HOTĂRÂREA NR.29
din 25 februarie 2021
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Mureș, cu completările ulterioare

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.4680/19.02.2021 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie nr.
4716/19.02.2021, raportul Serviciului juridic nr. 4728/19.02.2021, precum și avizul
comisiilor de specialitate,
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019 privind
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, cu
completările ulterioare,
Luând în considerare prevederile art. 134 alin.(5) lit. a2), art.137 alin. (1) și art. 188 alin.
(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, ale alin.(7) al articolului unic din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele măsuri de asigurare a condiţiilor de
constituire şi de depunere a jurământului de către autorităţile administraţiei publice
locale, ale art. 30 alin. (2) din Ordinul nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ
al statutului unităţii administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local,
În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „a” și alin. (2) lit. c), 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.I. Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 115 din 26 septembrie 2019, cu completările
ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. Art. 17 alin. (1) se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 17. (1) Consiliul Județean Mureș alege dintre membrii săi 2 vicepreședinți, prin vot
secret, exprimat pe buletine de vot, cu majoritate absolută.”
2. Art. 38 alin. (3) se modifică și va avea următorul conținut:
”Art. 38. (3) În situaţia în care un consilier judeţean absentează nemotivat, de două ori
consecutiv, de la ședințele consiliului județean este sancționat în condițiile art.112 din
prezentul regulament.”
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3. La art. 54, după alin. (4) se introduce alin. (5) cu următorul conținut:
”Art. 54. (5) Evidența hotărârilor se va ține și într–un registru electronic din aplicația DOC
MANAGER, care va cuprinde: numărul de ordine, data adoptării, data intrării în vigoare,
titlul proiectului de hotărâre, funcția, prenumele și numele inițiatorului, evenimente
ulterioare adoptării.”
4. După art. 68 4 se introduce art. 685 care va avea următorul conținut:
”Art. 685. Prevederile art. 681 - 684 se pot aplica și în alte situații decât cele excepționale
avute în vedere la momentul reglementării lor, respectiv ori de câte ori președintele
consiliului județean sau al comisiei de specialitate hotărăsc ca ședințele să se defășoare
în sistem de videoconferință, on-line, pentru asigurarea celerităţii şi a bunei derulări a
lucrărilor acestora.”
Art.II. Direcția juridică și administrație publică va comunica prezenta hotărâre
direcțiilor/serviciilor și compartimentelor independente din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Mureș și va asigura publicarea Regulamentului pe site-ul instituției.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma
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Nr. 4680/19.02.2021
Dosar IX B/1

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Județean Mureș, cu completările ulterioare

Potrivit prevederilor art. 191 alin. (2), lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Președintele consiliului județean întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului
judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.
Consiliul Județean Mureș își exercită atribuțiile în baza Regulamentului de organizare și
funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 115 din 26 septembrie
2019, astfel cum a fost completat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 41/2020.
Ulterior aprobării Regulamentului, au intervenit, pe de o parte, unele reglementări de
natură să conducă la nevoia corelării acestuia cu actualele dispoziții din actele normative
în vigoare, iar, pe de altă parte, a fost sesizată şi o eroare materială, constând într-o
trimitere greşită la condiţiile reglementate la un alt articol din regulament.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, cu
completările ulterioare, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc
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Nr.4716/19.02.2021
Dosar IX.B/1

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean
Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al
Consiliului Județean Mureș, cu completările ulterioare

Conform prevederilor art. 191 alin. (2) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Președintele consiliului județean întocmeşte şi supune spre aprobare consiliului judeţean,
Regulamentul de organizare şi funcţionare al acestuia.
Consiliul Județean Mureș își exercită atribuțiile în baza Regulamentului de organizare și
funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 115 din 26 septembrie
2019, elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, astfel cum a fost completat prin Hotărârea
Consiliului Județean Mureș nr.41/2020.
Ulterior aprobării Regulamentului, au intervenit, pe de o parte, unele reglementări de
natură să conducă la nevoia corelării acestuia cu actualele dispoziții din actele normative
în vigoare, iar, pe de altă parte, a fost sesizată şi o eroare materială, constând într-o
trimitere greşită la condiţiile reglementate la un alt articol din Regulament.
În sensul celor mai sus arătate, modificările şi completările propuse la Regulament au în
vedere următoarele argumente punctuale:
1. În considerarea prevederilor alin.(7) al articolului unic din O.U.G. nr.190/2020 privind
unele măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de
către autorităţile administraţiei publice locale, potrivit cărora „Alegerea
vicepreşedinţilor de consilii judeţene, a viceprimarilor, inclusiv cei ai sectoarelor
municipiului Bucureşti, se va face după validarea tuturor mandatelor şi depunerea
jurământului, în condiţiile legii, de către toţi consilierii judeţeni/locali”, se impune
modificarea art.17 alin.(1) din Regulament, care stabileşte această operaţiune a se
desfăşura în şedinţa de constituire, ceea ce contravine prevederilor ordonanţei.
2. Modificarea propusă la alin.(3) al art.38, corectează eroarea de trimitere la art.111, în
condiţiile în care sancţiunile la care se face referire sunt reglementate la art.112 din
Regulament.
3. În ceea ce privește prima completare propusă a fi adusă Regulamentului, aceasta are în
vedere dispozițiile Ordinului Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii administrativ1/2

teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de organizare şi
funcţionare a consiliului local, prin care se instituie registrul electronic, ca modalitate de
ţinere a evidenței hotărârilor cu caracter normativ sau individual, adoptate de consiliul
județean, a cărui model şi conţinut este prevăzut în anexa la ordin.
4. Cealaltă completare a Regulamentului propusă, vizează extinderea regulilor speciale
reglementate în Secţiunea 61, în sensul instituirii posibilităţii de desfășoare în sistem de
videoconferință, on-line, a şedinţelor de plen/de comisii, după caz şi în alte situaţii decât
cele excepţionale avute în vedere la momentul reglementărilor cuprinse în această
secţiune – conform prevederilor O.U.G. nr.61/2020 (care a modificat și completat
prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ), respectiv ori de câte ori
preşedintele consiliului judeţean/preşedintele comisiilor de specialitate, după caz,
consideră oportună şi necesară această modalitate de desfăşurare, pentru asigurarea
celerităţii şi a bunei derulări a lucrărilor acestora.
Având în vedere cele de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea și
completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, cu
completările ulterioare, poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului Județean Mureș.

ȘEF SERVICIU

Delia Belean

Întocmit: Ligia Dascălu
Nr. ex.2
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Nr. 4728/19.02.2021
Dosar IX/B/1

RAPORT
la proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019 privind aprobarea Regulamentului
de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, cu completările
ulterioare

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş,
cu referatul de aprobare nr. 4680/19.02.2021 şi în considerarea celor reținute în
raportul de specialitate al Direcției juridice și administrație publică
nr.4716/19.02.2021,
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 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:
În adoptarea actului administrativ analizat sunt incidente dispoziţiile ale alin.(7) al
articolului unic din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.190/2020 privind unele
măsuri de asigurare a condiţiilor de constituire şi de depunere a jurământului de
către autorităţile administraţiei publice locale, ale art.30 alin.(2) din Anexa 2 la
Ordinul nr.25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unităţii
administrativ-teritoriale, precum şi a modelului orientativ al regulamentului de
organizare şi funcţionare a consiliului local, precum şi dispoziţiile art.134 alin.(5)
lit.„a2”, ale art. 137 alin.(1), art. 173 alin. (1) lit.„a” coroborate cu cele ale alin.
(2) lit.„c”, și art. 188 alin.(1)din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.115/2019, completat ulterior
prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.41/2020.
Din înscrisurile care însoţesc proiectul de hotărâre reiese că, modificarea și
completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean
Mureș este determinată de apariția unor modificări legislative cu impact asupra
prevederilor aplicabile alegerii vicepreședinților, a prezenței consilierilor județeni
la ședințele consiliului județean, respectiv pentru asigurarea cadrului legal necesar
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pentru buna desfăşurare a şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor de
specialitate ale acestuia, atât în situaţii excepţionale, dar şi de altă natură, în
sensul reglementării posibilităţii desfăşurării acestora în sistem de videoconferinţă,
on-line, precum și îndreptarea unei erori materiale, ce constă într-o trimitere
greșită la condițiile reglementate la un alt articol din regulament.
Analizând modificările și completările la Regulament, supuse aprobării, apreciem că
acestea respectă și reflectă dispozițiile legale în vigoare, respectiv se circumscriu
competențelor și atribuțiilor legale ale autorității deliberative.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice
județene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța
de Urgența a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, consiliul județean 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, sens în care, potrivit prevederilor alin. (2) lit. „c” al
aceluiaşi text legal aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui
consiliului judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului
judeţean, organigrama, statul de funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare
ale aparatului de specialitate al consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor
publice de interes judeţean şi ale societăţilor şi regiilor autonome de interes
judeţean.
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, apreciem că proiectul de hotărâre pentru
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019
privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului
Județean Mureș, cu completările ulterioare, poate fi supus dezbaterii şi aprobării
plenului Consiliului Judeţean Mureş, 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 Nemeș

Întocmit: Buta Ramona Alina – 2 ex
Verificat: Farkas Adriana- Șef serviciu
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