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HOTĂRÂREA NR.163 
din 26 noiembrie 2020 

pentru modificarea Anexei nr. 3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158/5.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 31166/20.11.2020 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie nr. 

31259/20.11.2020, precum și raportul Serviciului juridic nr. 31317/20.11.2020,  

Având în vedere: 

- Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.158/2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Mureș, 

- Încheierea civilă nr.90/C a Tribunalului Mureș pronunțată în dosarul nr.2259/102/2020 

privind validarea mandatelor consilierilor județeni declarați supleanți la alegerile locale 

din data de 27 septembrie 2020, 

Ținând seama de propunerile făcute de grupurile de consilieri reprezentate în Consiliul 

Județean Mureș cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 124 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art. 22 din Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Mureș, cu completările ulterioare,   

În temeiul prevederilor art.182 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

Art.1. Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.158/2020 privind organizarea 

comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș se modifică și se înlocuiește cu 

anexa la prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica persoanelor nominalizate, Instituției Prefectului 

Județul Mureș și se aduce la cunoștință publică.  

 

PREŞEDINTE                                           Contrasemnează 

Péter Ferenc                             SECRETAR GENERAL 

                                          Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr.3 la  HCJM nr.158/2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș  

 

 

În conformitate cu prevederile art.124 coroborat cu art.182 alin.(4) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, după constituire consiliul județean își organizează comisii de 

specialitate, pe principalele domenii de activitate. 

Astfel, în ședința extraordinară din data de 5 noiembrie 2020 a fost adoptată 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.158 privind constituirea comisiilor de 

specialitate ale acestuia, componența nominală a acestora fiind cuprinsă în anexa 

nr.3, cu precizarea că pentru pozițiile ce urmează a fi ocupate de supleanți s-a 

menționat doar formațiunea politică pe lista căreia au fost înscriși aceștia la 

alegerile locale din 27.09.2020. 

Având în vedere Încheierea civilă a Tribunalul Mureș nr.90/C/12 noiembrie 2020, 

pronunțată în Dosarul nr.2259/102/2020, privind validarea a cinci mandate de 

consilier județeni, supleanți pe listele formațiunilor politice la alegerile locale din 

data de 27 septembrie a.c., se impune completarea componenței  nominale a 

comisiilor de specialitate, conform nominalizărilor făcute de grupurile de consilieri 

reprezentate în Consiliul Județean Mureș, sens în care se modifică în mod 

corespunzător Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.158/2020. 

În considerarea celor menționate, supunem spre dezbatere proiectul de hotărâre 

pentru modificarea Anexei nr.3 la HCJM nr.158/2020 privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale Consiliului Județean Mureș, în vederea aprobării. 

 

PREŞEDINTE                       

Péter Ferenc                                     
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la HCJM nr.158/5 noiembrie 

2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș 

 

 

Potrivit prevederilor art.182 alin.(4) coroborate cu cele ale art.124  din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, după constituire, consiliul județean își organizează comisiile 

de specialitate pe principalele domenii de activitate 

Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de 

specialitate, domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, 

numărul și denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii, precum și 

componența nominală a acestora se stabilesc prin hotărâre a consiliului județean. 

Astfel, în ședința extraordinară din data de 5 noiembrie 2020 a fost adoptată 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158 privind organizarea comisiilor de 

specialitate, stabilindu-se un număr de șase comisii. În cadrul acestora, conform 

Anexei nr. 3 la hotărâre, au fost nominalizați consilierii județeni ale căror mandate 

au fost validate și care au depus jurământul prevăzut de art.117 din  OUG nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Prin Încheierea civilă a Tribunalului Mureș nr.90/C/12 noiembrie 2020, pronunțată în 

Dosarul nr.2259/102/2020, au fost validate un număr de cinci mandate de consilier 

județean, supleanți pe listele formațiunilor politice la alegerile locale din data de 27 

septembrie 2020, respectiv: 

- Pokorny Vasile Ștefan din partea Uniunii Democratice a Maghiarilor din 

România; 

- Moldovan Angela din partea Partidului Social Democrat – Organizația 

Județeană Mureș; 

- Lupa Alexandru și Pogăcean Constantin din partea Partidului Național Liberal – 

organizația Județeană Mureș; 

- Bretfelean Valentin Constantin din partea Partidului Mișcarea Populară – 

Filiala Mureș. 
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Astfel, supleanții validați urmează să completeze componența comisiilor de 

specialitate, după depunerea jurământului la prima ședință de consiliu județean. 

