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    HOTĂRÂREA NR.46 

        din 31 martie 2020 

privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 
pentru aprobarea participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea 

şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 
 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând referatul de aprobare nr.8760/31.03.2020 al Președintelui Consiliului 

Județean Mureș, raportul de specialitate al Direcției economice nr.8774/31.03.2020, 

raportul Serviciului juridic nr.8789/31.03.2020, precum şi avizul comisiei 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. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 emis de 

Ministerul Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 

242/24.03.2020, 

În considerarea prevederilor art. 182 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

hotărăşte:  

Art.1.Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean își încetează aplicabilitatea. 

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică direcţiilor de specialitate şi 

compartimentelor/serviciilor independente ale Consiliului Judeţean Mureş, care 

răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                             Contrasemnează  

Péter Ferenc                       SECRETAR GENERAL 

                                                                                                                Paul Cosma  
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Nr. 8760/31.03.2020 

Dosar. IX B/1 

 

                  

        REFERAT DE APROBARE  

pentru proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului 

Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale 

şi sociale de interes public judeţean 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea 

participării Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea 

unor activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean s-a aprobat 

organizarea în anul 2020, de către Consiliul Județean Mureș în parteneriat cu 

diferite asociații și organizații a unor activități culturale și sociale de interes 

județean. 

 

Luând în considerare experiența țărilor grav afectate de evoluția virusului și 

măsurile care au avut impact pozitiv în limitarea răspândirii acestuia și care au 

vizat acțiuni în planul sănătății publice, concomitent cu limitarea sau întreruperea 

activităților sociale și economice neesențiale, dar mai ales îngrădirea exercitării 

unor drepturi și libertăți fundamentale, conform 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. 3/2020 privind măsuri 

de prevenire a răspândirii COVID-19 emis de Ministerul Afacerilor Interne, publicată 

în Monitorul Oficial al României nr. 242/24.03.2020, considerăm că nu se mai pot 

organiza evenimente culturale și sociale pe durata anului 2020.    

 

 

Având în vedere cele mai sus prezentate, supunem spre dezbatere și aprobare, 

proiectul  de hotărâre alăturat. 

 

 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                                                                                                                                                                 

Péter Ferenc 
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Nr. 8774/31.03.2020 

Dosar: IX B/1 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 pentru aprobarea participării 

Consiliului Judeţean Mureş la organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor 

activităţi culturale şi sociale de interes public judeţean 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş iniţiază şi implementează programe de interes public 

judeţean, programe al căror obiectiv general îl reprezintă conturarea unui segment 

strategic pentru dezvoltare socială şi pentru valorizarea patrimoniului şi a turismului 

cultural, evidențiind moştenirea culturală a locurilor. 

 

Prin Hotărârea nr.22/20.02.2020 autoritatea publică județeană a aprobat participarea 

Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean. 

Având în vedere pandemia de coronavirus COVID – 19, prin Decretul Preşedintelui 

României nr.195/2020 s-a instituit starea de urgenţă pe întreg teritoriul României pe o 

durată de 30 de zile.  

Potrivit prevederilor art.2 litera „e” din acest act normativ, în vederea prevenirii 

răspândirii COVID-19 şi realizarea managementului consecinţelor, raportat la evoluţia 

situaţiei epidemiologice, pe durata stării de urgenţă s-a restrâns și exerciţiul dreptului 

privind libertatea  întrunirilor. 

De asemenea, prin Ordonanța Militară nr.1/2020 s-au stabilit unele măsuri pentru 

prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19, inclusiv interzicerea organizării și 

desfășurării activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de 

divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală în spaţii 

închise. La acel moment era permisă organizarea și desfășurarea evenimentelor în spații 

deschise cu participarea a maximum 100 de persoane. 

Prin art.2 din Ordonanța Militară nr.2/2020, circulaţia persoanelor în afara 

locuinţei/gospodăriei se efectuează numai cu respectarea măsurilor generale de 

prevenire a răspândirii COVID-19 şi evitarea formării oricărui grup mai mare de 3 

persoane care nu locuiesc împreună. 

Prin Ordonanța Militară nr.3/2020 s-a interzis circulaţia tuturor persoanelor în afara 

locuinţei/gospodăriei, fiind permise deplasările în interes profesional la locul de 

desfăşurare a activităţii profesionale, pentru asigurarea de bunuri care acoperă 

necesităţile de bază ale persoanelor şi animalelor de companie/domestice, precum şi 

bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale, deplasarea pentru asistenţă 

medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, deplasarea din motive  
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justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie, deplasările scurte, în 

apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor 

(cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru nevoile animalelor 

de companie/domestice, deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie 

sanguină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat,  deplasarea pentru realizarea 

de activităţi agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de 

produse agroalimentare. 

Prin Ordonanța Militară nr.4/2020, s-au luat măsuri și mai aspre pentru prevenirea 

răspândirii COVID – 19. 

 

În acest context propunem spre aprobare încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 22/20.02.2020 privind participarea Consiliului Judeţean Mureş la 

organizarea, desfăşurarea şi finanţarea unor activităţi culturale şi sociale de interes 

public judeţean. 

