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GRAFICUL DE ŞEDINŢE 
al comisiilor de specialitate pentru ședința ordinară din 30 septembrie 2020 

 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora şedinţei Ordinea de zi Responsabil 

 
1. 

Comisia tehnico –
economică 

30 septembrie 2020 
Ora 9,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare. 

Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 

sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 

precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A " Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020. 

Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri concesionate către 

Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș, din domeniul public în domeniul 

privat. 

Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

Tanțoș 
Florentina 
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urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția ”Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei – Eremitu – 

Sovata” 

        Răspunde: Valer Bățaga 
5. Proiect de hotărâre pentru completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 114 din 30 iulie 2020 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  

       Răspunde: Alin Mărginean 
6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

       Răspunde: Miklea Hajnal 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

         Răspunde: Marton Katalin 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”Lucrări de intervenție la Monumentul Aurel Vlaicu” la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș 

       Răspunde: Marton Katalin 
9. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

obiectivului de investiție ”Canalizare pluvială în incinta Aeroportului 

Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Marton Katalin 

 
2 

Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 

29 septembrie 2020 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Mărire 

grad de siguranță 20kv în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, 

str.Gheorghe Marinescu" de către Societatea de Distribuție a Energiei 

Electrice Transilvania Sud S.A. 

Călin Pop 
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         Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

”Amplasare provizorie a unor containere mobile cu destinația de vestiar 

pentru personalul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”  

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția ”Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei – Eremitu – 

Sovata” 

       Răspunde: Valer Bățaga 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

         Răspunde: Marton Katalin 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”Lucrări de intervenție la Monumentul Aurel Vlaicu” la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș 

       Răspunde: Marton Katalin 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

obiectivului de investiție ”Canalizare pluvială în incinta Aeroportului 

Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Marton Katalin 

3 Comisia de servicii 
publice 

29 septembrie 2020 
Ora 13,00 

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.34/2020 privind aprobarea ajutorului de stat de exploatare, a 

Marcela 
Moldovan 
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sumelor pentru finanțarea activităților neeconomice aeronautice, 

precum și a bugetului de venituri și cheltuieli al R.A " Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș", pe anul 2020. 

Răspunde: Alin Mărginean 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri concesionate către 

Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș, din domeniul public în domeniul 

privat. 

Răspunde: Alin Mărginean 
3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Mărire 

grad de siguranță 20kv în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, 

str.Gheorghe Marinescu" de către Societatea de Distribuție a Energiei 

Electrice Transilvania Sud S.A. 

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

”Amplasare provizorie a unor containere mobile cu destinația de vestiar 

pentru personalul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”  

         Răspunde: Alin Mărginean 

5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

       Răspunde: Miklea Hajnal 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

         Răspunde: Marton Katalin 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”Lucrări de intervenție la Monumentul Aurel Vlaicu” la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș 

       Răspunde: Marton Katalin 
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

obiectivului de investiție ”Canalizare pluvială în incinta Aeroportului 
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Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Marton Katalin 
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Comisia social-
culturală 

29 septembrie 2020 
Ora 14,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare. 

Răspunde: Alin Mărginean 
 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția ”Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei – Eremitu – 

Sovata” 

       Răspunde: Valer Bățaga 
3. Proiect de hotărâre pentru completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 114 din 30 iulie 2020 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  

       Răspunde: Alin Mărginean 
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

       Răspunde: Miklea Hajnal 

Elena Popa 
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Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii 
internaţionale 

30 septembrie 2020 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri concesionate către 

Compania Aquaserv S.A. Târgu Mureș, din domeniul public în domeniul 

privat. 

Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției "Mărire 

grad de siguranță 20kv în zona Spitalului Clinic Județean Mureș, 

str.Gheorghe Marinescu" de către Societatea de Distribuție a Energiei 

Erika Lefter 
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Electrice Transilvania Sud S.A. 

         Răspunde: Alin Mărginean 

3. Proiect de hotărâre privind acordul pentru realizarea investiției 

”Amplasare provizorie a unor containere mobile cu destinația de vestiar 

pentru personalul Spitalului Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș”  

         Răspunde: Alin Mărginean 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii 

Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția ”Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei – Eremitu – 

Sovata” 

       Răspunde: Valer Bățaga 
5. Proiect de hotărâre pentru completarea anexelor 1 și 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 114 din 30 iulie 2020 privind aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi 

finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean  

       Răspunde: Alin Mărginean 
6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș 

       Răspunde: Miklea Hajnal 
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Comisia  pentru 
agricultură şi 
mediu 

30 septembrie 2020 
Ora 11,00 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului 

Mureş pentru anul 2020 și stabilirea unor măsuri bugetare. 

Răspunde: Alin Mărginean 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de 

parteneriat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru și UAT 

Județul Mureș pentru realizarea proiectului ”Sprijin la nivelul Regiunii 

Cristina 
Moldovan 
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Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de 

programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare 

urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), 

infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de 

patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes 

județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătură”, ce 

vizează investiția ”Reabilitare DJ 153 A și 153, traseu Ernei – Eremitu – 

Sovata” 

       Răspunde: Valer Bățaga 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a indicatorilor tehnico-economici ai investiției 

”Amenajare sens giratoriu pe E60 la Aeroportul Transilvania” 

         Răspunde: Marton Katalin 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-

economice și a  indicatorilor tehnico-economici pentru investiția 

”Lucrări de intervenție la Monumentul Aurel Vlaicu” la Aeroportul 

Transilvania Târgu Mureș 

       Răspunde: Marton Katalin 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri în vederea realizării 

obiectivului de investiție ”Canalizare pluvială în incinta Aeroportului 

Transilvania Târgu Mureș” 

        Răspunde: Marton Katalin 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL 
Petér Ferenc                                                                                                                                                                                   Paul Cosma 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Verificat: șef serviciu, Delia Belean 

Verificat: director executiv, Genica Nemeș 

Nr. ex. 1 


