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HOTĂRÂREA NR.110
din 29 august 2019
privind rectificarea bugetului general al județului Mureș pentru anul 2019

Consiliul Judeţean Mureş,
Văzând referatul de aprobare nr.23.807/18.09.2019 al Președintelui Consiliului Județean
Mureș, raportul de specialitate al Serviciului buget nr.23866/18.09.2019, raportul
Serviciului juridic nr.23969/18.09.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.698/2019 privind alocarea unei
sume din Fondul de Intervenție la dispoziția Guvernului,
Având în vedere prevederile art.14 alin.(4), art.19 alin.(2) și art.26 din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art.87 alin. (2), ale art.173 alin.(1) lit. b), coroborate cu cele ale
alin.(3) lit.a), precum și cu cele ale art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,
hotărăşte:
Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.1/2019 privind utilizarea în anul 2019 a
excedentului cumulat al anilor precedenți pentru acoperirea golurilor temporare de casă
ale secțiunii de funcționare și finanțarea secțiunii de dezvoltare, cu modificările și
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 și 2 se modifică și vor avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 19.587.000 lei din excedentul
cumulat al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de funcționare.
Art.2. Se aprobă utilizarea în anul 2019 a sumei de 81.413.000 lei din excedentul cumulat
al anilor precedenți pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare. ”
Art.II. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019 privind aprobarea bugetului
general al județului Mureș pentru anul 2019 și stabilirea unor măsuri bugetare, cu
modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. Art.1 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.1. Se aprobă bugetul general al judeţului Mureş pe anul 2019 la venituri în sumă de
790.131.000 lei şi la cheltuieli în sumă de 891.131.000 lei, conform anexei nr.1/g.”
2. Art.5 se modifică și va avea următorul conținut:
”Art.5. Se aprobă bugetul propriu al Consiliului Județean Mureș şi al instituţiilor finanţate
integral sau parţial din bugetul judeţului Mureş, cu detalierea cheltuielilor pe articole şi
alineate conform anexelor nr.3, de la nr.3/1 până la 3/196.”
3. Anexele nr.1/f, 2/f, 2/1/e, 2/2/e, 3/1/a, 3/14/b, 3/15/a, 3/17/a, 3/21, 3/24, 3/37,
3/40, 3/41, 3/53, 3/54, 3/55, 3/71/a, 3/74/c, 3/87/d, 4/d, 4/4/a, 4/5, 4/7, 5/1/d,
5/2/b, 7/e, 8/c, 9/b, 10/b și 12 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr.1/g, 2/g,
2/1/f, 2/2/f, 3/1/b, 3/14/c, 3/15/b, 3/17/b, 3/21/a, 3/24/a, 3/37/a, 3/40/a, 3/41/a,
3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/71/b, 3/74/d, 3/87/e, 4/e, 4/4/b, 4/5/a, 4/7/a, 5/1/e,
5/2/c, 7/f, 8/d, 9/c, 10/c și 12/a.
4. După anexa nr.3/190 se introduc 6 anexe noi, nr. 3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195 și
3/196.
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Art.III. Anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/b, 3/14/c, 3/15/b, 3/17/b, 3/21/a,
3/24/a, 3/37/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a, 3/71/b, 3/74/d, 3/87/e,
3/191, 3/192, 3/193, 3/194, 3/195, 3/196, 4/e, 4/4/b, 4/5/a, 4/7/a, 5/1/e, 5/2/c, 7/f,
8/d, 9/c, 10/c și 12/a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.IV. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţul Mureş și
direcţiilor, serviciilor şi compartimentelor din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Mureş, care răspund de ducerea sa la îndeplinire.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
Nr.23807/18.09.2019
REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Mureș poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.24020/2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș, ne
comunică alocarea sumei de 2.500.000 lei pentru Consiliul Județean Mureș din Fondul de
Intervenție la dispoziția Guvernului, pentru Refacere 1 pod pe DJ 153C (Gurghiu) potrivit
art.1 din HG nr.698/17.09.2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin adresele
nr.23944, 24130/2019, ne comunică diminuarea Transferurilor pentru finanțarea
drepturilor acordate persoanelor cu handicap cu suma de 545.000 lei și solicită alocarea
sumei de 30.000 lei pentru achiziționarea unor mijloace fixe.
