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HOTĂRÂREA NR. 104 
din 28 iulie 2016 

 
privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în 

organele de conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.13.974/21.07.2016 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 

Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile:  

- art.92 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 - Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările 

şi completările ulterioare,  

- dispoziţiile statutare ale asociaţiilor în care Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş 

este membru,  

In temeiul prevederilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

       hotărăşte : 

Art.1. Se desemnează reprezentanţii Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în 

organele de conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru, conform anexei, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Persoanele desemnate ca reprezentanţi ai Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean 

Mureş conform art.1, cu excepţia celor desemnaţi ca reprezentanţi în Adunările 

Generale ale Asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având drept obiect de 

activitate servicii comunitare de utilităţi publice, vor înainta autorităţii publice 

judeţene, în termen de 60 de zile de la numire, un raport de analiză cu propuneri 

motivate de rămânere/retragere, după caz, a Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean 

Mureş din asociaţia analizată.  

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică asociaţiilor şi persoanelor nominalizate în 

anexă.  

 

PREŞEDINTE               Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                     SECRETAR  

                                         Paul Cosma   
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului 

Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de conducere ale asociaţiilor 

în care acesta este membru 

 

 

 

Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş are calitatea de membru în 6 asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară, constituite în baza Legii nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare şi în 12 asociaţii, constituite în baza O.G. nr.26/2000 cu privire la 

asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare.   

Reprezentanţii unităţilor administrativ teritoriale membre ale asociaţiilor 

acţionează în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre, 

pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale şi pentru exercitarea 

competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale, în baza mandatului 

încredinţat prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-

teritoriale membre. 

Având în vedere rezultatele alegerilor locale din 5 iunie 2016 care au dus la 

modificarea componenţei autorităţilor publice locale la nivelul Judeţului Mureş şi 

faptul că potrivit dispoziţiilor cuprinse în Statutul acestor asociaţii, organele de 

conducere ale acestora sunt formate din reprezentanţii legali ai membrilor ori 

mandatarii acestora sau reprezentanţii desemnaţi de către autorităţile 

deliberative, se impune desemnarea de noi reprezentanţi în organele de 

conducere ale asociaţiilor, în care Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş este 

membru. 

Menţionăm că, la asociaţiile la care, potrivit Statutului acestora, Adunarea 

Generală a Asociaţilor este formată din reprezentanţii legali ai membrilor, 

componenţa acestora se modifică de drept. 

În schimb, la asociaţiile la care reprezentanţii Judeţului Mureş/Consiliului 

Judeţean Mureş în organele de conducere ale acestora sunt numiţi prin hotărâri 

ale autorităţii deliberative, pe o perioadă determinată, iar înlocuirea/revocarea 

lor se face tot prin hotărâri ale autorităţii deliberative care i-a desemnat, se 

impune desemnarea de noi reprezentanţi, potrivit prevederilor statutare.  

   Nr.13.974/21.07.2016 

   Dosar VI/D/1 
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Având în vedere faptul că, unele dintre asociaţiile la care Judeţul Mureş/Consiliul 

Judeţean Mureş este membru, nu mai desfăşoară activitate, nemaifiind de 

relevanţă scopul avut în vedere la data înfiinţării lor, propunem ca persoanele 

desemnate să facă parte din organele de conducere ale acestora, să procedeze la 

o analiză şi să facă propuneri de rămânere/retragere a Judeţului Mureş/Consiliului 

Judeţean Mureş în/din asociaţia analizată. 

Faţă de aspectele mai sus arătate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

anexat. 

 

 

 

PREŞEDINTE                          DIRECTOR EXECUTIV 

Péter Ferenc              Genica Nemeş 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke 
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