
 

 

HOTĂRÂREA NR. 39 

din 27 februarie 2014 

privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 2.961 din 20.02.2014, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

În temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1), lit.”a”, ale alin.(2), lit.”c”, coroborat cu 

art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, aprobate prin hotărâri ale 

autorităţii publice judeţene, se completează cu un nou capitol „Reguli de asigurare a 

identităţii vizuale şi comunicare instituţională”, conform anexei nr.1, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

     (2) Prevederile anexei nr.1 se aplică şi unităţilor spitaliceşti pentru care 

managementul asistenţei medicale este asigurat de Consiliul Judeţean Mureş. 

Art.2. Conducătorii instituțiilor publice menționate la art.1 vor aplica în mod 

corespunzător dispozițiile cuprinse în anexele 1 și 2 și situațiilor în care, cu 

respectarea dispozițiilor legale, documentele, materialele sau inscripțiile pe care le 

întocmesc se redactează în altă limbă decât româna. 

Art.3. Caracteristicile semnăturii vizuale a Consiliului Judeţean Mureş, ca element de 

identificare ce va fi folosit de instituţiile publice subordonate potrivit prevederilor 

art.1 din prezenta hotărâre, sunt cuprinse în anexa nr.2 , care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica la: Cabinetul Demnitarului, Serviciul 

Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Spitalul 

Clinic Judeţean Mureş, Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu”  Târnăveni şi 

conducerii instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean 

Mureş, care răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor acesteia. 

 

PREȘEDINTE                     Contrasemnează 

Ciprian Dobre              SECRETAR 

              Paul Cosma 

 

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


 

 

Nr. 2.961/20.02.2014 

Dosar VI D/1 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

 

 

Regulamentele de organizare şi funcţionare ale instituţiilor şi serviciilor publice de 

interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean 

sunt aprobate, potrivit prevederilor art.91, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu cele ale 

alin.(2), lit.”c” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 

cu modificările şi completările ulterioare,  prin hotărâre a consiliului judeţean. 

Sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş funcţionează un număr de opt instituţii 

publice de cultură, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş, Camera 

Agricolă Judeţeană Mureş, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Mureş, Serviciul Public Judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, Căminul pentru Persoane 

Vârstnice Ideciu de Jos, precum şi  Regia Autonomă Aeroportul Transilvania Târgu 

Mureş, pentru care, potrivit dispoziţiilor legale anterior amintite, Consiliul Judeţean 

Mureş a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare. 

De asemenea, Consiliul Judeţean Mureş asigură managementul a două unităţi sanitare, 

respectiv Spitalul Clinic Judeţean Mureş şi Spitalul Municipal „Dr. Gheorghe Marinescu” 

Tîrnăveni. 

În scopul fluidizării, individualizării şi unităţii conceptuale a comunicării instituţionale, 

Consiliul Judeţean Mureş a elaborat un set de reguli şi instrumente de comunicare 

vizuală ce definesc poziţia Consiliului Judeţean Mureş în cadrul instituţiilor statului. 

Potrivit Legii nr.215/2001, principalele categorii de atribuţii ale consiliului judeţean 

vizează: organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean, 

dezvoltarea economico-socială a judeţului, gestionarea patrimoniului judeţului, 

gestionarea serviciilor publice din subordine şi cooperarea interinstituţională. 

Această trecere în revistă a atribuţiilor consiliului judeţean relevă faptul că, 

individualizarea imaginii Consiliului Judeţean Mureş şi unitatea conceptuală a 

comunicării instituţionale poate fi realizată doar prin includerea în această acţiune a 

instituţiilor publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş. 



 

 

 

În acest sens, s-au identificat două categorii de acţiuni ce  concură la realizarea 

acestui obiectiv: 

 folosirea semnăturii vizuale de către instituţiile publice/regiile subordonate 

Consiliului Judeţean Mureş; 

 stabilirea unor reguli unitare de comunicare instituţională. 

Pentru punerea în practică a acţiunilor mai sus enunţate este necesară completarea 

regulamentelor de organizare şi funcţionare a instituţiilor subordonate, aprobate prin 

hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş, în sensul completării acestora cu unele reguli 

privitoare la utilizarea semnăturii vizuale a Consiliului Judeţean Mureş şi comunicarea 

instituţională adecvată. 

Având în vedere cele mai sus arătate, supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul 

de hotărâre privind aprobarea unor măsuri de organizare şi funcţionare a instituţiilor 

publice de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 
Preşedinte  

CIPRIAN DOBRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: 

şef serviciu Elena Popa 
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