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HOTĂRÂREA NR.135 
din 27 august 2020 

privind instituirea Diplomei de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” 

 

 

Consiliul Județean Mureș, 

Văzând referatul de aprobare nr.22322 din 20.08.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Serviciului juridic nr. 22489 din 21.08.2020, 

raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare regională și implementare proiecte 

nr. 22433 din 21.08.2020, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

În temeiul prevederilorart.173 alin.(1) lit. „b”, coroborate cu cele ale alin.(3) 

lit. „d”, precum și ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se instituie Diploma de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS”, care se 

acordă de către Consiliul Județean Mureș persoanelor fizice care prin acțiunile/ 

activitățile desfășurate au contribuit la promovarea și afirmarea pe plan național și 

internațional a valorilor județului Mureș, la dezvoltarea socio-economică a acestuia, la 

dezvoltarea spiritului civic și de apartenență la comunitate. 

Art.2. Se aprobă Regulamentul pentru acordarea Diplomei de onoare „PRO CAUSA 

MARISIENSIS COMUNITATIS”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3. Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr. 76 din 27.07.2006 privind instituirea 

Diplomei de Onoare și a plachetei „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” ce se acordă 

anual de către Consiliul Județean Mureș, având ca inițiator pe domnul consilier județean 

Pokorny Vasile Ștefan și nr. 105 din 27.09.2006 privind aprobarea Regulamentului pentru 

acordarea Diplomei de Onoare și a plachetei „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” își 

încetează aplicabilitatea. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de dezvoltare regională și implementare 

proiecte, Direcției economice, Serviciului resurse umane, precum și Direcției juridice și 

administrație publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Mureș. 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează              

Péter Ferenc                                                      SECRETAR GENERAL                                 

                                                                                                   Paul Cosma                                                                
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REFERAT DE APROBARE 

a proiectului de hotărâre privind instituirea 
Diplomei de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” 

 
 

Este de notorietate faptul că judeţul Mureş, prin poziţia sa geografică constituie o 

punte de legătură cu Europa şi un pol de dezvoltare şi colaborare orientat pe domenii 

competitive, în scopuri comune, agreate de comunitatea Europeană. 

Instituirea acestei Diplome, pentru recunoaşterea valorilor din întregul spectru 

economic, politic și social-cultural este o dovadă a aprecierii contribuţiei aduse în 

promovarea şi afirmarea pe plan naţional şi internaţional a județului Mureș și a 

resurselor de care acesta dispune. 

Diploma de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” va fi acordată de către 

Consiliul Judeţean Mureş, în baza unui Regulament aprobat de acesta. Forma, 

conținutul și descrierea Diplomei, ca document oficial prin care se certifică 

recunoașterea oficială a meritelor persoanelor beneficiare sunt prezentate în anexa 

la Regulament. 

Beneficiarii Diplomei de onoare vor fi persoane fizice, indiferent de cetăţenie care 

prin acțiunile/ activitățile desfășurate au contribuit la promovarea și afirmarea pe 

plan național și internațional a valorilor județului Mureș, la dezvoltarea socio-

economică a acestuia, respectiv la dezvoltarea spiritului civic și de apartenență la 

comunitate. 

Propunerile pentru nominalizarea celor care beneficiază de această Diplomă vor 

putea fi făcute de către președintele consiliului județean, consilierii județeni, 

instituții publice, societatea civilă și de grupuri de cetățeni având domiciliul pe raza 

județului Mureș. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, supunem spre analiză și aprobare proiectul 

de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 

   Nr. 22322/20.08.2020 

  Dosar IX/B/1 
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Raport de specialitate 

la proiectul de hotărâre privind instituirea Diplomei de onoare „PRO CAUSA 

MARISIENSIS COMUNITATIS” 

 

 

În semn de recunoaștere a contribuției aduse la promovarea și afirmarea valorilor 

județului Mureș atât în țară, cât și în afara granițelor ei, Consiliul Județean Mureș a 

adoptat în anul 2006 Hotărârea nr. 76 din 27 iulie 2006 privind instituirea Diplomei de 

onoare și a plachetei „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” ce se acordă anual de către 

Consiliul Județean Mureș și Hotărârea nr. 105 din 27 septembrie 2006 privind aprobarea 

Regulamentului pentru acordarea Diplomei de onoare și a plachetei „PRO CAUSA 

MARISIENSIS COMUNITATIS”. Regulamentul aprobat prevedea acordarea unei diplome de 

onoare și a unei plachete atât unor persoane fizice, cât și persoanelor juridice care prin 

activitatea lor au adus o contribuție deosebită la dezvoltarea județului. Anual urma să se 

desfășoare o ceremonie de decernare a distincțiilor, cu ocazia festivităților prilejuite de 

aniversarea zilei de 9 mai.  

