
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 162 

din 30 octombrie 2014 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de   

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.18.476/24.X.2014 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de  specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015, precum și avizul comisiilor de 

specialitate,  

În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1), lit. a) – g) şi alin.(2), lit. b) din Legea 

nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr.7660/2006, de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a 

funcţiilor publice, 

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.1, lit. a), art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015, conform anexei, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Serviciul Resurse 

Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.  

 

 

PREŞEDINTE          Contrasemnează                                                

Ciprian Dobre                  SECRETAR                                                                                       

                  Paul Cosma
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Nr.18.476/24.X.2014 

Dosar: II.1  

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015 

 

În temeiul art. 22, alin.(1), lit."o" din Legea nr. 188/1999, republicată, privind Statutul 

funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Agenţia Naţională a 

Funcţionarilor Publici elaborează anual Planul de ocupare a funcţiilor publice, cu consultarea 

autorităţilor şi instituţiilor publice în vederea supunerii spre aprobare Guvernului.  

In conformitate cu prevederile art. 23 alin (1) din Legea nr. 188/1999, republicată, prin planul 

de ocupare a funcţiilor publice se stabileşte: 

a) numărul maxim al funcţiilor publice rezervate promovării funcţionarilor publici;  

b) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi rezervate în scopul promovării rapide;  

c) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi ocupate prin recrutare;  

d) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi înfiinţate;  

e) numărul maxim al funcţiilor publice care vor fi supuse reorganizării;  

f) numărul maxim de funcţii publice pe fiecare clasă, categorie şi pe grade profesionale; 

g)numărul maxim al funcţiilor publice de conducere şi al funcţiilor publice corespunzătoare 

categoriei înalţilor funcţionari publici.  

În Structura organizatorică a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş sunt 

avizate şi aprobate un număr de 118 funcţii publice, din care: 16 funcţii publice de conducere 

şi 102 funcţii publice de execuţie. 

Pentru anul 2015, prin Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş se stabilesc următoarele: 

- un număr de 6 funcţionari publici din cadrul instituţiei vor îndeplini condiţiile pentru a 

promova în grad profesional superior, funcţiile publice ocupate de aceştia urmând a se 

transforma în funcţie de rezultatele examenului;      

- un număr de 19 funcţii publice se preconizează a fi ocupate prin recrutare.  

Prin Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 au fost 

aprobate Instrucţiunile pentru elaborarea Planului de ocupare a funcţiilor publice. Potrivit 

prevederilor art.11 din actul normativ mai sus amintit, planul de ocupare a funcţiilor publice, 

al cărui proiect a fost transmis Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, se supune aprobării 

consiliul judeţean. 

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

aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, pentru anul 2015. 

             PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Întocmit: Şef serviciu:  
Elena Popa /1.ex. 
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