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HOTĂRÂREA NR. 103  

din 24 iunie 2021 
privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Mureș în calitate de  
consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a 

consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene 
 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr. 16486/16.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean 
Mureș, raportul de specialitate al Direcției de dezvoltare regională și implementare 
proiecte, raportul Serviciului Juridic, precum și avizele comisiilor de specialitate,  

Având în vedere adresa Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România 
nr.2080/07.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.15.464/08.06.2021, 
privind invitația de desemnare a unui reprezentant din rândul consilierilor județeni, în 
calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit. „e” și ale art.182 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 

hotărăște: 

Art.1. Se desemnează domnul Kovács Mihály-Levente în calitate de reprezentant al 
Consiliului Județean Mureș - consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul 
Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică persoanei nominalizate la art.1 și Uniunii 
Naționale a Consiliilor Județene din România. 

 

 
PREŞEDINTE                                                                                          Contrasemnează                                                               
Péter Ferenc                                                                                    SECRETAR GENERAL                                                    
                                                                                                                   Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot038_2012.htm#exp#exp
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REFERAT DE APROBARE 
privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Mureș în calitate de  
consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a 
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene 
 

 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al Uniunii 
Europene, format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și 
regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire 
la legislația Uniunii Europene care are impact asupra regiunilor și orașelor. 

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul 
legislativ al U.E., asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și 
regionale sunt respectate. 

În acest context, în data de 9 mai 2021 - Ziua Europei, Uniunea Europeană a lansat 
inițiativa ”Conferința privind Viitorul Europei” – al cărei obiectiv îl constituie acela de 
a le acorda cetățenilor un rol mai important în conturarea politicilor și a obiectivelor 
ambițioase ale U.E., îmbunătățind astfel reziliența Uniunii Europene la crize, 
indiferent de natura economică sau sanitară a acestora. Pentru a implica un număr cât 
mai mare de cetățeni în această inițiativă, Comitetul European al Regiunilor a lansat 
”Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai U.E.”.  

Astfel, Comitetul European al Regiunilor a transmis prin intermediul Uniunii Naționale 
a Consiliilor Județene din România, organism în cadrul căruia Consiliul Județean Mureș 
este membru, adresa înregistrată sub nr.2080/07.06.2021 vizând invitația ca toate 
consiliile județene, locale și regionale să desemneze un reprezentant din rândul 
consilierilor județeni pe care să îl mandateze în calitate de consilier responsabil cu 
afacerile U.E. în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai U.E. 
Reprezentantul desemnat trebuie să aibă abilități de comunicare într-o limbă de 
circulație internațională (engleză, franceză sau germană). CoR va colabora 
îndeaproape cu aceşti consilieri pentru a aduce în prim-plan vocea locală și regională 
în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, și nu numai, prin sprijinirea organizării 
unor dezbateri politice în adunările/consiliile locale, judeţene și regionale și a 
dialogurilor locale cu cetățenii, contribuind totodată și la diseminarea informațiilor 
pertinente către cetățeni. 
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Având în vedere cele de mai sus, supunem spre dezbatere și aprobare proiectul de 
hotărâre privind desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Mureș în calitate 
de  consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a 
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene. 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 

Péter Ferenc 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

privind  desemnarea  reprezentantului Consiliului Județean Mureș în calitate de  
consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a 
consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene 

 
 

Comitetul European al Regiunilor (CoR) este un organism consultativ al Uniunii 
Europene, format din reprezentanți ai celor 27 de state membre, aleși la nivel local și 
regional. Prin intermediul CoR, aceștia își pot exprima în mod direct opiniile cu privire 
la legislația Uniunii Europene care are impact asupra regiunilor și orașelor. 

CoR le oferă regiunilor și orașelor posibilitatea de a se implica oficial în procesul 
legislativ al U.E., asigurându-se că punctele de vedere și nevoile autorităților locale și 
regionale sunt respectate. 

