Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

5.   Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului supleant în comisia de evaluare a 

probei de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și 

director adjunct din centrele școlare pentru educație incluzivă din județul Mureș 

     Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

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

indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare curte interioară, inclusiv 

împrejmuire secundară și principală a secției de pediatrie a Spitalului Municipal Dr. 

Gheorghe Marinescu Târnăveni” 

     Inițiator: Ovidiu Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș 

7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a 

indicatorilor tehnico - economici ai investiției ”Amenajare curte interioară, inclusiv 

împrejmuire secundară și principală a Spitalului Municipal Dr. Gheorghe Marinescu 

Târnăveni” 

           Inițiator: Ovidiu Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș 

8.   Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice și a 

indicatorilor tehnico - economici ai investiției „Reabilitarea sistemului rutier pe drumul 

județean DJ151D, Ungheni - Acățari, județul Mureș” 

    Inițiator: Ovidiu Georgescu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș 

9. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

p. PREȘEDINTE                                        

Kovács Mihály Levente                                              

VICEPREȘEDINTE   


