
 

`````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````` 1      ```````````    
 

Nr. ________/_____.04.2020                                                          PROIECT 
Dosar nr. IX B/1 

HOTĂRÂREA NR.____ 
                                         din ____ aprilie 2020 

          pentru validarea mandatului de consilier județean al domnului Petru-Ionuț Budian  

 
Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare  nr._______/29.04.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 
Mureş, raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie 
nr.________/29.04.2020, raportul Serviciului juridic  nr._______/29.04.2020,  
Ținând seama de: 
- Ordinul Prefectului Județului Mureș nr.134/23.04.2020 privind constatarea încetării de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al doamnei 
Nadia-Dinuca Rață, 
- adresa nr. 73/28.04.2020 a Partidului Național Liberal – Filiala Mureș, înregistrată la 
Consiliul Județean Mureș cu nr.10.990/28.04.2020, 
- procesul-verbal al Comisiei de validare, constituită prin HCJM nr.84/2016, 
Având în vedere prevederile art.100 alin.(33) al Legii nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice 
locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare, 
În considerarea prevederilor art.602 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și ale art.31 alin.(3)-(5) și ale art.311 din 
Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, 
În temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit.”f”, precum și ale art.135 alin.(8), coroborate 
cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

hotărăşte:  
Art.1. Se validează mandatul de consilier județean al domnului Petru-Ionuț Budian, 
supleant pe lista de candidaţi ai Partidului  Național Liberal la alegerile locale din 5 iunie 
2016. 
Art.2. Domnul consilier județean Petru-Ionuț Budian va face parte din Comisia social-
culturală. 
Art.3. Hotărârile Consiliului Județean Mureș nr.85/24.06.2016 privind validarea mandatelor 
de consilieri județeni și nr.8/24.06.2016 privind constituirea comisiilor de specialitate, se 
modifică în mod corespunzător. 
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen 
de 5 zile de la adoptare/comunicare, după caz. 
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică  domnului Petru-Ionuț Budian și Partidului Național 
Liberal – Filiala Mureș, precum și Direcției economice și Serviciului resurse umane din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 
 

PREŞEDINTE                                                                                   Avizat pentru legalitate                                                               
Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR GENERAL 
                                                                                                                                                              Paul Cosma 
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                   Nr. _________/29.04.2020 
                   Dosar IX B/1 
              
 

 
 
REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al 
domnului Petru-Ionuț Budian 

 

 

În data de 23 aprilie 2020, Prefectul Județului Mureș a emis Ordinul nr.134 privind 
constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al doamnei Rață Nadia-Dinuca în Consiliul Județean Mureș,  declarând 
vacant locul de consilier județean al acesteia. 

Ocuparea locului de consilier județean, devenit astfel vacant, trebuie să se facă în 
condițiile prevăzute de alin.(33) al art.100 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 
publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 

Partidul Național Liberal – Filiala Mureș ne-a comunicat, prin adresa înregistrată la 
autoritatea publică județeană cu nr.10.990 din 28 aprilie 2020, faptul că domnul Petru-
Ionuț Budian, supleant pe lista candidaților la alegerile locale din 5 iunie 2016, este 
membru al acestui partid și întrunește condițiile legale pentru validarea mandatului de 
consilier județean.  

Pentru aceste considerente, supunem spre dezbatere și aprobarea proiectul de hotărâre 
privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Petru-Ionuț Budian. 

 

 

PREŞEDINTE                       
Péter Ferenc                                     
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al 
domnului Petru-Ionuț Budian 

 

 

Prefectul Județului Mureș a emis în data de 23 aprilie 2020 Ordinul nr.134 privind 
constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului de 
consilier județean al doamnei Rață Nadia-Dinuca în Consiliul Județean Mureș, ca 
urmare a excluderii acesteia din Partidul Național Liberal, declarând vacant locul de 
consilier județean ocupat de  către aceasta. 

Ocuparea locului de consilier județean devenit vacant trebuie să se facă în condițiile 
prevăzute la alin.(33) al art.100 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților 
administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale 
nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind 
Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, astfel: ”Candidații 
înscriși pe liste, care nu au fost aleși, sunt declarați supleanți în listele respective. 
În caz de vacanță a mandatelor de consilieri aleși pe liste de candidați, supleanții 
vor ocupa locurile devenite vacante, în ordinea în care sunt înscriși în liste dacă, 
până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice 
sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au 
candidat supleanții confirmă în scris, sub semnătura conducerilor județene ale 
partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților 
naționale, că supleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația 
cetățenilor aparținând minorităților naționale”. 

În vederea validării mandatului pentru ocuparea locului devenit vacant, prin adresa 
nr.10.642 din 24 aprilie a.c., autoritatea publică județeană a solicitat Partidului 
Național Liberal -  Filiala Mureș să comunice numele supleantului care îndeplinește 
condițiile legale, potrivit art.114 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
nr.57/2019.  

În acest context, prin adresa nr.73 din 28 aprilie 2020, înregistrată la Consiliul 
Județean Mureș cu nr.10.990/28.04.2020, Partidul Național Liberal – Filiala Mureș ne 
comunică faptul că domnul Petru-Ionuț Budian este următorul supleant pe lista de 
candidați la alegerile locale din 5 iunie 2016.  
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De asemenea, în cuprinsul aceleiași adrese, se confirmă calitatea acestuia de 
membru al Partidului Național Liberal. 

