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Nr. 23813/18.09.2019                                                                                                    PROIECT 
Dosar VI/D/1 

 

 

HOTĂRÂREA NR.____ 

                                          din 26 septembrie 2019 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al  

Consiliului Județean Mureș 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr. 23815/18.09.2019 al Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și 

cancelarie nr. 23868/18.09.2019, raportul Serviciului juridic nr.23964/19.09.2019, 

precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, 

În considerarea prevederilor art. 191 alin. (2) lit.„a” și cu respectarea prevederilor art. 

632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit.„a” coroborate cu cele ale alin. (2) lit.„c” 

și ale art. 182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ 

 

hotărăşte: 

 

Art.1. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean 

Mureș, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr. 172 din 23 noiembrie 2017, cu excepția art.9-16, 18-22, 72, 81- 86 

și 122-124 care se abrogă la data desfăşurării alegerilor pentru alegerea autorităţilor 

administraţiei publice locale care se organizează începând cu anul 2020. 

Art.2. 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                                                                              Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                                                   SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                                                         Paul Cosma 
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Nr. 23815/18.09.2019 
Dosar VI D/1 
              

 

 

REFERAT DE APROBARE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului Județean Mureș 
 

 

Conform prevederilor art. 191 alin. (2), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 172 din 23 noiembrie 

2017, elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ s-au abrogat Legea nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unele excepții, 

Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de 

organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările ulterioare, precum și alte 

acte normative care au reglementat cadrul general pentru organizarea și funcționarea 

autorităților administrației publice locale, implicit și a consiliului județean, devine 

necesară elaborarea unui nou regulament de organizare și funcționare, conform anexei 

la proiectul de hotărâre. 

Față de cele prezentate și având în vedere prevederile art. 632 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, care prevede ca în 

termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a Codului administrativ, consiliile 

județene au obligaţia de a-şi revizui regulamentele de organizare şi funcţionare, 

supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

PREŞEDINTE                                       

Péter Ferenc                  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la  proiectul  de  hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș 

 
Conform prevederilor art. 191 alin. (2), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, președintele consiliului județean întocmeşte şi supune 

spre aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia. 

Codul administrativ constituie legea de bază a administrației publice și stabilește cadrul 

juridic necesar asigurării stabilității și eficienței autorităților atât la nivel central cât și la 

nivel local, reunind un mare număr de acte normative cu o legătură directă sau conexă 

domeniului dreptului public și dreptului administrativ. 

Consiliul Județean Mureș își exercită atribuțiile în baza Regulamentului de organizare și 

funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 172 din 23 noiembrie 2017, 

elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere faptul că prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ s-au abrogat Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu unele excepții, Ordonanța 

Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a 

consiliilor locale, cu modificările ulterioare, precum și alte acte normative care au 

reglementat cadrul general pentru organizarea și funcționarea autorităților administrației 

publice locale, implicit și a consiliului județean, devine necesară elaborarea unui nou 

regulament de organizare și funcționare, conform anexei la proiectul de hotărâre. 

În exercitarea atribuțiilor prevăzute la art. 173 alin. (1) lit. ”a”, consiliul județean aprobă, în 

condițiile legii, la propunerea președintelui, regulamentul de organizare și funcționare a 

consiliului județean. 

Față de cele prezentate și având în vedere art. 632 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, care prevede ca în termen de 90 de zile de la intrarea în 

vigoare a Codului administrativ, consiliile județene au obligaţia de a-şi revizui regulamentele 

de organizare şi funcţionare, supunem spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

ȘEF SERVICIU 
Delia Belean 

 
 

 
Întocmit: Ligia Dascălu 

Nr.ex.:2 

Nr. 23868/18.09.2019 

Dosar VI D/1 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș 

 

 

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

referatul de aprobare nr. 23815/18.09.2019 şi raportul de specialitate nr. 

23868/18.09.2019 al Serviciului Administrație Publică și Cancelarie din cadrul Direcției 

Juridice și Administrație Publică,   

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 23.11.2017, 

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: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în adoptarea 

actului administrativ sunt incidente prevederile art. 173 alin. (1) lit.„a” coroborate cu 

cele ale alin. (2) lit.„c”, ale art. 182 alin. (1), ale art. 191 alin. (2) lit.„a” și ale art.632 

din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

Consiliul Județean Mureș își exercită atribuțiile în baza Regulamentului de organizare și 

funcționare aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.172/23.11.2017, 

elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administrația publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Din referatul de aprobare și raportul de specialitate reiese că prin actul administrativ se 

propune aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare în concordonanță cu 

prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

intrat în vigoare la data de 05.07.2019. 

Ca efect al adoptării noului Regulament de organizare și funcționare al Consiliului 

Județean Mureș, se abrogă Regulamentul anterior adoptat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.172/23.11.2017, cu excepția art.9-16, 18-22, 72, 81-86 și 122-124 

care vizează constituirea, componența și dizolvarea consiliului județean, procedurile de 

validare a mandatelor consilierilor județeni, precum și exercitarea mandatului de către 

președintele și vicepreședinții consiliului județan și care se vor abroga la data 

desfăşurării alegerilor pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale care se 

organizează începând cu anul 2020 în vederea îndeplinirii actualului mandat al 

consiliului județean. 

Nr. 23964/19.09.2019 

Dosar nr. VI/D/1 
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Menționăm faptul că, președintele consiliului județean întocmeşte şi supune spre 

aprobare consiliului judeţean regulamentul de organizare şi funcţionare a acestuia, în 

considerarea prevederilor art.191 alin.(2) lit. „a” din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ.  

Potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ autoritatea publică județeană exercită atribuții 

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 alin.(2) lit.„c” al aceluiași text de 

lege consiliul județean aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului 

judeţean, regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului 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 de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, 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. 

 

p. ȘEF SERVICIU  

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Buta Ramona Alina / 2 ex. 
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