În acest context, în data de 9 mai 2021 - Ziua Europei, Uniunea Europeană a lansat 
inițiativa ”Conferința privind Viitorul Europei” – al cărei obiectiv îl constituie acela de 
a le acorda cetățenilor un rol mai important în conturarea politicilor și a obiectivelor 
ambițioase ale U.E., îmbunătățind astfel reziliența Uniunii Europene la crize, 
indiferent de natura economică sau sanitară a acestora. Conferința va crea un nou 
forum public pentru o dezbatere deschisă, incluzivă, transparentă și structurată cu 
cetățenii europeni pe temele care contează pentru ei și care le afectează viața de zi 
cu zi. 

Pentru a implica un număr cât mai mare de cetățeni în această inițiativă, Comitetul 
European al Regiunilor a lansat ”Rețeaua europeană a consilierilor regionali și locali ai 
U.E.”.  

Astfel, Comitetul European al Regiunilor a transmis prin intermediul Uniunii Naționale 
a Consiliilor Județene din România, organism în cadrul căruia Consiliul Județean Mureș 
este membru, adresa înregistrată sub nr.2080/07.06.2021 vizând invitația ca toate 
consiliile județene, locale și regionale să desemneze un reprezentant din rândul 
consilierilor județeni pe care să îl mandateze în calitate de consilier responsabil cu 
afacerile U.E. în cadrul Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai U.E. 

Reprezentantul desemnat trebuie să aibă abilități de comunicare într-o limbă de 
circulație internațională (engleză, franceză sau germană). CoR va colabora 
îndeaproape cu aceşti consilieri pentru a aduce în prim-plan vocea locală și regională 
în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, și nu numai, prin sprijinirea organizării 
unor  dezbateri politice  în  adunările/consiliile locale, judeţene  și  regionale  și  a  
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dialogurilor locale cu cetățenii, contribuind totodată și la diseminarea informațiilor 
pertinente către cetățeni. 

Având în vedere cele de mai sus, apreciem că sunt întrunite condiţiile legale pentru 
promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre. 
 

 

 ȘEF SERVICIU 

Suciu Călin 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Simona Cioban_consilier 
2 exemplare 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Mureș în calitate de consilier responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul 
Rețelei europene a consilierilor regionali și locali ai Uniunii Europene 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Președintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 
Referatul de aprobare nr.16486/16.06.2021 şi în considerarea celor reținute în 
Raportul de specialitate nr.16806/18.06.2021 al Direcției de Dezvoltare Regională și 
Implementare Proiecte - Serviciului Dezvoltare Regională, 

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 supus analizei sunt incidente prevederile art.173 
alin.(1) lit. „e” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare. 

Prin intermediul Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România, organism în 
cadrul căruia Consiliul Județean Mureș este membru, a fost transmisă prin adresa 
înregistrată sub nr.2080/07.06.2021, în numele Comitetului European al Regiunilor 
(CoR), invitația ca toate consiliile județene, locale și regionale să desemneze un 
reprezentant din rândul consilierilor județeni pe care să îl mandateze în calitatea de 
consilier responsabil cu afacerile U.E. în cadrul Rețelei europene a consilierilor 
regionali și locali ai U.E.  

Reprezentantul desemnat trebuie să aibă abilități de comunicare într-o limbă de 
circulație internațională (engleză, franceză sau germană). 

CoR va colabora îndeaproape cu aceşti consilieri pentru a aduce în prim-plan vocea 
locală și regională în cadrul Conferinței privind Viitorul Europei, și nu numai, prin 
sprijinirea organizării unor dezbateri politice în adunările/consiliile locale, judeţene și 
regionale și a dialogurilor locale cu cetățenii, contribuind totodată și la diseminarea 
informațiilor pertinente către cetățeni. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 
județene, sunt incidente prevederile art.173 alin.(1) lit. „e” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, întrucât consiliul județean îndeplinește în cadrul 
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categoriilor principale de atribuții și 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 
desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Mureș în calitate de consilier 
responsabil cu afacerile Uniunii Europene în cadrul Rețelei europene a consilierilor 
regionali și locali ai Uniunii Europene, 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, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Întocmit: Catrinoi Ionuț / 2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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