Ministerul Fondurilor Externe, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare
ne-a comunicat Nota de constatare nr.63402/2019 cu privire la finalizarea misiunii de
control pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul
Mureș”. Având în vedere concluziile și motivele de fapt invocate, revine în sarcina
Consiliului Județean Mureș o creanță bugetară în valoare de 8.401.296,62 lei. În
consecință, se impune cuprinderea de sume cu această destinație în bugetul general al
Județului Mureș pentru anul 2019.
Având în vedere solicitările formulate de unele asociații și instituții privind participarea
Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean, se propune alocarea în acest scop a sumei
de 174.000 lei, conform anexelor de la nr.3/192 la 3/196 și diminuarea corespunzătoare a
anexei nr.3/87/d „Cofinanțare activități economice,sociale și culturale”.
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, prin adresa
nr.23980/2019, solicită alocarea sumei de 31.000 lei pentru finanțarea activității
curente, respectiv 30.000 lei pentru achiziționarea unor mijloace fixe.
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Prin adresa nr.22806/2019, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită majorarea
bugetului cu suma de 207.000 lei, venituri obținute printr-o finanțare de la Fundația
Bethlem Gabor din Ungaria.
Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, prin adresa nr.23916/2019, ne comunică
realizarea unor economii la obiectivele de investiții, iar din sumele rămase propun unele
redistribuiri, precum și restituirea diferenței rămase către Consiliul Județean Mureș.
Muzeul Județean Mureș, prin adresa nr.23035/2019, solicită alocarea sumei de 53.000 lei
pentru ahiziționarea unei gospodării țărănești în vederea organizării Festivalului Roman
de la Călugăreni.
În baza adresei nr.23209/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită diminuarea
creditelor de angajament pentru unele investiții în conformitate cu valorile aprobate. De
asemenea, prin aceeași adresă solicită cuprinderea unor lucrări noi de reparații, respectiv
virarea creditelor bugetare de la Titlul Cheltuieli de personal la Titlul Bunuri și Servicii.
Potrivit adreselor nr.23993, 24147/2019, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, solicită majorarea bugetului cu suma de 2000 lei, care provin din Donații și
sponsorizări, respectiv redistribuirea sumei de 1.000.000 lei de la obiectivul „Proiect cu
execuție schimbare rețea canalizare menajeră și pluvială”.
Prin notele interne nr.23628, 21595, 22019/2019, Direcția Tehnică și Direcția de
Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, solicită unele reașezări în lista de
investiții.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvania”, Uniunea Națională a
Consiliilor Județene din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST
MUREȘ” și Asociația ”Visit Mureș”, solicită unele modificări privind cotizația UAT-Județul
Mureș, ca membru în aceste asociații.
Față de cele de mai sus, în condițiile prevederilor art.136 din OUG nr.57/2019 privind
Codul administrativ, supunem dezbaterii și aprobării proiectul de hotărâre alăturat.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.23866/18.09.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Mureș
pentru anul 2019
În conformitate cu prevederile articolului 19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale,cu modifiările și completările ulterioare,Consiliul Județean Mureș poate
aproba rectificarea bugetului propriu ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite.
Prin adresa nr.24020/2019, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Mureș,ne
comunică alocarea sumei de 2.500.000 lei pentru Consiliul Județean Mureș din Fondul de
Intervenție la dispoziția Guvernului, pentru Refacere 1 pod pe DJ 153 C (Gurghiu) potrivit
art.1 din HG nr.698/17.09.2019.
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, prin adresa
nr.23944/2019, ne comunică diminuarea transferurilor pentru finanțarea drepturilor
acordate persoanelor cu handicap cu suma de 545.000 lei.
