
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 23 
din 30 ianuarie 2014 

 
privind modificarea anexelor 1 şi 2  la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.30/29.02.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat  

Tîrgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 1239 din 23.I.2014, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Având în vedere solicitarea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr.24092/2013 cu privire 

la modificarea organigramei şi statului de funcţii ale instituţiei, 

În temeiul dispoziţiilor art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş se modifică şi se înlocuiesc 

cu anexele 1 şi 2 , care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE             Contrasemnează

                SECRETAR 

Ciprian Dobre                         Paul Cosma

                                    

                                                                         

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot195_2013.htm#exp
http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/anexa_hot195_2013.xls


 

 

Nr. 1239/23.I.2014 
Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

privind modificarea anexelor 1 şi 2  la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.30/29.02.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii  şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29.02.2012 s-au aprobat Organigrama, 

Statul de funcţii precum şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de 

Stat Tîrgu Mureş, cu încadrarea în numărul maxim de 144 de posturi. 

Pentru punerea în aplicare a strategiei artistice a instituţiei se impune operarea unor 

modificări şi în structura organizatorică. În acest sens, prin adresa nr.24092/2013 

Filarmonica de Stat Târgu Mureş solicită operarea următoarelor modificări: 

 1 post de impresar artistic se transformă în secretar PR, având rolul de a promova 

imaginea instuţiei, contribuind astfel la o mai bună cunoaştere a activităţii acesteia; 

 0,5 post corist se transformă în secretar muzical, în vederea unei mai bune planificări 

şi coordonări a întregii activităţi a sectorului artistic; 

 0,5 post corist se transformă în dirijor cor, rezultând astfel un post întreg de dirijor 

cor, una din funcţiile importante ale instituţiei. 

 

Menţionăm că, atât postul de impresar artistic cât şi cel de corist sunt vacante, iar 

modificările propuse se încadrează în numărul de posturi aprobat şi prevederile 

bugetare cu acestă destinaţie. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.30/29.02.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş. 

 

 

Preşedinte  

CIPRIAN DOBRE 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Radu Teodora 
Verificat: şef serviciu Popa Elena 
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