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HOTĂRÂREA NR. 195 

                                             din 22 decembrie 2020 
privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al  

domnului  Kolcsár Anquetil-Károly 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul constatator nr. 34891/21.12.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

34914/22.12.2020, raportul Serviciului juridic  nr.34923/22.12.2020, precum și avizul 

comisiei de specialitate 

Luând act de demisia domnului Kolcsár Anquetil-Károly, înregistrată la Consiliul 

Județean Mureș sub nr. 34897/21.12.2020,  

Ținând cont de prevederile art.204 alin.(2) lit.”a”, alin.(3), (6), (7) și (10) din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale art.83 alin.(2) lit.”a”, alin.(3) și 

alin.(6) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Mureș, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115 din 26 septembrie 2019, cu 

completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”f” și 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 ia act de demisia domnului Kolcsár Anquetil-Károly, consilier județean ales la 

alegerile locale din data de 27 septembrie 2020 pe lista de candidați ai Uniunii 

Democrate Maghiare din România și se constată încetarea de drept a mandatului 

acestuia, începând cu data de 21 decembrie 2020. 

Art.2. Se declară vacant locul ocupat de domnului Kolcsár Anquetil-Károly în cadrul 

Consiliului Județean Mureș. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art.1, Uniunii 

Democrate Maghiare din România, Tribunalului Mureș, candidatului declarat supleant 

pentru funcția de consilier județean din partea Uniunii Democrate Maghiare din 

România, precum și Direcției economice și Serviciului resurse umane din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

 

PREŞEDINTE                                                                                         Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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REFERAT CONSTATATOR 

privind încetarea de drept a  mandatului de consilier județean al domnului Kolcsar 

Anquetil-Károly 

 

 

Prin adresa înregistrată la autoritatea publică județeană cu nr.34897 din 21 decembrie 

2019, domnul Kolcsar Anquetil-Károly și-a prezentat demisia din calitatea de consilier 

județean în cadrul Consiliului Județean Mureș. 

Cazurile de încetare a mandatului de consilier județean înainte de termen sunt 

reglementate de art.204 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

Astfel, la alin.(2) lit.”a” din textul mai sus menționat se prevede că mandatul încetează 

de drept, înainte de expirarea duratei normale, prin demisie.  

Având în vedere cele expuse și ținând seama de prevederile art.204 alin.(6) din 

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

modificările și completările ulterioare, potrivit căruia constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier județean se realizează printr-o hotărâre a autorității 

deliberative la propunerea președintelui consiliului județean sau a oricărui alt ales 

local, am inițiat proiectul de hotărâre anexat. 

Pentru aceste considerente, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului 

Kolcsar Anquetil-Károly. 

 

PREŞEDINTE                                  SECRETAR GENERAL                              

Péter Ferenc                                    Paul Cosma 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a  mandatului de 

consilier județean al domnului Kolcsar Anquetil-Károly 

 

 

În data de 21 decembrie 2020 a fost înregistrată la registratura Consiliului Județean 

Mureș, cu nr.34897, cererea domnului Kolcsar Anquetil-Károly, prin care își 

înaintează demisia din calitatea de consilier județean. 

Conform reglementărilor legale în vigoare, în situația încetării mandatului înainte de 

expirarea duratei normale a  acestuia, ca urmare a demisiei consilierului județean, 

consiliului județean îi revine sarcina de a adopta în prima ședință ordinară, la 

propunerea președintelui consiliului județean, o hotărâre prin care se constată 

situația apărută și se declară vacant locul consilierului județean în cauză. 

Astfel, art. 204 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul a administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, prevede următoarele: 

[…] 

”(2) Calitatea (…) consilier județean încetează de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului, în următoarele cazuri: 

a) demisie. 

[...] 

(3) Data încetării de drept a mandatului, în cazurile enumerate la alin.(2) lit.a), c)-

f) și l) este data apariției evenimentului sau a împlinirii condițiilor care determină 

situația de încetare, după caz. 

[…] 

(6) În situațiile prevăzute la alin.(2) lit.a), c)-f) și l) constatarea încetării a 

mandatului (…) de consilier județean, precum și vacantarea locului de (…) consilier 

județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a  autorității deliberative 

respective, la propunerea primarului, ori, după caz, a președintelui consiliului 

județean sau a oricărui alt ales local, adoptată în prima ședință desfășurată după 

apariția evenimentului. […] 

Hotărârea de constatare a încetării de drept a mandatului de consilier județean are 

la bază un referat constatator, întocmit cu respectarea prevederilor art.204 alin.(10) 
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din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite condițiile 

legale pentru supunerea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Kolcsar Anquetil-

Károly. 

 

 

 

ȘEF SERVICIU  

Delia Belean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Ligia Dascălu 

Nr. ex. 2 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier județean al domnul Kolcsar Anquetil-Károly  

 

 

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

Referatul constatator nr. 34891/21.12.2020 și în considerarea celor reținute în Raportul 

de specialitate nr.34914/22.12.2020 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:  

Obiectul de reglementare al actului administrativ îl constituie constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier județean al domnului Kolcsar Anquetil-Károly ca efect al 

demisiei înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.34897/21.12.2020. 

Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea actului 

administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile art. 204 alin.(1) lit.„a”, alin.(3), (6),  

(7) și (10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, precum și cele ale art.83 alin.(2) lit.„a”, alin.(3), (6) și (7) din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Județean Mureș aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115 din 26 septembrie 2019. 

În raport de demisia depusă de consilierul județean, se constată că o astfel de opțiune 

se regăsește printre cazurile enumerate de  art.204 alin.(2) din OUG nr.57/2019 care au 

ca efect încetarea de drept a mandatului de consilier județean înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului. 

Menționăm faptul că, potrivit prevederilor alin.(3) al art.204 din OUG nr.57/2019, data 

încetării de drept a mandatului este data apariției evenimentului, respectiv data de 

21.12.2020, dată la care s-a depus demisia, în raport de care s-a întocmit referatul 

constatator, cu respectarea prevederilor art.204 alin.(10) din Codul administrativ. 

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

potrivit prevederilor art. 204 alin. (6) din Codul administrativ, constatarea încetării de 

drept a mandatului de consilier județean, precum și vacantarea locului de consilier 

județean se realizează printr-o hotărâre de constatare a Consiliului Județean Mureș. 

Nr. 34923 / 22.12.2020 
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De asemenea, potrivit dispoziţiilor art.173 alin.(1) lit. „f” din Codul administrativ, 

consiliul judeţean asigură cadrul necesar în îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.  

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 privind constatarea 

încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Kolcsar Anquetil-

Károly, 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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