Ministerul Fondurilor Externe, Direcția Generală Programe Europene Infrastructură Mare
ne-a comunicat Nota de constatare nr.63402/2019 cu privire la finalizarea misiunii de
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control pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul
Mureș”. Având în vedere concluziile și motivele de fapt invocate,revine în sarcina
Consiliului Județean Mureș o creanță bugetară în valoare de 8.401.296,62 lei. În
consecință, se impune cuprinderea de sume cu această destinație în bugetul general al
Județului Mureș pentru anul 2019.
Având în vedere solicitările formulate de unele asociații și instituții privind participarea
Consiliului Județean Mureș la organizarea,desfășurarea și finanțarea unor activități
culturale și sociale de interes public județean,se propune alocarea în acest scop a sumei
de 174.000 lei,conform anexelor de la nr.3/192 la 3/196 și diminuarea corespunzătoare a
anexei nr.3/87/d „Cofinanțare activități economice,sociale și culturale”.
Centrul Județean pentru Cultură Tradițională și Educație Artistică Mureș, prin adresa
nr.23980/2019, solicită alocarea sumei de 31.000 lei pentru finanțarea activității
curente, respectiv 30.000 lei pentru achiziționarea unor mijloace fixe.
Prin adresa nr.22806/2019, Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel solicită majorarea
bugetului cu suma de 207.000 lei, venituri obținute printr-o finanțare de la Fundația
Bethlem Gabor din Ungaria.
Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, prin adresa nr.23916/2019, ne comunică
realizarea unor economii la obiectivele de investiții, iar din sumele rămase propun unele
redistribuiri, precum și restituirea diferenței rămase către Consiliul Județean Mureș.
Muzeul Județean Mureș, prin adresa nr.23035/2019, solicită alocarea sumei de 53.000 lei
pentru achiziționarea unei gospodării țărănești în vederea organizării Festivalului Roman
de la Călugăreni.
În baza adresei nr.23209/2019, Spitalul Clinic Județean Mureș, solicită diminuarea
creditelor de angajament pentru unele investiții în conformitate cu valorile aprobate. De
asemenea prin aceeași adresă solicită cuprinderea unor lucrări noi de reparații, respectiv
virarea creditelor bugetare de la Titlul Cheltuieli de personal la Titlul Bunuri și servicii.
Potrivit adreselor nr.23993, 24147/2019, Spitalul Municipal „Dr.Gheorghe Marinescu”
Târnăveni, solicită majorarea bugetului cu 2.000 lei, care provin din Donații și
sponsorizări, respectiv redistribuirea sumei de 1.000.000 lei de la obiectivul „Proiect cu
execuție schimbare rețea canalizare menajeră și pluvială”.
Prin notele interne nr.23628, 21595, 22019/2019, Direcția Tehnică și Direcția de
Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte, solicită unele reașezări în lista de
investiții.
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Centrul Transilvania”, Uniunea Națională a
Consiliilor Județene din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST
MUREȘ” și Asociația „Visit Mureș”, solicită unele modificări privind cotizația UAT-Județul
Mureș, ca membru în aceste asociații.
Potrivit art.39 alin (3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu
modificările și completările ulterioare, proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019 a fost depus pentru consultarea
publicului în data de 17 septembrie 2019, la avizierul instituției sub numărul
23763/17.09.2019.
Modificările amintite se regăsesc în anexele nr.1/g, 2/g, 2/1/f, 2/2/f, 3/1/b, 3/14/c,
3/15/b, 3/17/b, 3/21/a, 3/24/a, 3/37/a, 3/40/a, 3/41/a, 3/53/a, 3/54/a, 3/55/a,
3/71b, 3/74/d, 3/87/e, 3/191, 3/192, 3/193, 3/194 ,3/195, 3/196, 4/e, 4/4/b, 4/5/a,
4/7/a, 5/1/e, 5/2/c, 7/f, 8/d, 9/c, 10/c și 12/a.
Din perspectiva celor de mai sus proiectul de hotărâre alăturat poate fi supus dezbaterii
și aprobării plenului Consiliului Județean Mureș.
