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             Nr.8011/24.03.2020 
              Dosar IX B/2                                                          

GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 26 martie 2020 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
şedinţei 

Ordinea de zi Responsabil 

 
1 

Comisia tehnico –
economică 

24 martie 2020 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi  
cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 2020 

              Răspunde: Alin Mărginean 

2. 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 

 Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din 
domeniul public în domeniul privat al județului Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al comunei Pănet în domeniul 
public al judeţului Mureş 

              Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor 
economico - sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș 
pe anul 2020 

       Răspunde: Valer Bățaga 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.113/12.08.2010 

Ioana 
Tcaciuc 



2 

 

privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca 
Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi 
aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale 
acestei instituţii, cu modificările ulterioare 

 Răspunde: Elena Popa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

24 martie 2020 
ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din 
domeniul public în domeniul privat al județului Mureș 

         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, pe 
o perioadă determinată de 60 zile, aferente unor trasee 
cuprinse în Programul județean de transport rutier contra cost 
de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2013-2023, 
la care operatorii de transport anteriori au renunţat sau 
pentru care nu au depus solicitare de prelungire  

   Răspunde: Alin Mărginean 

Călin Pop 

3 Comisia de 
servicii publice 

  Marcela 
Moldovan 

 
4 

Comisia social-
culturală 

24 martie 2020 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 22/20.02.2020 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 
culturale şi sociale de interes public județean 

Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor 
economico - sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș 
pe anul 2020 

       Răspunde: Valer Bățaga 

3. 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 2020 

       Răspunde: Elena Popa 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre 

Elena Popa 



3 

 

Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Wass 
pentru implementarea proiectului ”Centrul de îngrijire 
intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului” 

       Răspunde: Genica Nemeș 

 
5 

Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

24 martie 2020 
ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi  
cheltuieli al S.C. „Parc Industrial Mureș” S.A., pe anul 2020 

            Răspunde: Alin Mărginean 

2. 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 

             Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din 
domeniul public în domeniul privat al județului Mureș 

       Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind solicitarea adresată Consiliului 
Local al Comunei Pănet pentru trecerea unei suprafeţe de 
teren din domeniul public al comunei Pănet în domeniul 
public al judeţului Mureş 

              Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor 1 și 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 22/20.02.2020 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la 
organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi 
culturale şi sociale de interes public județean 

Răspunde: Alin Mărginean 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului acțiunilor 
economico - sociale coordonate de Consiliul Județean Mureș 
pe anul 2020 

       Răspunde: Valer Bățaga 

7. Proiect de hotărâre  privind stabilirea comisiilor de evaluare 
şi selecţionare a proiectelor şi documentaţiilor depuse în 
vederea atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă 

Erika Lefter 



4 

 

din bugetul general al judeţului Mureş, în anul 2020 

       Răspunde: Elena Popa 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea parteneriatului dintre 
Consiliul Județean Mureș și Fundația Culturală Czegei Wass 
pentru implementarea proiectului ”Centrul de îngrijire 
intergenerațională ENLIVEN – Lunca Mureșului” 

       Răspunde: Genica Nemeș 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.113/12.08.2010 
privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca 
Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi 
aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale 
acestei instituţii, cu modificările ulterioare 

 Răspunde: Elena Popa 

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea licenţelor de traseu, pe 
o perioadă determinată de 60 zile, aferente unor trasee 
cuprinse în Programul județean de transport rutier contra 
cost de persoane prin servicii regulate pentru perioada 2013-
2023, la care operatorii de transport anteriori au renunţat 
sau pentru care nu au depus solicitare de prelungire  

  Răspunde: Alin Mărginean 

 
6 

Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

- - Cristina 
Moldovan 

 
 
PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Nr. ex. 1 


