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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința extraordinară din 20 ianuarie 2020 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

20 ianuarie 2020 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor Președintelui 

Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind 

diminuarea, respectiv majorarea bugetului județului Mureș pentru 

anul 2019; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor 

reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 

cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor 

pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 

ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, precum şi estimarea 

sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri de asigurare a 

încadrării unor salarii de bază în limite prevăzute de Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.1/2020 privind unele măsuri fiscal-

bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte 

normative;  

               Răspunde: Elena Popa 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a  

învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, 

pentru anul școlar 2020-2021 

Ioana Tcaciuc 



2 

 

              Răspunde: Elena Popa 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

- - Călin Pop 

3 Comisia de servicii 
publice 

- - Marcela 
Moldovan 

 
4 

Comisia social-
culturală 

20 ianuarie 2020 
Ora 12,30 

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea rețelei școlare a  
învățământului special preuniversitar de stat din județul Mureș, 
pentru anul școlar 2020-2021 

              Răspunde: Elena Popa 

Elena Popa 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

20 ianuarie 2020 
Ora 11,30 

1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier județean al doamnei Cristina-Mara 
Togănel; 

        Răspunde: Genica Nemeș 

Erika Lefter 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

20 ianuarie 2020 
Ora 12,15 

1. Proiect de hotărâre pentru validarea Dispozițiilor Președintelui 
Consiliului Județean Mureș nr.615 și nr.617/2019 privind diminuarea, 
respectiv majorarea bugetului județului Mureș pentru anul 2019; 

               Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2020 a sumelor 
reprezentând fond la dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor 
defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanţării 
cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor 
pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada 
ianuarie-iunie a anului şcolar 2019-2020, precum şi estimarea 
sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2021, 2022 şi 2023; 

        Răspunde: Alin Mărginean 

Cristina 
Moldovan 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
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