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HOTĂRÂREA NR. 125 
din 25 august 2016 

pentru completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.104/2016 
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. 15619/18.08.2016 a Direcţiei Juridice şi Administraţie 
Publică, precum şi avizul comisiilor de specialitate,  

Având în vedere prevederile: 

- art.11, 13, ale art.91, alin. (1),  lit.”b”, „c” şi „e”, ale art.91,  alin.(6),  lit. „a” şi „c” 
şi ale 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,  

- dispoziţiilor art.18 şi 19 din Statutul A.D.I. Centrul Transilvaniei, 

În temeiul prevederilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
hotărăşte: 

 
Art.I. Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.104/2016 privind  desemnarea 
reprezentanţilor Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de conducere 
ale asociaţiilor în care acesta este membru se completează, în sensul desemnării 
doamnei Adriana Buruş ca reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 
Administraţie al A.D.I. Centrul Transilvaniei, alături de domnii Alexandru Cîmpeanu şi 
Ovidiu Dancu. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică A.D.I. Centrul Transilvaniei şi persoanei 
nominalizate la art.I.   

 

 

PREŞEDINTE                              Contrasemnează 
Péter Ferenc                      SECRETAR 
                              Paul Cosma 
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               Nr.15619/18.08.2016 
               Dosar: ___________ 

 
 
 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru completarea  Anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.104/2016 
privind desemnarea reprezentanţilor Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş 
în organele de conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru 

 

Asociaţiile la care este parte Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş sunt organizate şi 
funcţionează în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi 
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Actelor constitutive şi a 
Statutelor însuşite de către acesta. 

Organele de conducere, administrare şi control ale asociaţiilor sunt formate din 
reprezentanţii legali ai autorităţilor publice/unităţilor administrativ teritoriale membre 
ale Asociaţiei sau reprezentanţi ai acestora, desemnaţi prin hotărâri ale autorităţilor 
deliberative, pe o perioadă determinată. 

În acest sens, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.104/2016 în Consiliul de 
Administraţie la A.D.I. Centrul Transilvaniei au fost nominalizaţi domnul Alexandru 
Cîmpeanu şi domnul Ovidiu Dancu. 

Întrucât, potrivit prevederilor art.18 alin. (3) din Statut, numărul membrilor  Consiliului 
de Administraţie al Asociaţiei este de 13 membri, din care - conform art.19, Judeţul 
Mureş are 3 reprezentanţi, se impune nominalizarea  încă a unui reprezentant, alături 
de cei doi membri desemnaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.104/2016. 

Faţă de aspectele mai sus arătate, propunem completarea  Anexei la Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.104/2016, în sensul desemnării doamnei Adriana Buruş ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de Administraţie al A.D.I. Centrul 
Transilvaniei, alături de domnii Alexandru Cîmpeanu şi Ovidiu Dancu, conform 
proiectului de hotărâre anexat. 
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