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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
      Nr.1365/20.01.2017 
      Dosar VI D/9 

      

 
GRAFICUL DE ŞEDINŢE  

        al comisiilor de specialitate pe luna ianuarie 2017 
 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
ședinței 

Ordinea de zi Responsabil 

1 Comisia tehnico –
economică 
 

26 ianuarie  
ora 11,00 

1.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Primăriei, nr.2; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 
4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, 
nr.13; 

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153F Nandra-
Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

5.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare şi 
supervizare pentru pregătirea şi planificarea unor contracte de concesiune a 
infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

Ioana 
Tcaciuc 
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         Răspunde: Genica Nemeş 
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr. 18920/12I/486/7.10.2016; 

         Răspunde:Radu Spinei 
  

7.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 
147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă;  

 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a 
deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 
2015; 

           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş; 

               Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Mureş. 

                     Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş;  

 Răspunde: Elena Popa  
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 
speciale. 
  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 
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2 Comisia de amenajare 
a teritoriului şi 
urbanism 
 

25 ianuarie 
ora 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 ianuarie 
Ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Primăriei, nr.2; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 
4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, 
nr.13; 

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153F Nandra-
Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

5.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare şi 
supervizare pentru pregătirea şi planificarea unor contracte de concesiune a 
infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

         Răspunde: Genica Nemeş 
 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr. 18920/12I/486/7.10.2016; 

         Răspunde:Radu Spinei 
  

1.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 
147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă;  

 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

2.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a 

deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 

Călin Pop 
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2015; 

           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 
speciale. 
  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

3 Comisia de servicii 
publice 

26 ianuarie  
ora 11,00 

1.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Primăriei, nr.2; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 
4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, 
nr.13; 

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153F Nandra-
Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare şi 
supervizare pentru pregătirea şi planificarea unor contracte de concesiune a 
infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

         Răspunde: Genica Nemeş 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr. 18920/12I/486/7.10.2016; 

         Răspunde:Radu Spinei  
7. Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 
147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 

Olimpia 
Feier 
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finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă;  
 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Mureş nr. 2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a 
deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 
2015; 

                    Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri 
de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare;  

 Răspunde: Elena Popa  
11. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 

director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Mureş;  

   Răspunde: Elena Popa  
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 
speciale. 
  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

4 Comisia social-
culturală 

26 ianuarie 
ora 11,00 

1.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Primăriei, nr.2; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 
4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 

Elena Popa 
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Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 
  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, 
nr.13; 

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153F Nandra-
Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

5.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare şi 
supervizare pentru pregătirea şi planificarea unor contracte de concesiune a 
infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

         Răspunde: Genica Nemeş 
 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr. 18920/12I/486/7.10.2016; 

         Răspunde:Radu Spinei 
  

7.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 
147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă;  

 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a 

deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 

2015;           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 
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           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri 
de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare;  

 Răspunde: Elena Popa  
11. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Mureş. 

                     Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşan 
12. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş;  

 Răspunde: Elena Popa  
13. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 
speciale. 
  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

5 Comisia juridică,  
ordine publică şi relaţii 
internaţionale 

25 ianuarie  
ora 14,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Primăriei, nr.2; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

2. Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 
4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă 
gratuită Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce 
aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa 
Mărăşeşti, nr.13; 

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153F Nandra-
Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 

Erika Lefter 
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5.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare şi 
supervizare pentru pregătirea şi planificarea unor contracte de concesiune a 
infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

           Răspunde: Genica Nemeş 
 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr. 18920/12I/486/7.10.2016; 

          Răspunde:Radu Spinei 
  

7.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 
147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă;  

 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

8.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a 

deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 

2015; 

                    Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
10.Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri 
de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare;  

 Răspunde: Elena Popa  
11.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei pentru 

Protecţia Copilului Mureş. 

                     Răspund: Genica Nemeş, Carmen Orăşean 
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26 ianuarie 
Ora 12,00 

1. Proiect de hotărâre privind nominalizarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei publice de 
director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Mureş;  

 Răspunde: Elena Popa  
 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public de persoane prin curse regulate 
speciale. 
  Răspund: Alin Mărginean, Marcel Matei 

6 Comisia pentru 
agricultură şi mediu 

25 ianuarie  
Ora 13,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu din 
imobilul ce aparţine domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Primăriei, nr.2; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

2.Proiect de hotărâre pentru stabilirea unor măsuri privind încăperea nr. 
4179, cu destinaţia de cabinet medical, din imobilul situat în municipiul Tîrgu 
Mureş, str. Gheorghe Marinescu, nr.50; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

3.Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de dare în folosinţă gratuită 
Societăţii Naţionale de Cruce Roşie a unor spaţii din imobilul ce aparţine 
domeniului public judeţean, situat în municipiul Tîrgu Mureş, P-ţa Mărăşeşti, 
nr.13; 

  Răspund: Alin Mărginean,  Marcela Moldovan 
 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului DJ 153F Nandra-
Bichiş-Ozd, km 0+000-9+360; 

  Răspund: Alin Mărginean, Marcela Moldovan 
 

5.Proiect de hotărâre privind utilizarea în anul 2017 a sumei de 
147.280.671,75 lei din excedentul cumulat al anilor precedenţi pentru 
finanţarea cheltuielilor de investiţii şi acoperirea golurilor de casă;  

 Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

6.Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 2/16.01.2017 privind acoperirea definitivă la 31.12.2016 a 

Cristina 
Moldovan 
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26 ianuarie 
Ora 11,30 

 
 

deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 

2015; 

           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
7.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 201/21.12.2016 privind aprobarea unor tarife 

şi taxe locale datorate în anul 2017 bugetului propriu al judeţului Mureş şi 

instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean Mureş 

           Răspund: Alin Mărginean, Ioana Tcaciuc 
 

1.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de coordonare şi 
supervizare pentru pregătirea şi planificarea unor contracte de concesiune a 
infrastructurii create în cadrul SMIDS Mureş 

         Răspunde: Genica Nemeş 
 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la 
contractul nr. 18920/12I/486/7.10.2016; 

         Răspunde:Radu Spinei 
 

 

 
 
PREŞEDINTE                              SECRETAR  
Péter Ferenc                                                                                                                                                               Paul Cosma  
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Ligia Dascălu 
Verificat: director Genica Nemeş 
Nr.ex.: 1  


