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HOTĂRÂREA NR. 48 
din 27 martie 2014 

 
privind actualizarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe 

domenii de activitate 
 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.5.098/26.III.2014 privind actualizarea 

componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe domenii de activitate, 

Luând în considerare prevederile art.40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare 

al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.87/26.07.2012, cu modificările şi completările ulterioare, 

Văzând solicitarea Liderului Grupului UDMR, domnul Kelemen Atilla-Márton, privind 

modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate, înregistrată la 

Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 4999/25.03.2014,  

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1), coroborate cu cele ale art.43 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se actualizează componenţa nominală a unor comisii de specialitate pe domenii 

de activitate, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.81/2012 privind constituirea comisiilor 

de specialitate, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod 

corespunzător. 

 

         

PREŞEDINTE                         Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                                                                 SECRETAR  

                                                        Paul Cosma 

      
 

 



 

 

Nr. 5098/26.III.2014 

Dosar VI D/1 

 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind actualizarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate pe 
domenii de activitate 

 
 
În conformitate cu prevederile art.15 şi 17 din Regulamentul-cadru de organizare şi 
funcţionare al consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.81/25.06.2012   
s-au constituit 6 comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate. 

Potrivit prevederilor art.40 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al 
Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.87/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nominalizarea membrilor 
fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, avându-se în vedere, de regulă, 
opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care îşi desfăşoară 
activitatea.  

Întrucât, de la data constituirii comisiilor de specialitate au survenit mai multe 
modificări, atât în componenţa consiliului judeţean, cât şi a comisiilor de specialitate 
ale acestuia, se impune o reaşezare a membrilor acestor comisii în spiritul respectării 
principiilor mai sus arătate.  

În acest sens, prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 
4999/25.03.2014, liderul Grupului UDMR, domnul Kelemen Atilla-Márton, a solicitat 
modificarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate, după cum urmează: 

- domnul Kedei Pál Elöd să fie desemnat membru în Comisia tehnico-economică; 

- domnul Dénes Iosif să fie desemnat membru în Comisia social-culturală; 

- domnul Dászkel László să fie desemnat membru în Comisa pentru agricultură şi mediu. 

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea proiectului de hotărâre anexat.  

 

 
 
PREŞEDINTE           DIRECTOR EXECUTIV     
Ciprian Dobre                                     Genica Nemeş 

      
 

 

 

 
Întocmit:consilier Gabriela Covaci 
Verificat:şef serviciu Delia Belean  
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