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            HOTĂRÂREA NR.92 

                   din 28 iulie 2016 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.89 din 24 iunie 

2016 privind constituirea comisiilor de specialitate 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.14.352/28.07.2016 a Direcției Juridice și 

Administrație Publică, 

Având în vedere solicitarea Grupului de consilieri ai U.D.M.R. din cadrul Consiliului 

Județean Mureș,  

Ținând seama de prevederile art.15 şi 17 din Regulamentul-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliilor locale, aprobat prin O.G. nr.35/2002, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.54 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

     hotărăşte : 

 

Articol unic. (1) Se modifică Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.89 din 24 iunie 

2016 privind constituirea comisiilor de specialitate, în sensul că dl. Szabó Árpád se 

numeşte în Comisia pentru mediu și agricultură, iar domnul Szigyárto Zsombor-István 

se numește în Comisia de amenajare teritoriu și urbanism.   

(2) Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate la alin.(1), care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire.  

 

 

PREȘEDINTE                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                           SECRETAR 

                          Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind modificarea 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.89/24.06.2016 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.  

Prin adresa înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş cu nr. 14.921/27.07.2016, în 

numele grupului de consilieri UDMR din cadrul Consiliului Județean Mureș s-a 

formulat solicitarea de modificare a componenței unor comisii, motivat pe de-o 

parte de pregătirea profesională şi domeniul în care consilierii îşi desfăşoară 

activitatea, iar pe de altă parte de opțiunea personală a doi consilieri județeni. 

În sensul celor mai sus arătate, propunerea înaintată vizează următoarele 

modificări:   

 - dl. Szabó Árpád să fie desemnat membru în Comisia pentru mediu și agricultură;   

-  dl. Szigyárto Zsombor István să fie desemnat membru în Comisia de amenajare 

teritoriu și urbanism. 

Având în vedere cele de mai sus, supunem spre aprobarea proiectului de hotărâre 

anexat.  

 

PREŞEDINTE                DIRECTOR EXECUTIV  

Péter Ferenc                        Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: șef serviciu Delia Belean 

Nr.ex.: 2 

   Nr. 14.352/28.07.2016 

   Dosar VI D/1 
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