 

                                                                                                

                        DIRECTOR EXECUTIV 

                                                                                                                                                                      

Alin Mărginean 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Mirela Ruța, consilier 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.22/20.02.2020 pentru aprobarea participării Consiliului 

Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean  

 

 

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

referatul de aprobare nr.8760/31.03.2020 și în considerarea celor reținute în raportul de 

specialitate nr.8774/31.03.2020 al Direcției Economice - Compartimentul Patrimoniu, 

Servicii Publice,   

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

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.115/2019, 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:  

În adoptarea actului administrativ supus analizei sunt incidente prevederile art.2, lit.„a” 

și „e” din Decretul Președintelui României nr.195/2020 privind instituirea stării de 

urgență pe Teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.212 

din 16 martie 2020, art.2, alin.(1) din Ordonanță Militară nr.1/2020 privind unele măsuri 

de primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a 

unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 18 martie 

2020, cu modificările și completările ulterioare, art.3 din Ordonanță Militară nr.2/2020 

privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, cu modificările și completările ulterioare, 

art.1-3 din Ordonanță Militară nr.3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-

19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.242 din 24 martie 2020, cu 

modificările și completările ulterioare și Ordonanță Militară nr.4/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 

257 din 29 martie 2020. 

Prin Hotărârea nr.22/2020 autoritatea publică județeană a aprobat participarea 

Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor activități 

culturale și sociale de interes public județean. 

Având în vedere pandemia de coronavirus COVID–19, prin Decretul Președintelui României 

nr.195/2020 s-a instituit starea de urgență pe întreg teritoriul României pe o durată de 

30 de zile.  

Nr. 8789/31.03.2020 

Dosar. IX/B/1 
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Potrivit prevederilor art.2, lit.„a” și „e” din acest act normativ, în vederea prevenirii 

răspândirii COVID-19 și realizarea managementului consecințelor, raportat la evoluția 

situației epidemiologice, pe durata stării de urgență s-a restrâns exercițiul dreptului 

privind libera circulație și libertatea întrunirilor. 

De asemenea, prin Ordonanța Militară nr.1/2020 s-au stabilit unele măsuri pentru 

prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19, inclusiv interzicerea organizării și 

desfășurării activităților culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de 

divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală în spații 

închise. La acel moment era permisă organizarea și desfășurarea evenimentelor în spații 

deschise cu participarea a maximum 100 de persoane. 

Prin art.3 din Ordonanța Militară nr.2/2020, s-a prevăzut ca circulația persoanelor în 

afara locuinței/gospodăriei să se efectueze numai cu respectarea măsurilor generale de 

prevenire a răspândirii COVID-19 și evitarea formării oricărui grup mai mare de 3 

persoane care nu locuiesc împreună. 

Prin Ordonanța Militară nr.3/2020 s-a interzis circulația tuturor persoanelor în afara 

locuinței/gospodăriei, fiind permise deplasările în interes profesional la locul de 

desfășurare a activității profesionale, pentru asigurarea de bunuri care acoperă 

necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și 

bunuri necesare desfășurării activității profesionale, deplasarea pentru asistență 

medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, deplasarea din motive 

justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie, deplasările scurte, în 

apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor 

(cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de 

companie/domestice, deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie 

sanguină, deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat,  deplasarea pentru realizarea 

de activități agricole, deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de 

produse agroalimentare. 

Prin Ordonanța Militară nr.4/2020, s-au luat măsuri și mai aspre pentru prevenirea 

răspândirii COVID–19. 

În acest context, având în vedere prezenta situație excepțională datorită căreia pe 

perioada stării de urgență nu se pot organiza și desfășura evenimente culturale, 

științifice artistice, religioase, sportive, de divertisment și de îngrijire personală, iar, pe 

de altă parte, nevoia de canalizare a tuturor resurselor financiare disponibile pentru 

activitatea de combatere a pandemiei COVID-19, se impune încetarea aplicabilității 

Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2020. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, este de 

precizat că în materia dreptului administrativ, actele administrative produc efecte 

juridice până la momentul ieșirii lor din vigoare, prin modalitățile legale consacrate, 

respectiv printr-un act de abrogare, retractare, revocare, anulare sau suspendare, prin 

dispariția obiectului de reglementare, prin hotărâre judecătorească și prin intervenirea 

unor fapte juridice, prevăzute de lege.  

Încetarea efectelor actelor administrative se poate datora și situației producerii unor 

fapte materiale sau evoluției unor evenimente, de care legea leagă producerea de efecte 

juridice, independent de existența unei manifestări de voință.  
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Astfel, încetarea efectelor juridice ale Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2020 

se poate dispune de către organul emitent, în mod expres, printr-o altă hotărâre 

adoptată cu aceeași cvorum. 

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. 

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

aplicabilității Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.22/2020 pentru aprobarea 

participării Consiliului Județean Mureș la organizarea, desfășurarea și finanțarea unor 

activități culturale și sociale de interes public județean, 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 

OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Șef Serviciu 
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