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HOTĂRÂREA NR. 112 
din 31 iulie 2014 

  
privind stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea şi ocuparea funcţiei de 

administrator public, şi modificarea anexelor I şi II la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.121/25.07.2013 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de 

specialitate  al Consiliului Judeţean Mureş 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.724/24.07.2014 a Serviciului Resurse Umane, privind 

stabilirea unor măsuri pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.121/25.07.2013 şi stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea şi ocuparea funcţiei de 

administrator public, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant 

sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în 

grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul 

bugetar plătit din fonduri publice,           

În temeiul art. 91 alin (1), lit.”d”, alin.(5) lit.”a”, pct.2 şi al art.97 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

hotărăşte: 

Art.1.  (1) Se aprobă înfiinţarea, în aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, a 

funcţiei de administrator public, prin transformarea unui post vacant existent, cu încadrarea 

în numărul maxim de posturi aprobat. 

  (2) Anexele I şi II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.121/25.07.2013 privind 

aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1 şi 2, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2. Se aprobă criteriile, procedura pentru ocuparea şi eliberarea din funcţia de 

administrator public  precum şi atribuţiile specifice funcţiei de administrator public, potrivit 

anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. Consiliul Judeţean  Mureş va aproba prin hotărâre, contractul de management pentru 

administratorul public desemnat câştigător după parcurgerea procedurii de concurs şi 

obiectivele şi criteriile de performanţă pentru evaluarea activităţii acestuia. 

Art.4. De executarea prezentei răspunde preşedintele Consiliului Judeţean Mureş. 

 

PREŞEDINTE                                                                              Contrasemnează                                    

Ciprian Dobre                                                                                  SECRETAR  

                                                                                                     Paul Cosma 
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Nr. 12.724/24.07.2014 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea şi ocuparea funcţiei de 

administrator public, şi modificarea anexelor I şi II la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.121/25.07.2013 privind aprobarea Structurii organizatorice, a 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul 

de specialitate  al Consiliului Judeţean Mureş 

 

Legea nr. 286/2006, prin modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 a administraţiei 

publice locale, a reglementat o serie de elemente de noutate, printre care, conceptul 

de administrator public. 

Astfel, potrivit prevederilor art.113 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

„La nivelul judeţelor, preşedintele consiliului judeţean poate propune consiliului 

judeţean înfiinţarea funcţiei de administrator public, în limita numărului maxim de 

posturi aprobate. 

    (2) Numirea şi eliberarea din funcţie a administratorului public se fac de preşedintele 

consiliului judeţean, pe baza unor criterii, proceduri şi atribuţii specifice, aprobate de 

consiliul judeţean. Numirea în funcţie se face pe bază de concurs. 

    (3) Administratorul public poate îndeplini, în baza unui contract de management, 

încheiat în acest sens cu preşedintele consiliului judeţean, atribuţii de coordonare a 

aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes judeţean. 

    (4) Preşedintele consiliului judeţean poate delega către administratorul public, în 

condiţiile legii, calitatea de ordonator principal de credite.” 

Cadrul legal este orientativ, permiţând autorităţilor administraţiei publice locale să 

înfiinţeze acest post iar, hotărârea în ceea ce priveşte complexitatea sarcinilor 

specifice şi importanţa atribuţiilor conferite, aceasta rămâne la latitudinea autorităţii 

publice. 

În ceea ce priveşte salarizarea acestei funcţii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, salariul 

de bază se stabileşte de către preşedinte, în condiţiile legii, în funcţie de tipul unităţii 

administrativ-teritoriale şi de atribuţiile stabilite în fişa postului, între limite, astfel: 

limita minimă este nivelul salariului de bază al secretarului unităţii administrativ-

teritoriale, iar limita maximă este indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean. 
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Prezentul proiect de hotărâre propune înfiinţarea funcţiei de administrator public în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, prin transformarea unui 

post de natură contractuală de consilier, grad II, vacant la momentul actual, cu 

respectarea numărului maxim de personal anterior aprobat pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. Această transformare face necesară 

modificarea corespunzătoare a organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, respectiv a anexelor I şi II la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.121/25.07.2013, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

De asemenea, propunem spre dezbatere şi aprobare criteriile, procedurile şi atribuţiile 

specifice ocupării funcţiei de administrator public, a contractului – cadru  de 

management pentru administratorul public, precum şi obiectivele şi criteriile de 

performanţă ce trebuie îndeplinite de către administratorul public, conform anexei 3, la 

prezenta hotărâre. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre privind 

aprobarea stabilirea unor măsuri pentru înfiinţarea şi ocuparea funcţiei de administrator 

public, şi modificarea anexelor I şi II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.121/25.07.2013 privind aprobarea Structurii organizatorice, a Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate  al Consiliului 

Judeţean Mureş. 

 

 

 

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Şef serviciu: 

Elena Popa/1.ex. 
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