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                                    DISPOZIŢIA NR.20 

                                          din 18 ianuarie 2022 

privind convocarea, de îndată, a Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică extraordinară  

                                 

Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

Având în vedere prevederile Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Mureș nr. 18 din 18 

ianuarie 2022 privind delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Mureș, 

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 vederea rezolvării unor chestiuni financiare urgente pentru susținerea în anul 2022 a 

programelor de dezvoltare locală, a programelor de infrastructură care necesită cofinanțare 

locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-

teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii și din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, 

În temeiul prevederilor art.178 alin. (2), art. 188 alin. (2), art.179, coroborat cu art.134 

alin.(1) lit.a), alin. (4), alin. (5) lit. a), a^1) și a^2), art. 135 și art.196 alin.(1) lit.b) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare,  

dispune: 

 

Art.1. (1) Se convoacă, de îndată, plenul Consiliului Judeţean Mureş în şedinţă publică 

extraordinară pentru data de 18 ianuarie 2022, ora 13.00, care se va desfășura în sistem de 

videoconferință, on-line. 

(2) Proiectul propus al ordinii de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, este 

prevăzut în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.  

Art. 2. (1) Caracterul public al ședinței consiliului județean se asigură prin transmiterea 

acesteia pe platforma de socializare facebook a instituției. 

(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. 

Art.3. Prezenta dispoziție se aduce la cunoștință 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. 

p. PREȘEDINTE                                              Contrasemnează 

Kovács Mihály Levente                                                 SECRETAR GENERAL 

VICEPREȘEDINTE                                                     Paul Cosma 
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Anexa la Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Mureș 

nr.20/18.01.2022 

 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a Consiliului Județean Mureș din 18 ianuarie 

2022 

 

1. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe anul 2022 a sumelor reprezentând fond la 

dispoziţia consiliului judeţean, a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

destinate finanţării cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale şi a sumelor 

pentru derularea Programului pentru şcoli al României în perioada ianuarie-iunie a anului 

şcolar 2021-2022, precum şi estimarea sumelor ce vor fi repartizate pentru anii 2023, 

2024 şi 2025 

              Inițiator: Péter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș 

2. Întrebări, interpelări, răspunsuri, opinii. 

 

p. PREȘEDINTE                                        

Kovács Mihály Levente                                              

VICEPREȘEDINTE                                                   

 

 


