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HOTĂRÂREA NR. 187 

din 17 decembrie 2020 
pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.33559/11.12.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie 

nr.33583/11.12.2020, raportul Serviciului juridic nr.33596/11.12.2020, precum și avizul 

comisiei de specialitate, 

Având în vedere: 

- Ordinul Prefectului Județului Mureș nr. 459 din 30 octombrie 2020 privind constatarea 

ca legal constituit a Consiliului Județean Mureș, 

-Procesul-verbal constatator al rezultatului votului secret pentru alegerea 

vicepreședinților Consiliului Județean Mureș,  

Ținând seama de prevederile art.17 din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.115/2019, cu modificările și completările ulterioare, 

În considerarea prevederilor art.173 alin.(2) lit.”a” și ale art. 188 alin.(1) și (2) din 

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

modificările și 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. (1) Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș domnul 

Kovács Mihály-Levente, consilier județean validat pe Lista de candidați a Uniunii 

Democrate Maghiare din România. 

(2) Se alege în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Mureș domnul Ovidiu 

Georgescu, consilier județean validat pe Lista de candidați a Partidului Național Liberal. 

Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Mureș, 

persoanelor nominalizate la art.1, precum și compartimentelor din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                     Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                               SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                  Paul Cosma 
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REFERAT DE APROBARE  

la proiectul de hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean 

Mureș 

 

 

În urma scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020 privind alegerea 

autorităților administrației publice locale, au fost aleși consilierii județeni pentru 

mandatul 2020-2024.  

Prin Ordinul Prefectului Județului Mureș nr.459 din 30 octombrie 2020 a fost constatată  

legala constituire a Consiliului Județean Mureș.  

Potrivit  prevederilor art.173 alin.(2) lit.”a”, coroborate cu cele ale art.188 alin.(1) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, consiliul județean alege dintre membrii săi doi vicepreședinți, 

la propunerea președintelui sau a consilierilor județeni. 

Alegerea celor doi vicepreședinți se face, potrivit prevederilor art.188 alin.(2) din 

același act normativ, prin vot secret, cu majoritate absolută, iar la deliberarea și 

adoptarea hotărârii care privește alegerea în funcția de vicepreședinte a consiliului 

județean participă și votează și consilierul județean care candidează la această funcție. 

Pe durata mandatului vicepreședinții consiliului județean își păstrează statutul de 

consilier județean.  

În considerarea celor menționate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de 

hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș. 

 

PREŞEDINTE                       

Péter Ferenc                                     
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean 

Mureș 

 

 

În urma scrutinului electoral din data de 27 septembrie 2020 privind alegerea 

autorităților administrației publice locale au fost aleși consilierii județeni pentru 

mandatul 2020-2024.   

Totodată, prin Ordinul Prefectului Județului Mureș nr. 459 din 30 octombrie 2020  s-a 

constatat legală constituirea Consiliului Județean Mureș. 

Potrivit prevederilor art.173 alin.(2) lit.a) coroborate cu cele ale art.188 alin.(1) din 

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

modificările și completările ulterioare, consiliul județean alege din rândul 

consilierilor județeni 2 vicepreședinți, la propunerea președintelui consiliului 

județean sau a consilierilor județeni. Alegerea vicepreședinților se face, potrivit 

prevederilor art.188 alin.(2), coroborate cu cele ale art.139 alin.(7), raportat la art. 

182 alin. (4) din același act normativ, prin vot secret, cu majoritate absolută.  

Totodată, dispoziții similare sunt cuprinse și în Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr. 115/2019, cu modificările și completările ulterioare. 

Funcția de vicepreședinte a consiliului județean este o funcție de demnitate publică, 

astfel cum este precizat în art. 171 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Durata mandatului vicepreședinților consiliului județean este egală,  de regulă, cu 

durata mandatului consiliului județean, iar în cazul în care mandatul consiliului 

județean încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept 

și mandatul vicepreședinților, fără vreo altă formalitate. Conform prevederilor 

art.188 alin. (3) din OUG nr.57/2019 pe durata exercitării mandatului, vicepreședinții 

consiliului județean își păstrează statutul de consilier județean, fără a beneficia de 

indemnizația aferentă acestui statut, fiindu-le aplicabile incompatibilitățile specifice 

funcției de vicepreședinte al consiliului județean prevăzute în cartea I titlul IV din 

Legea nr.161/2003, cu modificările și completările ulterioare.  
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De precizat că, potrivit art. 188 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

57/2019, cu modificările și completările ulterioare, la deliberare și adoptarea 

hotărârilor care privesc alegerea vicepreședinților consiliului județean participă și 

votează și consilierul județean care candidează la funcția de vicepreședinte.  

Având în vedere argumentele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite 

condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și aprobare a proiectului de 

hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Mureș. 

 

 

 

ȘEF SERVICIU  

Delia Belean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Delia Belean 

2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru alegerea vicepreședinților Consiliului Județean 

Mureș  

 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 33559/11.12.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.33583/11.12.2020 al Direcţiei Juridice și Administrație Publică,  

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:  

În adoptarea actului administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile art. 173 alin.(2) 

lit.„a”, art.188 alin.(1) și (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, precum și cele ale art.17 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.115 din 26 septembrie 2019. 

Conform dispozițiilor art.171 alin.(3) din OUG nr.57/2019, funcția de vicepreședinte al 

consiliului județean este o funcție de demnitate publică. 

Potrivit prevederilor art. 173 alin.(2) lit.„a” coroborate cu cele ale art.188 din OUG 

nr.57/2019, consiliile județene aleg din membrii săi 2 vicepreședinți, la propunerea 

preşedintelui sau a consilierilor judeţeni, prin vot secret, cu majoritate absolută. 

Vicepreședinții consiliului județean, pe durata exercitării mandatului, își păstrează 

statutul de consilier județean.  

Potrivit prevederilor art.187 alin.(3) din OUG nr.57/2019, „durata mandatului (…) 

vicepreședinților consiliului județean este egală, de regulă, cu durata mandatului 

consiliului județean. În cazul în care mandatul consiliului judeţean încetează înainte de 

expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul vicepreşedinţilor 

consiliului judeţean fără vreo altă formalitate”. 

Menționăm că, la alegerea vicepreședinților pentru mandatul 2020 – 2024, se vor urma 

procedurile stipulate de prevederile art.17 – 21 din Regulamentul de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Județean Mureș. 

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

potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) din Codul administrativ, consiliul judeţean 

Nr. 33596/11.12.2020 
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exercită atribuţii privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea aparatului de 

specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean, iar potrivit alin.(2) lit.„a” în 

exercitarea acestor atribuții alege din rândul consilierilor judeţeni 2 vicepreşedinţi, la 

propunerea preşedintelui sau a consilierilor judeţeni. 

Precizăm 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 de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru alegerea 

vicepreședinților Consiliului Județean Mureș, 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 Ordonanța 

de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Director executiv, 

Genica Nemeş   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  

Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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