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HOTĂRÂREA NR. 41 

din 24 martie 2020 

privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean 

Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/2019 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând referatul de aprobare nr.8066/24.03.2020 al Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate. 

În considerarea prevederilor Decretului Preşedintelui României nr.195/2020, publicat în 

Monitorul Oficial al României nr.212 din 16 martie 2020, precum şi ale Ordonanței 

Militare nr.2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 emis de Ministerul 

Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României nr.232/21.03.2020, 

Ţinând cont de adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş nr.104291/SVI/24.03.2020, 

înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub nr.7990/24.03.2020, 

Având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal pentru buna desfăşurare a 

şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor de specialitate ale acestuia, atât în 

prezenta situaţie excepţională, dar şi în altele de această natură, 

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a” și alin.(2) lit. „c”, precum şi ale 

art.182 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  

hotărăşte: 

Art. I.  Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 115 din 26 septembrie 2019, se 

completează după cum urmează: 

1. La Capitolul IV – Funcționarea Consiliului Județean Mureș, după Secțiunea 6 – 

Întrebări, interpelări, petiţii şi informarea consilierilor, se introduce o nouă secţiune, 

Secțiunea 6¹ - Reguli speciale, având următorul cuprins:  

„Secțiunea 6¹ - Reguli speciale 

Art. 68¹. (1) Prin excepție de la regulile stabilite în Secțiunea a 2-a – Desfășurarea 

ședințelor, în situații excepționale, constatate de către autoritățile competente și care 

fac imposibilă prezența consilierilor județeni la sediul autorității publice ori când 

prezența acestora contravine reglementărilor/recomandărilor autorităților abilitate, 

ședințele Consiliului Județean Mureș și ale comisiilor de specialitate se desfășoară în 

sistem de videoconferință, on-line. 

(2) Situațiile prevăzute la alin. (1) și incidența Regulilor speciale prevăzute în prezenta 

secțiune se cuprind în actul administrativ de convocare a Consiliului Județean Mureș în 

ședință ordinară sau extraordinară cu justificarea corespunzătoare. 

Art. 68². Se stabilesc regulile de desfășurare a ședințelor Consiliului Județean Mureș în 

situații excepționale în condițiile prezentei secțiuni, după cum urmează: 
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a) prezența consilierilor județeni se asigură prin înscrierea acestora în cadrul 

platformei/aplicației/site-ului la ora indicată în actul administrativ de convocare a 

Consiliului; Serviciul administrație publică și cancelarie va efectua apelul nominal și 

va încheia un proces-verbal constatator al prezenței și a cvorumului legal de ședință, 

pe care îl va înregistra în Registratura Consiliului Județean Mureș. Acesta se 

semnează de președinte, secretarul general și șeful Serviciului administrație publică 

și cancelarie.  

b) votul deschis se exprimă prin apel nominal, iar rezultatul votului se consemnează 

într-un proces-verbal întocmit de şeful Serviciului administrație publică și cancelarie 

pentru fiecare punct supus aprobării; acesta se înregistrează în registratura 

Consiliului Județean Mureș și se semnează de președinte, secretarul general și șeful 

Serviciului administrație publică și cancelarie. 

c) în mod corespunzător situației de la lit. "b" se procedează și în situația formulării de 

amendamente.  

d) participarea publicului la ședințele organizate în condițiile prezentei secțiuni se 

realizează exclusiv prin asigurarea posibilității de a fi urmărite pe internet în 

modalitatea stabilită prin actul administrativ de convocare. 

Art. 68³. Regulile speciale aprobate în condițiile prezentei secțiuni sunt aplicabile în 

mod corespunzător şedinţelor comisiilor de specialitate ale consiliului judeţean, 

atribuțiile referitoare la întocmirea și înregistrarea proceselor-verbale constatatoare ale 

prezenței la ședință, la avizarea sau neavizarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi 

revenind responsabililor din cadrul aparatului de specialitate. Aceștia vor fi asistați de 

un consilier juridic, alături de care vor semna documentele respective.  

Art. 68 ⁴. Pentru ședințele organizate în condițiile prezentei secțiuni, documentele care 

atestă prezența la ședințe, în vederea acordării indemnizațiilor, sunt procesele-verbale 

prevăzute la art. 68² alin (1) lit. a și art. 68³”. 

Art. II. 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 

Aurelian Paul Cosma 
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Nr.8066/24.03.2020 

Dosar  X/D/1 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

pentru completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 
Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/2019 

 

Având în vedere evoluţia situaţiei epidemiologice internaţionale determinată de 

răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi declararea „Pandemiei” de către 

Organizaţia Mondială a Sănătăţii, prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, 

publicat în Monitorul Oficial al României nr.212 din 16 martie 2020 s-a instituit starea 

de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile. 

Printre măsurile de primă urgenţă cu aplicabilitate directă stabilite prin acest decret 

sunt şi cele prevăzute la art. 50, care reglementează faptul că pe durata stării de 

urgenţă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale au obligaţia luării unor 

măsuri pentru organizarea activităţii astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, 

contactul direct între persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare. 

Prin adresa nr.104291/SVI/24.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.7990/24.03.2020, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş ne-a comunicat adresa 

nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, 

prin care este supusă atenţiei consiliilor locale şi judeţene posibilitatea modificării 

regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora pentru asigurarea 

desfăşurării şedinţelor prin mijloace electronice. 

