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HOTĂRÂREA NR. 172 

din 23 noiembrie 2017 

privind  aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  
Consiliului Județean Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.24685/15.XI.2017 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureș pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, 
precum şi avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile: 

-  Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

-  Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- Legii nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 
pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 
modificarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;  

- Legii nr. 52/2003 privind  transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art. 91, alin.(1), lit. „a” coroborat cu alin. (2), lit. „c” şi al art. 97, 
alin.(1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

     hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 
Mureş, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Judeţean 
nr. 87 din 25 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, își încetează 
aplicabilitatea. 

Art.3. Direcţia Juridică şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 
direcțiilor și compartimentelor de specialitate din cadrul Consiliului Județean Mureș 
şi va asigura publicarea Regulamentului pe site-ul instituţiei. 

  

 

PREȘEDINTE                       Contrasemnează 

Péter Ferenc                      SECRETAR 

                              Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot087_2012.htm#exp
http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/anexa_hot087_2012.doc
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Nr.24685/15.XI.2017 

Dosar VI D/ 

Expunere de motive 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș 

 

  

Conform prevederilor art.104, alin.(2), lit.”a” din Legea nr.215/2001 a administrației 

publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, președintele 

consiliului județean întocmește și supune spre aprobare consiliului județean 

regulamentul de organizare și funcționare a acestuia.  

Consiliului Judeţean Mureş își exercită atribuţiile pe baza prevederilor Legii nr.215 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali, a altor prevederi legale în 

domeniu, precum și ale Regulamentului propriu de organizare şi funcţionare aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 87 din 25 iulie 2012 și modificat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.121 din 27 septembrie 2012. 

Având în vedere faptul că atât Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, cât 

și Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali au fost modificate și completate 

prin Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, 

pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali și ținând 

seama de necesitatea unei mai bune sistematizări, s-a elaborat un nou regulament de 

organizare și funcționare, conform anexei la proiectul de hotărâre, cel actual 

nemaifiind revizuit și actualizat din anul 2012. 

Faţă de cele prezentate, supunem spre analiză și adoptare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Mureş. 

 

 

PREȘEDINTE                            

Péter Ferenc                

 
 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Delia Belean 

Verificat: director Genica Nemeș 

2 ex. 
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