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HOTĂRÂREA NR.13 
din 28 ianuarie 2021 

privind asigurarea reprezentării Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele 

de conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.1887/22.01.2021 al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului juridic, precum şi avizul comisiei de 

specialitate, 

Având în vedere: 

- prevederile art.175 - 176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

- Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

- dispoziţiile statutare ale asociaţiilor în care Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş 

este membru,   

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.”e”, precum și 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. Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş este reprezentat în organele de 

conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru, conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică asociaţiilor şi persoanelor nominalizate în anexă, 

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  

la proiectul de hotărâre privind asigurarea reprezentării Judeţului 

Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de conducere ale asociaţiilor în 

care acesta este membru  

 

 

În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, la data de 30 octombrie 2020 s-a 

constituit Consiliul Județean Mureș pentru un nou mandat de patru ani, în 

conformitate cu dispozițiile Codului administrativ, care a dus la modificarea 

componenţei autorităţii publice județene. 

Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş are calitatea de membru în 6 asociaţii de 

dezvoltare intercomunitară, constituite în baza Legii nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi în 13 asociaţii, 

constituite în baza O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi 

completările ulterioare.   

La asociațiile la care, potrivit Statutului acestora, Adunarea Generală a Asociaţilor 

este formată din reprezentanţii legali în exercițiu ai membrilor, precum și la 

asociațiile la care sunt incidente prevederile art.175 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, componenţa adunării generale se modifică de drept odată cu alegerea 

Președintelui Consiliului Județean Mureș pentru fiecare mandat în parte. 

În schimb, la asociaţiile la care reprezentanţii Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean 

Mureş în organele de conducere ale acestora sunt desemnaţi prin hotărâri ale 

autorităţii deliberative, pe o perioadă determinată, iar înlocuirea/revocarea lor se 

face tot prin hotărâri ale autorităţii deliberative care i-a desemnat, se impune 

desemnarea de noi reprezentanţi, potrivit prevederilor statutare.  

Faţă de aspectele mai sus arătate, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre 

anexat.  

 

 

PREŞEDINTE                       

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind asigurarea reprezentării Judeţului 

Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de conducere ale asociaţiilor în 

care acesta este membru 

 

 

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

Referatul de aprobare nr.1887/22.01.2021, 

În conformitate cu prevederile art.45 alin.(3) și (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 supus aprobării, reiese că, în speţă, sunt incidente 

prevederile art.175-176 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanţei 

Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, precum și dispoziţiile statutare ale asociaţiilor în care Judeţul 

Mureş/Consiliul Judeţean Mureş este membru. 

În urma alegerilor locale din 27 septembrie 2020, la data de 30 octombrie 2020 s-a 

constituit Consiliul Județean Mureș pentru un nou mandat de patru ani, în 

conformitate cu dispozițiile Codului administrativ, care a dus la modificarea 

componenţei autorităţii publice județene. 

Având în vedere că, potrivit dispozițiilor cuprinse în Statutul asociaţiilor în care 

Judeţul Mureş/Consiliul Judeţean Mureş are calitatea de membru, organele de 

conducere ale acestora sunt formate din reprezentanţii legali ai membrilor ori 

mandatarii acestora sau reprezentanţii desemnaţi de către autorităţile deliberative, se 

impune asigurarea participării Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele 

de conducere ale asociațiilor, prin desemnarea reprezentanților acestora. 

Menţionăm că la asociaţiile – ADI Ecolect Mureș, ADI Centrul Transilvaniei, ADI Valea 

Mureșului, Asociația Intercomunitară Iernuțeana și Asociația Localităților și Zonelor 

Istorice și de Artă din România, potrivit Statutului acestora, Adunarea Generală a 

Asociaţilor este formată din reprezentanţii legali în exercițiu ai membrilor, iar la ADI 

Târnava Mare, sunt incidente prevederile art.175 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
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administrativ, sens în care componenţa acestora se modifică de drept odată cu 

alegerea Președintelui Consiliului Județean Mureș pentru fiecare mandat în parte. 

În schimb, la asociaţiile la care reprezentanţii Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean 

Mureş în organele de conducere ale acestora sunt desemnaţi prin hotărâri ale 

autorităţii deliberative, pe o perioadă determinată, iar înlocuirea/revocarea lor se 

face tot prin hotărâri ale autorităţii deliberative care i-a desemnat, se impune 

desemnarea de noi reprezentanţi, potrivit prevederilor statutare.  

În sensul mai sus arătat, art.175 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

prevede că judeţul este reprezentat de drept în adunările generale ale asociaţiilor de 

dezvoltare intercomunitară şi în adunările generale ale operatorilor regionali şi locali 

de servicii comunitare de utilităţi publice de către preşedintele consiliului judeţean. 

Preşedintele consiliului judeţean poate delega calitatea sa de reprezentant de drept în 

adunările generale unuia dintre vicepreşedinţii consiliului judeţean, secretarului 

general al judeţului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din 

cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituţii publice de 

interes judeţean. 

Totodată, potrivit prevederilor art.176 din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,  consilierii judeţeni împuterniciţi să reprezinte interesele unităţii 

administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes judeţean şi alte 

organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului 

judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a 

configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale. 

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

potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”e” din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, consiliul judeţean exercită atribuţii privind cooperarea 

interinstituţională pe plan intern şi extern. 

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 privind  

asigurarea reprezentării Judeţului Mureş/Consiliului Judeţean Mureş în organele de 

conducere ale asociaţiilor în care acesta este membru, îndeplineşte condiţiile 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.  
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