În acest context, pentru buna desfăşurare a şedinţelor de consiliu judeţean şi a 

comisiilor de specialitate ale acestuia, atât în prezenta situaţie excepţională, dar şi 

în altele de această natură, se impune completarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.115/2019, cu reguli cu caracter de excepţie faţă de regulile generale de 

desfăşurare a şedinţelor de consiliu şi a comisiilor de specialitate, în sensul 

reglementării posibilităţii desfăşurării acestora în sistem de videoconferinţă, on-line, 

conform unei proceduri aprobate de consiliul judeţean. 

Faţă de cele arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre 

alăturat. 

                 
PREŞEDINTE                                          

Péter Ferenc     
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind completarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Judeţean Mureş nr.115/2019 
 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

Referatul de aprobare nr. 8066/24.03.2020, 

În conformitate cu prevederile art. 45 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea nr.115 din 

26.09.2019, am procedat la verificarea legislației primare și secundare incidente, în 

aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă 

incidente activităţii autorităţii deliberative şi respectarea normelor de tehnică 

legislativă, sens în care am întocmit prezentul raport, prin care precizăm următoarele: 

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art. 50 şi 51 

din Decretul Preşedintelui României nr.195/2020, publicat în Monitorul Oficial al 

României nr.212 din 16 martie 2020, art.4 din Ordonanța Militară nr.2/2020 privind 

măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 emis de Ministerul afacerilor interne, 

publicată în Monitorul Oficial al României nr.232/21.03.2020, precum şi cele ale art. 

173 alin. (1) lit. „a” coroborate cu cele ale alin. (2) lit. „c” din Ordonanța de Urgența a 

Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Astfel, prin Decretul Preşedintelui României nr.195/2020 s-a instituit starea de urgenţă 

pe întreg teritoriul României pe o durată de 30 de zile. Printre măsurile de primă 

urgenţă cu aplicabilitate directă stabilite prin acest decret sunt şi cele prevăzute la art. 

50, care reglementează faptul că pe durata stării de urgenţă autorităţile administraţiei 

publice centrale şi locale au obligaţia luării unor măsuri pentru organizarea activităţii 

astfel încât să fie evitat, pe cât posibil, contactul direct între persoane, inclusiv prin 

utilizarea mijloacelor electronice de comunicare. 

De asemenea, art. 51 alin. (1) din decret stipulează că autorităţile şi instituţiile publice 

stabilesc măsurile care se impun pentru asigurarea desfăşurării optime a activităţii, cu 

respectarea regulilor de disciplină sanitară stabilite de autorităţile cu atribuţii în 

domeniu, inclusiv prin hotărârile Comitetului Naţional privind Situaţiile Speciale de 

Urgenţă, urmărind cu prioritate asigurarea prevenţiei şi reducerea riscului de 

îmbolnăvire. 

Prin Ordonanța Militară nr.2/2020 s-au stabilit unele măsuri pentru prevenirea 

răspândirii coronavirusului COVID-19, inclusiv în ceea ce priveşte circulaţia persoanelor 

în afara locuinţei/gospodăriei, în anumite intervale orare şi pentru motive expres 

reglementate. Deşi la acest moment deplasările în interes profesional la locul de 

desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi în intervalul orar 6,00-22,00 sunt permise, 

limitarea circulaţiei în acest scop fiind doar la nivel de recomandare – potrivit art.4 din 

    Nr.8085/24.03.2020 

    Dosar nr. IX/B/1 
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OM nr.2/2020, în condiţiile extinderii răspândirii acestei boli contagioase desfăşurarea 

şedinţelor de consiliu judeţean ori a comisiilor de specialitate ale acestuia ar putea 

deveni imposibil de desfăşurat în condiţiile actualului Regulament de organizare şi 

funcţionare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/2019. 

Prin adresa nr.104291/SVI/24.03.2020, înregistrată la Consiliul Judeţean Mureş sub 

nr.7990/24.03.2020, Instituţia Prefectului – Judeţul Mureş ne-a comunicat adresa 

nr.46408/23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin 

care este supusă atenţiei consiliilor locale şi judeţene posibilitatea modificării 

regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora pentru asigurarea desfăşurării 

şedinţelor prin mijloace electronice. 

În acest context, având în vedere necesitatea asigurării cadrului legal necesar pentru 

buna desfăşurare a şedinţelor de consiliu judeţean şi a comisiilor de specialitate ale 

acestuia, atât în prezenta situaţie excepţională, dar şi în altele de această natură, se 

impune completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Judeţean, cu reguli cu caracter dede excepţie faţă de regulile generale de desfăşurare 

a şedinţelor de consiliu şi a comisiilor de specialitate, în sensul reglementării 

posibilităţii desfăşurării acestora în sistem de videoconferinţă, on-line, conform unei 

proceduri aprobate de consiliul judeţean. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității publice 

județene precizăm că, potrivit prevederilor art. 173 alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de 

Urgența a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare, consiliul județean exercită atribuţii 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 prevederilor alin. (2) lit. „c” al aceluiaşi text legal 

aprobă, în condiţiile legii, la propunerea preşedintelui consiliului judeţean, 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 

funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean, precum şi ale instituţiilor publice de interes judeţean şi ale 

societăţilor şi regiilor autonome de interes judeţean. 

Menționăm 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 și completările ulterioare. 

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

completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.115/2019, îndeplinește condițiile 

legale pentru a 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. 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 
 

 

Întocmit: Ramona Alina Buta/2 ex. 
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