HOTĂRÂREA NR.109
din 25 iunie 2020
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în
consiliile de administrație ale unor instituții publice

Consiliul Judeţean Mureş,
Analizând referatul de aprobare nr.16193/19.06.2020 al Președintelui Consiliului
Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane
nr.16221/19.06.2020, raportul Serviciului juridicnr.16251/19.06.2020, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
Potrivit prevederilor art.96 alin.(2^1) lit.„b” din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011,
cu modificările și completărie ulterioare, ale art.19 alin.(1) din Ordonanța Guvernului
nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.„f”, precum şi cele ale art.182 alin.(1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.1.Se desemnează reprezentanții Consiliului Județean Mureș în consiliile de
administrație ale unor instituții publice, după cum urmează:




la Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă nr.1, doamna Kadar Katalin;
la Filarmonica de Stat Târgu Mureș, doamna Kadar Katalin;
la Centrul Județean de Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, doamna
Lefter Erika.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr.1,
Filarmonicii de Stat Târgu Mureș și Centrului Județean de Cultură Tradițională și
Educație ArtisticăMureş şi persoanelor nominalizate la art.1 din prezenta hotărâre, care
răspund de aducerea ei la îndeplinire.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
Paul Cosma

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL

Nr. 16193/19.06.2020
Dosar IX.B.1

REFERAT DE APROBARE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliile
de Administrație ale unor instituții publice

În baza prevederilor art.96, alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011
„Unităţile de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de
consiliile de administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz.”
Potrivit prevederilor art.96, alin.(2^1), lit.„b” din Legea educaţiei naţionale
nr.1/2011, cu modificările și completărie ulterioare, în structura consiliului de
administraţie al unităţilor de învăţământ special de stat, format din 7 membri, se
regăseşte şi un reprezentant al consiliului judeţean.
De asemenea, în legislaţia specifică instituţiilor de cultură şi în Regulamentele de
Organizare şi funcţionare ale instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului
Judeţean, este prevăzută funcţionarea unor Consilii administrative/consilii de
administrație.
Consiliul Judeţean Mureş a desemnat, din rândul funcționarilor publici din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Mureș, reprezentanţii săi în Consiliile
administrative/de administraţie ale acestor instituții.
Întrucât raportul de serviciu al unora dintre funcționarii publici desemnați în cadrul
acestor consilii administrative/de administrație a încetat, se impune înlocuirea
acestora, respectiv desemnarea unor reprezentanți noi, sens în care anexăm o
propunere de numire.
Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 alin.(1) prin raportare
la cele ale art.182 alin.(4), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre
aprobare proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Mureș în Consiliile de Administrație ale unor instituții publice.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Nr. 16221/19.06.2020
Dosar IX.B.1

RAPORT DE SPECIALITATE
privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliile de
Administrație ale unor instituții publice

Potrivit prevederilor art.96, alin.(1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 „Unităţile de
învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică sunt conduse de consiliile de
administraţie, de directori şi de directori adjuncţi, după caz.”
Conform prevederilor art.96, alin.(2^1), lit.„b” în structura consiliului de administraţie al
unităţilor de învăţământ special de stat format din 7 membri, se regăseşte şi un
reprezentant al consiliului judeţean.
De asemenea, în legislaţia specifică instituţiilor de cultură (Ordonanța Guvernului
nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi
desfăşurarea activităţii de impresariat artistic), precum şi în Regulamentele de Organizare
şi funcţionare ale instituţiilor de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean, este
prevăzută funcţionarea unor Consilii administrative/consilii de administrație.
În aplicarea prevederilor legale mai sus amintite, Consiliul Judeţean Mureş a desemnat, din
rândul funcționarilor publici din aparatul de specialitate, prin Hotărârea
nr.139/11.09.2014, cu modificările și completările ulterioare, reprezentanţii săi în
Consiliile de Administraţie ale celor trei centre de educaţie incluzivă din judeţ.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.70/2007, cu modificările
ulterioare, au fost numiți reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş, în Consiliile
administrative (sau de administraţie) ale unor instituţii de cultură.
Întrucât, raportul de serviciu al unor funcționarii publici desemnați în cadrul acestor
consilii administrative/de administrație a încetat se impune desemnarea unor noi
reprezentanți ai Consiliului Județean Mureș în aceste consilii.
Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare
nr.16193/19.06.2020 privind actualizarea Consiliilor de Administrație al unor instituții
publice, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a
acestui proiect de hotărâre.

ȘEF SERVICIU
Elena Popa

Întocmit: Şef serviciu - Elena Popa/2.ex.
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Nr.16251/19.06.2020
Dosar nr. IX.B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului
Județean Mureș în Consiliile de Administrație ale unor instituții publice

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu
Referatul de aprobare nr. 16193 din 19.06.2020 și în considerarea celor reținute în
Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane,
În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Mureș nr. 115/26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare
incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de
competenţă incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de
tehnică legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm
următoarele:
Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea
actului administrativ sunt incidente prevederile art. 96 alin. (2^1), lit. „a” din Legea
educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cele ale art.
19 alin. (1) lit. „b” din Ordonanța Guvernului nr. 21/2007 privind instituţiile şi
companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de
impresariat artistic, cu modificările și completările ulterioare, precum și cele ale art.
173 alin. (1) lit. „f” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Potrivit prevederilor art. 96 alin. (2^1), lit. „a” din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 în cazul unităţilor de învăţământ special de nivel gimnazial cu un singur rând
de clase, consiliul de administraţie este format din 7 membri, cu următoarea
componenţă: 3 cadre didactice, inclusiv directorul; 2 reprezentanţi ai părinţilor;
preşedintele consiliului judeţean/Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau un
reprezentant al acestuia; un reprezentant al consiliului judeţean/Consiliului General al
Municipiului Bucureşti.
Totodată, din prevederile art. 19 alin. (1) lit. „b” din Ordonanța Guvernului nr.
21/2007 rezidă necesitatea ca, din consiliul administrativ al instituţiei de spectacole
sau concerte aflată în subordinea administrației publice locale să facă parte un
reprezentant al autorității, și după caz, reprezentantul ordonatorului principal de
credite desemnat.
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În aplicarea prevederilor legale de mai sus, prin Hotărârea nr.139/11.09.2014, cu
modificările și completările ulterioare, Consiliul Judeţean Mureş a desemnat, din
rândul funcționarilor publici din aparatul de specialitate, reprezentanţii săi în
Consiliile de Administraţie ale celor trei centre de educaţie incluzivă din judeţ.
De asemenea, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 70/2007, cu modificările
ulterioare, au fost numiți reprezentanţii Consiliului Judeţean Mureş, în consiliile
administrative (sau de administraţie) ale unor instituţii de cultură.
Având în vedere că raportul de serviciu al unora dintre funcționarii publici desemnați
în cadrul acestor consilii administrative/de administrație a încetat, se impune
desemnarea altor persoane ca reprezentanți ai autorității publice județene.
În ceea ce privește normele de competență incidente activități autorității publice
precizăm că, consiliul județean îndeplinește orice alte atribuții prevăzute de lege
potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „f” din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Menționăm că, proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea prevederilor art.
81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările și completările ulterioare.
Din perspectiva celor mai sus arătate, în considerarea prevederilor legale la care am
făcut mai sus referire, apreciem că proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentanților Consiliului Județean Mureș în Consiliile de Administrație ale unor
instituții publice, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş, ulterior avizării de către comisiile de specialitate
nominalizate în condițiile art. 136 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV
Genica Nemeș

Întocmit: Catrinoi Ionuț/2 ex.
Verificat: Adriana Farkas – Şef Serviciu
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