
 
                ROMÂNIA         
          JUDEŢUL MUREŞ 
      CONSILIUL JUDEŢEAN 

                             PREŞEDINTE 
 
 
 
 
 

                DISPOZIŢIA  NR. 17 
                din 22 ianuarie 2009 

 
privind convocarea Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 

ordinară pentru data de 29 ianuarie 2009, 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 29 ianuarie 2009, orele 13.00, în sala mare de şedinţe din 
Palatul Administrativ, având următoarea 

 
          ordine de zi : 

 
1. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

judeţean al domnului Alexandru Petru Frătean 
   
2. Proiect de hotărâre privind acordul de preluare, fără plată, a bunurilor mobile din 

dotarea Complexului Parc, imobil situat în Tîrgu 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 

       
3. 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 

    
4. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor 

imobile ce aparţin domeniului public judeţean  
  
5. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unor spaţii din imobilul ce 

aparţine domeniului public judeţean, situat în Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti nr.13 
 

 
 



   
6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de delegarea gestiunii serviciului 

de apă şi canalizare 
  
7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean nr.74/2008 
   
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării judeţului Mureş la Asociaţia 

Microregională „Valea Virajului – Nyárádmente” 
   
9. Proiect de hotărâre privind utilizarea, în anul 2009, a fondului de rulment constituit 

la 31 decembrie 2008 
   
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru un beneficiar din 

instituţiile de asistenţă socială şi protecţia copilului subordonate Consiliului Judeţean 
Mureş şi în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi protecţia Copilului 

  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Consiliul Judeţean Mureş şi 

Asociaţia Studenţilor Maghiari Mureş în vederea organizării celei de-a 16-a ediţii a 
Sesiunii Ştiinţifice Studenţeşti 

       
12. Proiect de hotărâre privind transformarea unor funcţii publice de execuţie din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş  
   
13. Proiect de hotărâre privind modificarea arondării actuale a două localităţi la un nou 

serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor  
  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea avizelor date de Comisia de amenajarea 

teritoriului şi de urbanism de pe lângă Consiliul Judeţean Mureş 
   
15. Planul strategic de activitate în slujba comunităţii şi pentru asigurarea ordinii şi 

liniştii publice, pe anul 2009 
    
16. Evaluarea activităţii Poliţiei Judeţului Mureş în anul 2008 
 
 
 
 
 
                PREŞEDINTE  Avizat pentru legalitate 
            SECRETAR 
           Lokodi Edita Emőke 
                                                                                     Paul Cosma 
 
 
  

 
 
 
 
 
 


