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                                    DISPOZIŢIA NR.60 

                                          din 24 februarie 2022 

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), alin. (5) 

lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și 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 extraordinară 

pentru data de 28 februarie 2022, ora 13,00, în sala mare de şedinţe din Palatul 

Administrativ. 

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței extraordinare 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. 

 

PREȘEDINTE                                                               Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                     Paul Cosma 
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Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr.60/24.02.2022 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Mureș din 28 februarie 2022 

 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean                     

          Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acţiunilor economico – sociale 

coordonate de Consiliul Judeţean Mureş pe anul 2022 

                  Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș  

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 

                   Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș  

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

anul 2022 

                     Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

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 

        Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

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 

      Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

7. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

       PREȘEDINTE                                                         

       Péter Ferenc                                                        

 

 


