
 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL MUREŞ 

CONSILIUL JUDEŢEAN 

PROIECT 

 

 
 

HOTĂRÂREA NR.____ 
din__________2013 

 
privind constatarea încetării de drept a mandatului 

de consilier judeţean al domnului Balogh Iosif 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 12475/04.07.2013 a Preşedintelui Consiliului 
Judeţean Mureş,  

Având în vedere prevederile: 
- art. 25 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi 

demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind 
înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- art. 9, alin. (2), lit. „b” şi alin. (3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul 
aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 26, alin. (2), lit. „b” din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al 
Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.87/26.07.2012 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 
nr.121/27.09.2012, 

În temeiul art. 97 alin. (1), coroborate cu cele ale art. 43, alin. (1) din Legea 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,  

 
hotărăşte: 

 
Art.1. Ia act de rămânerea definitivă a Raportului de evaluare nr. 71748/G/II din 

21 iunie 2011 privind pe domnul Balogh Iosif, consilier judeţean în Consiliul Judeţean 
Mureş prin Decizia nr. 5928 din 25 iunie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, 
constată încetarea de drept a mandatului de consilier judeţean al domnului Balogh 
Iosif în cadrul Consiliului Judeţean Mureş, începând cu data de 25 iunie 2013 şi 
declară vacant locul acestuia. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Agenţiei Naţionale de Integritate, 

domnului Balogh Iosif şi Uniunii Democrate a Maghiarilor din România - Filiala 
Mureş, prin grija Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică.  

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

AVIZAT PENTRU  LEGALITATE 

SECRETAR 

Paul Cosma 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2012/hot134_2012.htm#exp


ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

Nr. 12475 din 04.07.2013 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind constatarea încetării de drept a mandatului 
de consilier judeţean al domnului Balogh Iosif 

 
Anexat adresei nr.28573/G/II/2013, Agenţia Naţională de Integritate ne 

comunică Raportul de evaluare nr. 71748/G/II din 21 iunie 2011 privind pe domnul 
Balogh Iosif, consilier judeţean în Consiliul Judeţean Mureş, rămas definitiv prin 
Decizia nr. 5928 din 25 iunie 2013 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţată în 
dosar nr. 240/43/2011, solicitându-ne luarea măsurilor legale, respectiv comunicarea 
acestora.  

Prin raportul mai sus menţionat se reţine conflictul de interese în care s-a situat 
domnul Balogh Iosif consilier judeţean, în mandatul 2008-2012. 

În sensul mai sus arătat, devin incidente prevederile art. 25 din Legea nr. 
176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi 
funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit 
cărora „Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat că a emis un act 
administrativ, a încheiat un act juridic, a luat o decizie sau a participat la luarea unei 
decizii cu încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de 
incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit 
reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective, în măsura în care 
prevederile prezentei legi nu derogă de la aceasta şi dacă fapta nu întruneşte 
elementele constitutive ale unei infracţiuni. (2) Persoana eliberată sau destituită din 
funcţie potrivit prevederilor alin. (1) sau faţă de care s-a constatat existenţa 
conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a 
mai exercita o funcţie sau o demnitate publică ce face obiectul prevederilor prezentei 
legi, cu excepţia celor electorale, pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, 
destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a 
mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa 
aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului.„ 

Din perspectiva celor de mai sus arătate, sunt aplicabile prevederile art. 9, alin. 
(2), lit. „b”, coroborate cu cele ale alin. (3) al aceluiaşi articol din Legea nr. 393/2004 
privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul că 
interdicţia de a mai ocupa aceeaşi funcţie pentru o perioadă de 3 ani instituită prin 
art. 25 al Legii 176/2010, atrage starea de incompatibilitate a domnului Balogh Iosif 
cu funcţia de consilier judeţean, iar această stare se constată de consiliul judeţean 
prin hotărâre, la propunerea preşedintelui acestuia sau a oricărui alt consilier. 

În considerarea celor mai sus prezentate, supunem spre dezbatere şi aprobare 
proiectul de hotărâre alăturat. 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 
 
Întocmit: Kakasi András 
Verificat: Şef serviciu Adriana Farkas 
Verificat: Director executiv Genica Nemeş 
 



 
 
 
 
 
 



 


