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DISPOZIŢIA NR. 244 
  din 26 martie 2020 

 
pentru stabilirea unor măsuri în vederea desfășurării ședinței ordinare a 
Consiliului Județean Mureș din luna martie 2020 în condiții de siguranță 

 

 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

 

Luând în considerare evoluția contextului epidemiologic actual, precum și 

interdicțiile și restricțiile instituite prin Ordonanța Militară nr. 3/2020,  

Întrucât stabilirea măsurilor pentru desfășurarea optimă a activităților cu 

respectarea regulilor de disciplină sanitară constituie o obligație a autorităților 

publice,  

Analizând incidența prevederilor art. 2 din Ordonanța Militară nr. 3/2020 în raport 

cu configurația actuală a Consiliului, coroborându-le cu obligația de a asigura 

condiții egale de exercitare a mandatului de ales local pentru toți membrii 

Consiliului,  

Considerând îndeplinite circumstanțele menționate în cuprinsul art. 68¹ din 

Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 115/2019, cu modificările și 

completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art. 178 alin. (1), art. 179 coroborat cu art. 134 alin. (1) 

lit. a), art. 135 și art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 

dispune: 

 

Art. 1. Ședința ordinară a Consiliului Județean Mureș, convocată prin Dispoziția 

Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 240/20 martie 2020 se va desfășura în 

sistem de videoconferință, on-line.  

Art. 2. (1) Data ședinței, stabilită conform art. 1 alin (1) din Dispoziția nr. 240/20 

martie 2020 se prorogă pentru marți 31 martie 2020 ora 13.00. 

(2) Prevederile Secțiunii 6¹ Reguli speciale din Capitolul IV Funcționarea 

Consiliului Județean Mureș din Regulamentul de organizare și funcționare al 

Consiliului Județean Mureș aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 

115/2019, cu modificările și completările ulterioare, devin aplicabile. 
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Art. 3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștința publică prin mass-media locală 

și prin afișare pe pagina de internet a autorității și se comunică secretarului 

general al județului, consilierilor județeni, direcțiilor, serviciilor și 

compartimentelor independente din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș.   

  

    

PREŞEDINTE                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                    SECRETAR GENERAL

                                                       Paul Cosma 