Totodată, după validarea mandatului de consilier județean, componența Comisiei 
social-culturale  se completează cu domnul Petru-Ionuț Budian.  

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, considerăm că sunt întrunite 
condițiile legale pentru supunerea spre dezbatere și aprobare a proiectului de 
hotărâre privind validarea mandatului de consilier județean al domnului Petru-Ionuț 
Budian. 

 
 
 
ȘEF SERVICIU  
Delia Belean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Delia Belean 

Nr. ex: 2 ex. 
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RAPORT  
la proiectul de hotărâre pentru validarea mandatului de consilier județean al 
domnului Petru-Ionuț Budian 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 
Referatul de aprobare nr. _________/___.04.2020 și în considerarea celor reținute în 
Raportul de specialitate al Serviciului administrație publică și cancelarie 

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.100 
alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice 
locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și 
pentru modificarea și completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu 
modificările și completările ulterioare, precum și prevederile art.31 alin.(3)-(5) și ale 
art.311 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare. 

Prin Ordinul Prefectului Județului Mureș nr.134/23.04.2020 s-a constatat încetarea de 
drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier județean al 
doamnei Nadia-Dinuca Rață. 

Partidul Național Liberal - Organizația Județeană Mureș, a comunicat prin adresa nr.73 
din 28.04.2020, înregistrată la Consiliul Județean Mureș sub nr.10.990 din 28.04.2020, că 
domnul Petru-Ionuț Budian, supleant pe lista candidaților pentru funcția de consilier 
județean, este membru al Partidului Național Liberal, condiție impusă de art.100 
alin.(33) din Legea nr. 115/2015 pentru a ocupa locul devenit vacant. 

Conform dispozițiilor art.602 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, până la data desfășurării alegerilor autorităților 
administrației publice locale din anul 2020, pentru locurile de consilier județean a căror 
vacantare a fost constatată prin hotărâre a consiliului județean în condițiile art. 204, 
validarea mandatului supleantului desemnat de formațiunea politică în cauză se face cu 
respectarea prevederilor art.30-34 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

De asemenea, facem precizarea că prevederile corespunzătoare din Codul administrativ, 
referitoare la validarea mandatelor consilierilor județeni intră în vigoare la data 

Nr. ___________/____.____.2020 
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desfășurării alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale care se 
organizează începând cu anul 2020. 

Astfel, ocuparea locului de consilier județean, devenit vacant, trebuie să se facă în 
condițiile prevăzute de alin.(33) al art.100 din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației 
publice locale nr.215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii 
nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit dispozițiilor legale incidente, Comisia de validare constituită în temeiul 
prevederilor art.31 alin.(3) din Legea nr.215/2001 este competentă să examineze 
legalitatea alegerii fiecărui consilier și să propună consiliului județean validarea sau 
invalidarea mandatelor. În conformitate cu prevederile alin.(4) al aceluiași text legal, 
comisia de validare va propune invalidarea alegerii unui consilier numai în cazul în care 
se constată încălcarea condițiilor de eligibilitate sau dacă alegerea consilierului s-a 
făcut prin fraudă electorală, constatată în condițiile Legii nr.115/2015. Potrivit art.311 
din Legea nr.215/2001, hotărârea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi 
atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios administrativ în termen de 5 zile de 
la adoptare sau, în cazul celor absenţi de la şedinţă, de la comunicare. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 
raportat la prevederile art.31 alin.(5) din Legea nr.215/2001 potrivit cărora validarea 
sau invalidarea mandatului se face cu votul deschis al majorităţii consilierilor prezenţi la 
şedinţă, sunt incidente prevederile art.173 alin.(1) lit.„f" din OUG nr.57/2019 privind 
Codul administrativ, conform cărora consiliul judeţean exercită alte atribuţii prevăzute 
de lege. 

Precizăm 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 pentru validarea 
mandatului de consilier județean al domnului Petru-Ionuț Budian, poate fi supus analizei 
Comisiei de validare, urmând ca aceasta să propună autorității publice județene 
validarea sau, după caz, invalidarea mandatului de consilier județean al domnului Petru-
Ionuț Budian.  

 

      Director executiv, 

Genica Nemeş   

 

 

 

 

 
 
Întocmit: Buta Ramona Alina –  2 ex  
Verificat: Farkas Adriana - Șef serviciu  
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                   Comisia de validare    
 
                   Nr. ______/_____.04.2020 
                     Dosar nr. IX B/1 
 
 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat astăzi, 30 aprilie 2020 
 

 
 
 

Comisia de validare, constituită prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.84 din 24 
iunie 2016, 

Având în vedere adresa nr.73 din 28 aprilie 2020 a Partidului Național Liberal – Filiala 
Mureș prin care confirmă că domnul Petru-Ionuț Budian, supleant  pe lista de candidați 
la alegerile locale din 5 iunie 2016, este membru al Partidului Național Liberal și 
întrunește condițiile prevăzute de lege, precum și dosarul Biroului Electoral Judeţean, 

În considerarea dispoziţiilor art. 100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea 
autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
393/2004 privind Statutul aleşilor locali, 

A procedat la examinarea legalităţii alegerii şi propune validarea mandatului de 
consilier judeţean al domnului Petru-Ionuț Budian. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal. 

 

 

PREŞEDINTE                             SECRETAR 
Moldovan Angela                                                                                        Szabó Albert  
 
 
 
 
 
 
Membri: Kovács Mihály-Levente  

             Aurelian-Olimpiu Sabău-Pop  

             György Alexandru  


