
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.138 

din 11 septembrie 2014 

 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii  pentru 

Muzeul Judeţean Mureş 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând Expunerea de motive nr.12505/02.09.2014 a Serviciului Resurse Umane, 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş,  

Având în vedere adresa Muzeului Judeţean Mureş nr.12505/22.07.2014, precum și avizul 

comisiilor de specialitate, 

Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, 

Având în vedere prevederile anexei 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.14/2014 privind aprobarea bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014,   

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. „a”, alin. (2) lit.”c” şi respectiv ale art.97, 

alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, 

cuprinse în  anexele 1-2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii 

contrare se abrogă. 

Art.3. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde directorul – manager al 

Muzeului Judeţean Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE                                                           Contrasemnează 

Ciprian Dobre                             SECRETAR                                                                                           

                Paul Cosma

                        

 

       

 

 

  1/2 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 

 

 

Nr. 12505/02.09.2014 

Dosar VI D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 

pentru Muzeul Judeţean Mureş 

 

Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş au fost 

aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.123/25.07.2013 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO.  

Cu adresa nr.12505/22.07.2014, conducerea Muzeul Judeţean Mureş solicită modificarea 

structurii organizatorice şi a statului de funcţii în sensul transformării unui post vacant 

de muncitor de la Compartimentul Contabilitate Administrativ şi Deservire în 

administrator şi respectiv mutarea acestui post de administrator la Secţia Gurghiu. 

Această solicitare este justificată pe considerentul că, în actuala structură 

organizatorică a instituţiei la Secţia Gurghiu sunt configurate doar posturile de paznic 

ce asigură pentru paza imobilului, fiind nevoie de un administrator pentru întreţinerea 

eficientă a clădirilor din acest complex. În acest fel, se evită deplasarea de la Târgu 

Mureş pentru orice intervenţie de urgenţă în cadrul complexului. 

Totodată, conducerea instituţiei solicită transformarea  unui post de tehnician PSI de la 

Serviciul Administraţia Palatului Culturii în postul de inspector cu atribuţii de PSI şi 

protecţia muncii, cu modificarea corespunzătoare a sarcinilor specifice funcţiei şi 

ţinând cont de faptul că titularul postului este absolvent de studii superioare. 

De precizat că, modificările propuse se încadrează în numărul maxim de personal 

existent, aprobat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare.  

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

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş. 

 

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

Întocmit: Lucian Petruţa//1.ex. 

Verificat Şef serviciu: Elena Popa 
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