Întrucât până în prezent nu au fost valorificate aceste hotărâri, se propune un nou 

Regulament pentru instituirea Diplomei de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS 

COMUNITATIS”, respectiv abrogarea celor două hotărâri adoptate anterior. 

Diploma se va acorda persoanelor fizice care, prin întreaga activitate sau diverse 

proiecte, demersuri, acțiuni desfășurate, au contribuit la promovarea și afirmarea pe 

plan național și internațional a valorilor județului Mureș, la dezvoltarea socio-economică 

a acestuia, la dezvoltarea spiritului civic și de apartenență la comunitate. 

Acordarea Diplomei de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” se va face în baza 

Regulamentului supus aprobării, de asemenea, prin prezentul proiect de hotărâre. 

Conform acestuia, propunerile de nominalizare a persoanelor care vor beneficia de 

această Diplomă pot fi făcute de către președintele consiliului județean, consilierii 

județeni, instituții publice, societatea civilă și grupuri de cetățeni având domiciliul pe 

raza județului Mureș, pe bază de cerere depusă la registratura Consiliului Județean  

   Nr. 22433 /21.08.2020 

   Dosar  IV/C/8 
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Mureș. Acordarea diplomei nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, domiciliu, 

sex, religie sau apartenență politică. Diploma se poate acorda, după caz, în timpul vieții 

celui în cauză sau post – mortem. În anexa la Regulamentul de acordare a Diplomei sunt 

prevăzute forma, conținutul și descrierea acesteia. 

Diplomele vor fi înmânate beneficiarilor în cadrul unei ceremonii prevăzute în 

Regulament a se desfășura semestrial, într-o ședință publică cu caracter festiv. 

Pe web site-ul Consiliului Județean Mureș se va publica, într-o rubrică distinctă, lista 

persoanelor care vor primi Diploma de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS”. 

Față de cele de mai sus, considerăm că poate fi supus spre dezbatere și aprobare  

Proiectul de hotărâre privind instituirea Diplomei de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS 

COMUNITATIS”. 

 

                                                                                                        Director executiv 

                                                                                                            Bățaga Valer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Fabian Livia 

Verificat: Suciu Călin, Șef serviciu  

2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind instituirea Diplomei de onoare „PRO CAUSA 

MARISIENSIS COMUNITATIS” 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș cu 

Referatul de aprobare nr. 22322 din 20.08.2020 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr. 22433 din 21.08.2020 al Direcției de dezvoltare regională și 

implementare proiecte, 

În conformitate cu prevederile art. 45, alin. (4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr. 115/2019, am 

procedat la verificarea legislației primare și secundare în aplicarea căreia este elaborat 

proiectul, corespondența cu normele de competență incidente activității autorității 

deliberative și respectarea normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit 

prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Din înscrisurile care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că în adoptarea actului 

administrativ sunt incidente dispozițiile art. art. 173, alin. (1), lit. „b” și alin. (3), 

lit. „d” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Conform acestui text legal, în îndeplinirea atribuțiilor privind dezvoltarea economico-

socială a județului, consiliile județene pot adopta strategii din proprie inițiativă, 

demers menit să stimuleze și să determine orice persoană interesată să se remarce prin 

acțiunile/ activitățile sale, să promoveze și să afirme pe plan național și internațional 

valorile județului Mureș, respectiv să-și aducă contribuția sa la dezvoltarea spiritului 

civic și de apartenență la comunitate. 

În acest sens, Diploma de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS” reprezintă 

documentul oficial prin care se certifică recunoașterea și cinstirea oficială a meritelor 

beneficiarului. 

Precizăm totodată, 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 si completările ulterioare. 

Din perspectiva celor mai sus arătate, opinăm că proiectul de hotărâre privind 

instituirea Diplomei de onoare „PRO CAUSA MARISIENSIS COMUNITATIS”, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean 

Mureș, ulterior avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art. 

136, alin. (4), din Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

Întocmit: Kakasi Andras 

Verificat: Adriana Farkas –Șef Serviciu 

Nr.22489 / 21.08.2020 

Dosar. IX/B/1 
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