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Nr. 9069/8.04.2022 

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 14 aprilie 2022, ora 13,00 

 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind execuția bugetului general 

consolidat al Județului Mureș la 31 martie 2022 

Compartimentul de resort: Direcția economică, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia tehnico-economică  
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri în vederea actualizării datelor 

tehnice topo-cadastrale ale imobilelor aferente „Parcului auto pentru sporturi cu 

motor” 

Compartimentul de resort: Direcția economică, Serviciul juridic 

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

teritoriului și urbanism, Comisia juridică, ordine publică și relații internaționale  
 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de operare pentru activitățile de 

sortare, compostare și transfer la SSCT Cristești 

Compartimentul de resort: Direcția de dezvoltare regională și implementare proiecte, 

Serviciul juridic 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional la Contractul nr. 

982 din 16.04.2019 de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a 

deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer 

Târnăveni, componente ale serviciului de salubrizare al județului Mureș, zona 5 

Târnăveni 

Compartimentul de resort: Direcția de dezvoltare regională și implementare proiecte, 

Direcția economică, Serviciul juridic 

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

Comisia juridică, ordine publică și relații internaționale, Comisia pentru agricultură și 

mediu 
 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de implementare a Programului 

pentru școli al României, în anul școlar 2022-2023 

Compartimentul de resort: Direcția juridică și administrație publică, Serviciul juridic 

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

și relații internaționale, Comisia de sănătate și pentru activități social – culturale 
  

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.7/2019 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 
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Compartimentul de resort: Serviciul resurse umane, Serviciul juridic 

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

și relații internaționale 
 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea comisiilor de evaluare şi selecţionare a 

proiectelor şi documentaţiilor depuse în vederea atribuirii contractelor de finanţare 

nerambursabilă din bugetul general al Judeţului Mureş, în anul 2022 

Compartimentul de resort: Serviciul resurse umane, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia juridică, ordine publică și relații internaționale, 

Comisia de sănătate și pentru activități social-culturale 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin 

”C.N.I” S.A. a obiectivului de investiții ”Reabilitare energetică și lucrări conexe – 

extindere mansardă existentă la Secția Pneumologie, strada Gheorghe Marinescu nr.1, 

3, 5, Municipiul Târgu Mureș, județul Mureș” 

Compartimentul de resort: Direcția amenajare teritoriu și urbanism, Direcția 

economică, Direcția tehnică, Serviciul juridic 

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

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism, Comisia de sănătate și pentru 

activități social-culturale, Comisia pentru agricultură și mediu 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor necesare în vederea realizării prin 

”C.N.I” S.A. a  obiectivului de investiții ”Reparații capitale și extindere clădire pentru 

activități medicale în incinta Spitalului Clinic Județean Mureș – Corp C13” 

Compartimentul de resort: Direcția amenajare teritoriu și urbanism, Direcția 

economică, Direcția tehnică, Serviciul juridic 

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

Comisia de amenajare a teritoriului și urbanism, Comisia de sănătate și pentru 

activități social-culturale, Comisia pentru agricultură și mediu 
 

10. Proiect de hotărâre pentru clarificarea unor aspecte privind denumirea Aeroportului 

Transilvania Târgu Mureş 

Compartimentul de resort: Direcția economică, Serviciul juridic 

Comisia de specialitate: Comisia de servicii publice, Comisia juridică, ordine publică 

și relații internaționale 
 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.168/2021 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Spitalului 

Municipal ”Dr.Gheorghe Marinescu” Târnăveni, cu modificările ulterioare 

Compartimentul de resort: Serviciul resurse umane, Serviciul juridic 

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

Comisia de sănătate și pentru activități social-culturale 

PREȘEDINTE                                                       SECRETAR GENERAL 

Péter Ferenc                                                                             Paul Cosma 

 

 

 


