
 

 

 

 

      

   Nr. 6869/17.03.2022                                                  PROIECT 

 

 

HOTĂRÂREA NR. _____ 

din ___________ 2022 

privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în  Comisia de analiză 

a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivelul județului 

Mureș 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Analizând referatul de aprobare nr.6860/2022, al Președintelui Consiliului Județean 

Mureș, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane nr.6888/2022, raportul 

Serviciului Juridic nr.6905/2022, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea nr.A-464/1 din 18.02.20221 a Centrului Militar Județean 

Mureș, 

În conformitate cu dispoziţiile art.29, alin.(1) din Legea nr.446/2006 privind pregătirea 

populaţiei pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare,  

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1), lit.„f” precum şi 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. Dl./D-na ________________, este desemnat(ă) în calitate de delegat al Consiliului 

Judeţean Mureş în Comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, 

constituită la nivelul județului Mureș. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Centrului Militar Județean Mureș, Serviciului 

Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi 

persoanei nominalizate la art.1 care răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                     Avizat pentru legalitate 

Péter Ferenc                                                                         SECRETAR GENERAL  

                                                                                                         Paul Cosma       



 

Nr. 6860/17.03.2022 

Dosar IX/B/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în  Comisia de 

analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivelul 

județului Mureș 

 

 

 

Conform prevederilor art.2 alin.(1) din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe 

timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază 

de voluntariat, cu modificările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2007, 

executarea serviciului obligatoriu, în calitate de militar în termen şi militar cu 

termen redus, a fost suspendat.  

Revenirea la obligativitatea executării serviciului militar, în calitate de militar în 

termen, se realizează în cazul apariției uneia dintre următoarele stări: asediu, 

mobilizare sau pe durata stării de război, potrivit art.3 din actul normativ mai sus 

menționat. 

Potrivit dispoziţiilor art.29, alin.(1) din Legea nr.446/2006 privind pregătirea 

populaţiei pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, la nivel 

județean funcționează o comisie de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-

încorporarea. Din această comisie face parte și un delegat al consiliului judeţean. 

Prin adresa nr.A-464/1 din 18.02.20221 Centrul Militar Județean Mureș a solicitat 

Consiliului Județean Mureș să desemneze un delegat pentru a face parte din comisia 

mai sus menționată. 

Având în vedere cele de mai sus, precum și dispozițiile art.136 prin raportare la cele 

ale art.182 alin.(4), din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în  

Comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la 

nivelul județului Mureș 

 

    PREŞEDINTE 

                      Péter Ferenc 
 

 

 

 

 

 



 

Nr.6888/18.03. 2022 

Dosar IX/B/1 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în  Comisia de 

analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivelul 

județului Mureș 
 

 

 

Potrivit art.2 alin.(1) din Legea nr.395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a 

serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat, cu 

modificările ulterioare, începând cu data de 1 ianuarie 2007, executarea serviciului 

obligatoriu, în calitate de militar în termen şi militar cu termen redus, a fost 

suspendat. 

Totodată, potrivit art.3 din actul normativ mai sus menționat, pe durata stării de 

război, a stării de mobilizare, precum şi pe timpul stării de asediu, executarea 

serviciului militar devine obligatorie. 

În conformitate cu dispoziţiile art.29, alin.(1) din Legea nr.446/2006 privind 

pregătirea populaţiei pentru apărare, cu modificările și completările ulterioare, 

„Recruţii pot face contestaţie împotriva hotărârilor comisiilor de recrutare-

încorporare la comisia de analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea, 

constituită la nivel judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti. 

Aceasta se compune din: 

a) preşedinte: comandantul centrului militar; 

b) membri: un delegat al consiliului judeţean, un delegat cu funcţie de conducere cel 

puţin de "adjunct al inspectorului şef" din structurile teritoriale de ordine şi siguranţă 

publică ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, un psiholog şi un medic din 

centrul militar, un medic desemnat de direcţia de sănătate publică judeţeană, 

respectiv a municipiului Bucureşti; 

c) secretar: un cadru militar activ sau un salariat civil din centrul militar respectiv. 

Contestaţia se depune la comisia judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, de 

analiză a contestaţiilor privind recrutarea-încorporarea, în termen de cel mult două 

zile de la comunicarea hotărârii care se atacă. Contestaţia trebuie rezolvată în 

termen de maximum 5 zile de la data înregistrării. 

Prin adresa nr.A-464/1 din 18.02.20221 Centrul Militar Județean Mureș a solicitat 

Consiliului Județean Mureș să desemneze un delegat pentru a face parte din comisia 

mai sus menționată. 



 

Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare referatul de aprobare 

nr.6860/17.03.2022 privind desemnarea delegatului Consiliului Judeţean Mureş în  

Comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la 

nivelul județului Mureș, apreciem că sunt întrunite condițiile legale pentru supunerea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.   

 

 

ȘEF SERVICIU 

Popa Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Întocmit: consilier, Lucian Petruța-Oroian 
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Văzut, 

Director executiv 

Genica Nemeș 

 

RAPORT  

privinddesemnarea delegatului Consiliului Județean Mureș în Comisia de analiză 

a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivelul județului 

Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean Mureș, cu 

Referatul de aprobare nr. 6860 din 17.03.2022 și în considerarea celor reținute în 

Raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr. 6888 din 18.03.2022,  

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 legislației primare și secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competență incidente 

activității autorității deliberative și 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 

actuluiadministrativsuntincidenteprevederileart. 29 din Legea nr. 446/2006 privind 

pregătirea populației pentru apărare, precum și ale art.173, alin.(1), lit.„f” din 

OUGnr.57/2019 privind Codul administrativ, ambele cu modificările și completările 

ulterioare. 

Recrutarea-încorporarea reprezintă activitatea executată de centrele militare în 

vederea luării în evidența militară, selecțiași stabilirea aptitudinilor privind îndeplinirea 

îndatoririlor militare, ce se efectuează de comisiile locale de recrutare-încorporare, 

constituite pe lângă centrele militare. 

Potrivit prevederilor art. 29, alin. (1) din Legea nr. 446/2006 recruții pot face 

contestație împotriva hotărârilor comisiilor de recrutare-încorporare la comisia de 

analiză a contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivel județean, 

respectiv al municipiului București. 

Conform aceluiași text legal,din comisia de analiză a contestațiilor privind recrutarea-

încorporareaface parte și un delegat al consiliului județean, care, din lipsă de prevederi 

speciale se desemnează prin act administrativ al autorității. 

În ceea ce privește normele de competență arătăm că raportat la prevederile art. 29, 

alin. (1) din Legea nr. 446/2006, sunt incidente dispozițiile art.173, alin.(1), lit.„f”din 

OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, potrivit cărora consiliul județean exercită 

alte atribuții prevăzute de lege. 

Nr. 6905/18.03.2022 

Dosar. IX/B/1 



2/2 

 

Precizăm totodată că la elaborarea proiectului de hotărâre s-au avut în vedere 

prevederileart. 81-82 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

Față de argumentele anterior expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

desemnarea delegatului Consiliului Județean Mureș în Comisia de analiză a 

contestațiilor privind recrutarea-încorporarea, constituită la nivelul județului Mureș, 

poate fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș,ulterior 

avizării de către comisiile de specialitate nominalizate în condițiile art.136,alin.(4) din 

Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

Șef Serviciu 

Adriana Farkas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Întocmit: Kakasi Andras 
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