DIRECTOR EXECUTIV
Alin Mărginean
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.23969/19.09.2019
RAPORT
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general al județului Mureș
pentru anul 2019
Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu
referatul de aprobare nr.23807/18.09.2019 şi raportul de specialitate al Serviciului buget
nr.23866/18.09.2019,
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.14 alin.(4), ale 19 alin.(2), ale art.26
și ale 39 alin.(3) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, ale art.1 din H.G. nr.698/2019 privind alocarea unei sume din
Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,
pentru unele unităţi administrativ-teritoriale afectate de calamităţile naturale, precum și
ale art.87 alin.(2), ale art.173 alin (1), lit.”b” și cele ale alin.(3) lit. „a” din Ordonanța
de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ.
Astfel, potrivit prevederilor art.19 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ”pe parcursul exerciţiului
bugetar, autorităţile deliberative pot aproba rectificarea bugetelor prevăzute la alin.
(1) lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare
a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale
ordonatorilor principali de credite. Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica
aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din
calendarul bugetar”.
Prin H.G. nr.698/2019 s-a aprobat alocarea din Fondul de intervenţie la dispoziţia
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, suma de 2.500.000 lei, pentru
efectuarea unor lucrări de refacere a unui pod pe DJ 153 C (Gurghiu), afectat ca urmare
a calamităţilor naturale produse în anul 2019.
Ca urmare a comunicării de către Ministerul Fondurilor Externe,Direcția Generală
Programe Europene Infrastructură Mare a Notei de constatare nr.63402/2019 cu privire
la proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Mureș” prin
care s-a stabilit în sarcina Consiliului Județean Mureș o creanță bugetară în valoare de
8.401.296,62 lei, se impune cuprinderea de sume cu această destinație în bugetul general
al Județului Mureș pentru anul 2019.
Din raportul de specialitate întocmit de Direcția Economică reiese că prin actul
administrativ supus aprobării se propune modificarea bugetului general al Județului Mureș
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.44/2019, cu modificările și
completările ulterioare, având în vedere solicitările formulate de Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș, de Teatrul pentru Copii și Tineret Ariel, de
Ansamblul Artistic Profesionist Mureșul, de Muzeul Județean Mureș, de Spitalul Municipal
”Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni, de Spitalul Clinic Județean Mureș, de Biblioteca
Județeană Mureș, de Centrul Județean pentru Cultura Tradițională și Educație Artistică,
de Asociația Visit Mures Egyesulet, de Direcția Tehnică, precum și de Direcția de
Dezvoltare Regională și Implementare Proiecte.
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De asemenea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Centrul Transilvaniei”, Uniunea
Națională a Consiliilor Județene din România, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
”AQUA UNVEST MUREȘ” solicită unele modificări privind cotizația UAT – Județul Mureș, ca
membru în aceste asociații. Totodată, se impune rectificarea bugetului general al
Județului Mureș ca urmare a solicitărilor formulate de unele asociații și instituții privind
participarea Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor
activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean se propune în acest sens.
Potrivit prevederilor art.87 alin.(2) din O.U.G. nr.57/2019 resursele financiare de care
dispun autorităţile administraţiei publice locale trebuie să fie corelate cu competenţa şi
atribuţiile prevăzute de lege.
În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, precizăm că
potrivit prevederilor art.173 alin.(1) lit.”b” coroborate cu cele ale alin.(3) lit.„a” din
Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, Consiliul Judeţean Mureş
aprobă, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, bugetul propriu al judeţului,
virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a
exerciţiului bugetar.
Totodată, proiectul de hotărâre analizat a fost supus procedurii reglementate prin art.39
alin.(3) din Legea nr.273/2006, fiind afișat la avizierul unității administrativ-teritoriale,
demers în urma căruia nu au intervenit propuneri de modificare.
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 rectificarea
bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2019, 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

HOTĂRÂREA NR.115
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;
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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
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL
Paul Cosma

CONSILIUL JUDEȚEAN MUREȘ
PREȘEDINTE
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.
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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

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.23868/18.09.2019
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
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DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
Nr.23964/19.09.2019
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 județean 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.
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.
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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
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