
 
 

 

       ROMÂNIA                         PROIECT   
  JUDEŢUL MUREŞ 

   CONSIL  CONSILIUL JUDEŢEAN 

   
 
 

      HOTĂRÂREA NR.____ 
       din 27 septembrie 2012 

privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Judeţean Mureş 
 

 Consiliul Judeţean Mureş, 
Văzând expunerea de motive nr.16544/20.09.2012 a preşedintelui consiliului judeţean 

pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş 
aprobat prin hotărârea consiliului judeţean nr.87 din 26 iulie 2012, 

Având în vedere prevederile H.G.R.nr706/1994,precum şi cele referitoare la sediul 

persoanei juridice cuprinse în art.227 şi 228 din Codul civil, 

În temeiul art.91 alin.(2) lit.„c” şi art.97 alin.(1) din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,  

 

hotărăşte: 

 
  Art.I. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş aprobat 
prin HCJ nr.87 din 26 iulie 2012,se modifică după cum urmează: 

               1.Art.2 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
 „Art.2.(1) Consiliul Judeţean Mureş este autoritatea administraţiei publice constituită la 
nivelul judeţului Mureş pentru coordonarea activităţii consiliilor comunale, orăşeneşti şi 

municipale în vederea realizării serviciilor publice de interes judeţean. 
  (2) Judeţul Mureş, ca persoană juridică şi Consiliul judeţean Mureş, ca 
autoritate publică, îşi au sediul în Palatul Administrativ,situat în municipiul Tîrgu Mureş, Piaţa 

Victoriei nr.1. 
  (3) Constituirea şi componenţa Consiliului Judeţean se face conform 
prevederilor art.87 – 90 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare.” 
Art.II. Direcţia juridică şi administraţie publică va comunica prezenta celor interesaţi 

şi va asigura publicarea pe site-ul instituţiei.  

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE     Avizat pentru legalitate 

       SECRETAR 

Ciprian Dobre     

         Paul Aurelian Cosma 

 

 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/expmot_hot156_2005.doc
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EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre de modificare Regulamentului de organizare şi 
funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş  

 

 

 

Actele juridice referitoare la înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului 

Judeţean Mureş nu conţin referiri la sediul persoanei juridice, judeţul Mureş şi nici a 

autorităţii publice constituite la nivelul acestuia. De la constituirea Consiliului Judeţean Mureş, 

în 1993, în actele emise, sediul autorităţii a fost indicat ca fiind în Tîrgu Mureş, str. Primăriei 

nr.2. 

În fapt, sediul Consiliului Judeţean Mureş este într-o clădire situată în municipiul Tîrgu 

Mureş, Piaţa Victoriei nr.1, denumită Palatul Administrativ, aflată în domeniul public al 

Statului Român şi dată în administrarea Instituţiei prefectului judeţului Mureş prin Hotărârea 

Guvernului nr.706/1994. În evidenţele cadastrale Palatul Administrativ este situat în Piaţa 

Victoriei nr.1.Palatul Administrativ este o clădire cu trei intrări, din care intrarea principală 

este în Piaţa Victoriei nr.1 iar cele două intrări laterale se află una pe strada Primăriei nr.2 şi 

alta pe strada Enescu, fără număr.  

Menţionăm că fostul complex hotelier „Parc”, aflat în domeniul public al judeţului 

Mureş şi reamenajat pentru birouri/spaţii administrative figurează în evidenţele cadastrale ca 

fiind situat în municipiul Tîrgu Mureş, str. Primăriei nr.2 şi aici îşi vor avea sediul unele 

instituţii publice a căror sediu/adresă poştală va fi evident str.Primăriei nr.2,fapt ce va crea 

confuzii şi încurcături în relaţiile acestora. 

Din cele arătate mai sus rezultă că sediul Consiliului Judeţean Mureş trebuie să fie în 

Piaţa Victoriei nr.1 şi drept urmare propunem completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Consiliului Judeţean Mureş potrivit proiectului de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 
 

Ciprian Dobre 

                   
              
  Intocmit:Iosib Viorel                           


