
 
                ROMÂNIA         
          JUDEŢUL MUREŞ 
      CONSILIUL JUDEŢEAN 

                             PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 

                DISPOZIŢIA  NR. 383 
                din 16 decembrie 2008 

 
privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 

ordinară pentru data de 23 decembrie 2008, orele 13.00 
 

 
 
 
 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,  
 În baza art. 94 alin. (1), (3), (5), (7), (8) şi 106 alin. (1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 
      dispune : 

 

Articol unic: Se convoacă plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 
ordinară pentru data de 23 decembrie 2008, orele 13.00, în sala mare de şedinţe 
din Palatul Administrativ, având următoarea 

 
          ordine de zi : 

 
1. Proiect de hotărâre privind acordul de preluare, fără plată, a bunurilor mobile din 

dotarea Complexului Parc, imobil situat în Târgu Mureş, str.Primăriei nr.2, preluat 
din domeniul privat al statului şi administrarea Regiei „Administraţia Patrimoniului 
Protocolului de Stat,” în domeniul public al judeţului Mureş şi administrarea 
Consiliului Judeţean Mureş        
              

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional la contractul de cesiune 
încheiat între SC SURM SA, Consiliul Judeţean Mureş şi Compania AQUASERV în baza 
HCJ nr.70/2008 

        
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pe anul 

2008  
         
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2009 la Direcţia Judeţeană de Pază 
        
 
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază, lunare, pe mp, la chiriile 

pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţe, ce se aplică de către societăţile 

 
 



comerciale, regiile autonome şi instituţiile publice care administrează imobile ce 
aparţin domeniului public şi privat al judeţului Mureş 

        
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Promovarea judeţului Mureş” şi a 

cheltuielilor legate de acesta  
        
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii şi cofinanţării proiectului 

„Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică Brâncoveneşti 
prin crearea noului Centru de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică PRIMULA 
BRÂNCOVENEŞTI” 
 

8. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri în legătură cu asigurarea unor 
servicii în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei drepturilor copilului de către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Mureş în parteneriat cu 
organizaţiile neguvernamentale 

         
9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Mureş 

în Adunarea Generală a Asociaţiei „Comunităţilor Văii Gurghiului” 
              
10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei comisiei paritare, înfiinţate în 

baza Hotărârii nr.48/27.III.2008, pentru atribuirea traseelor cuprinse în programul 
judeţean de transport public rutier de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 
2008 – 2011 

         
11. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureş 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCJM nr.136/25 septembrie 2008 
privind încadrarea în categoria funcţională a drumurilor comunale a unor drumuri 
vicinale de pe teritoriul administrativ al comunei Măgherani din judeţul Mureş 
                                                                                                                                   

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia tehnică de amenajare 
a teritoriului şi de urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş  

 
        
 
 
 
        PREŞEDINTE     Avizat pentru legalitate 
         SECRETAR 
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