Ținând seama de propunerile făcute de formațiunile reprezentate în Consiliul 

Județean Mureș cu privire la componența nominală a comisiilor de specialitate și 

având în vedere cele prezentate mai sus,  

Considerăm că sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și 

aprobare a proiectului de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la HCJM 

nr.158/5.11.2020 privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Județean Mureș. 

 

 

 

ȘEF SERVICIU  

Delia Belean 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei nr.3 la HCJM nr.158/5.11.2020 

privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr.31166/20.11.2020 şi în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate nr.31259/20.11.2020 al Serviciului administrație publică și 

cancelarie,  

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică legislativă, sens 

în care s-a întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

Analizând proiectul de hotărâre și înscrisurile anexate, reiese că, în speţă, sunt 

incidente prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.124 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, ale art.22 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

115/2019, cu completările ulterioare și Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158 

din data de 5 noiembrie 2020 privind organizarea comisiilor de specialitate. 

În ședința extraordinară din data de 5 noiembrie 2020 a fost adoptată Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr. 158 privind organizarea comisiilor de specialitate, 

stabilindu-se un număr de șase comisii. În cadrul acestora, conform Anexei nr. 3 la 

hotărâre, au fost nominalizați consilierii județeni ale căror mandate au fost validate și 

care au depus jurământul prevăzut de art.117 din  OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  

Potrivit art. 1 din Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 158 din data de 5 

noiembrie 2020 -  repartizarea  în comisii a consilierilor județeni supleanți se va face 

de către grupurile de consilieri, după validarea acestora de către Tribunalul Mureș, cu 

respectarea acelorași reguli. 

Astfel, prin Încheierea civilă a Tribunalului Mureș nr.90/C/12 noiembrie 2020, 

pronunțată în dosarul nr.2259/102/2020, au fost validate un număr de cinci mandate 

de consilier județean, supleanți pe listele formațiunilor politice la alegerile locale din 

data de 27 septembrie 2020, respectiv: 

- Pokorny Vasile Ștefan din partea Uniunii Democratice a Maghiarilor din România; 

- Moldovan Angela din partea Partidului Social Democrat – Organizația Județeană 

Mureș; 
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- Lupa Alexandru și Pogăcean Constantin din partea Partidului Național Liberal – 

organizația Județeană Mureș; 

- Bretfelean Valentin Constantin din partea Partidului Mișcarea Populară – Filiala 

Mureș. 

Astfel, supleanții validați urmează să completeze componența comisiilor de 

specialitate, după depunerea jurământului la prima ședință de consiliu județean, în 

funcție de desemnarea făcută în scris de fiecare grup de consilieri reprezentat în 

Consiliul Județean Mureș. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm 

că potrivit prevederilor art.182 alin.(4) coroborate cu cele ale art.124  din Ordonanța 

de urgență a Guvernului nr.57/2020 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, precum și cele ale art.22 din Regulamentul de organizare și 

funcționare a Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.115/26.09.2019 cu modificările și completările ulterioare, după constituire, 

consiliul județean își organizează comisiile de specialitate pe principalele domenii de 

activitate, în termenul stabilit prin regulamentul de organizare și funcționare al 

consiliului județean.  

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.  

Față de argumentele anterior expuse, opinăm că proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr.3 la HCJM nr.158/5.11.2020 privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Județean Mureș, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi 

supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
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