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      CONSILIUL JUDEŢEAN MUREŞ             
      Direcţia Juridică şi Administraţie Publică               
      Serviciul Administraţie Publică şi Cancelarie    
      Nr.3.305/.17.II.2017 
      Dosar VI D/9     

GRAFICUL DE ŞEDINŢE  
        al comisiilor de specialitate pe luna februarie 2017 

 
 

Nr. 
Crt. 

Comisia de 
specialitate 

Data şi ora 
ședinței 

Ordinea de zi Responsabil 

1 Comisia tehnico –
economică 
 

23.02. 
Ora 11.00 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea 
consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu 
modificările ulterioare; 

   Răspunde: Elena Popa 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 
  Răspunde: Elena Popa 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 
special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

   Răspunde: Elena Popa  
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
   Răspunde: Elena Popa  

 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în 
mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Mureş; 
  Răspunde: Elena Popa 

Ioana 
Tcaciuc 
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6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale. 

   Răspund: Alin Mărginean, Marcela Matei 
 
 

2 Comisia de 
amenajare a 
teritoriului şi 
urbanism 
 

21.02. 
Ora 13.00 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea 
consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu 
modificările ulterioare; 

   Răspunde: Elena Popa 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 
  Răspunde: Elena Popa 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 
special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

   Răspunde: Elena Popa  
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
   Răspunde: Elena Popa  

 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în 
mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Mureş; 
  Răspunde: Elena Popa 
 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale. 

   Răspund: Alin Mărginean, Marcela Matei 
 

Călin Pop 
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3 Comisia de servicii 
publice 

21.02. 
Ora 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.02. 
Ora 11.30 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea 
consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu 
modificările ulterioare; 

   Răspunde: Elena Popa 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 
  Răspunde: Elena Popa 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 
special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

   Răspunde: Elena Popa  
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
   Răspunde: Elena Popa  

 
 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 
Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în 
mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Mureş; 

  Răspunde: Elena Popa 
 

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale. 

   Răspund: Alin Mărginean, Marcela Matei 
 

Olimpia 
Feier 

4 Comisia social-
culturală 

21.02. 
Ora 14.00 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea 
consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu 
modificările ulterioare; 

   Răspunde: Elena Popa 

Elena Popa 
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2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 
  Răspunde: Elena Popa 
 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 
special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

   Răspunde: Elena Popa  
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
   Răspunde: Elena Popa  

 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în 
mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Mureş; 
  Răspunde: Elena Popa 
 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale. 

   Răspund: Alin Mărginean, Marcela Matei 
 

5 Comisia juridică,  
ordine publică şi 
relaţii internaţionale 

22.02. 
Ora 14.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea 
consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu 
modificările ulterioare; 

   Răspunde: Elena Popa 
 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 
  Răspunde: Elena Popa 
 

Erika Lefter 
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23.02. 
Ora 12.00 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 
special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

   Răspunde: Elena Popa  
 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
   Răspunde: Elena Popa  

 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în 
mediul şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Mureş; 
  Răspunde: Elena Popa 
 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 
efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale. 

   Răspund: Alin Mărginean, Marcela Matei 
 
 

6 Comisia pentru 
agricultură şi mediu 

21.02. 
Ora 13.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.95/31.07.2010 privind constituirea 
consiliului de administraţie la unele unităţi sanitare publice, cu 
modificările ulterioare; 

   Răspunde: Elena Popa 
 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea 
organigramei, statului de funcţii şi a regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 

  Răspunde: Elena Popa 
 
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special gimnazial din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
   Răspunde: Elena Popa  
 

Cristina 
Moldovan 
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23.02. 
Ora 11.30 

 

 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea reţelei şcolare a învăţământului 

special liceal din judeţul Mureş pentru anul şcolar 2017 – 2018; 
   Răspunde: Elena Popa  
 
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de prevenire şi combatere a violenţei în mediul 
şcolar constituită la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă 
Educaţională Mureş; 

  Răspunde: Elena Popa 
 
 
 
1. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru 

efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin 
curse regulate speciale. 

   Răspund: Alin Mărginean, Marcela Matei 
 

 
 
 
 
      p. PREŞEDINTE                 SECRETAR 

     VICEPREȘEDINTE                Paul Cosma 

     Alexandru Cîmpeanu 

                                     

 

 

 

 
 
 
 
 
Întocmit: şef serviciu Delia Belean 
Verificat: director Genica Nemeş 
Nr.ex.2 


