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HOTĂRÂREA NR. 163 

                           din 30 octombrie 2014 
 

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul  

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.18.475/24.X.2014 a Serviciului Resurse Umane, privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii  pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş,  precum şi 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, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Având în vedere avizele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr.25809/2013 şi 

nr.40303/2014,           

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

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

completările ulterioare,  

hotărăşte: 

 

Art.1. Se aprobă organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, conform anexelor I şi II, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă anexele I şi II la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.121/25.07.2013, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Art.3. De executarea prezentei răspunde Serviciul Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

PREŞEDINTE                                       Contrasemnează 

Ciprian Dobre                   SECRETAR 

                                                                      Paul Cosma 
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Nr.18.475/24.X.2014 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.121/25.07.2013, au fost aprobate: 

organigrama, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Între timp statul de funcţii aprobat prin anexa nr. II la hotărârea mai sus amintită a 

fost modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.195/19.12.2013, 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.96/26.06.2014 şi Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.112/31.07.2014. Această ultimă hotărâre modifică şi structura 

organizatorică aprobată prin anexa I la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.121/25.07.2014 în sensul înfiinţării funcţiei de administrator public 

Luând în considerare complexitatea lucrărilor specifice, precum şi faptul că în acest 

an a încetat raportul de serviciu al unor funcţionari publici cu experienţă din cadrul 

Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş,  sub 

numărul 17738/14.10.2014 conducerea acestei direcţii ne-a solicitat operarea unor 

modificări în structura organizatorică, care să permită derularea în bune condiţii a 

activităţilor specifice. 

Astfel, s-a propus modificarea structurii Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice în 

sensul diminuării numărului de funcţii configurate la Compartimentul Investiţii cu 

un post, prin mutarea acestuia la Compartimentul Achiziţii Publice. 

În cadrul aceluiaşi Compartiment Investiţii exista o funcţie publică vacantă de 

referent, clasa III (studii medii). Pe de altă parte, la Compartimentul Relaţii cu 

Publicul şi Informaţii de Interes Public din cadrul Serviciului Administraţie Publică şi 

Cancelarie la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică a devenit vacantă funcţia 

publică de consilier, clasa I (studii superioare). Pe considerentele mai sus enunţate, 

apreciem oportună mutarea funcţiei de referent, clasa III de la Direcţia Tehnică la 

Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public, respectiv a 

funcţiei de consilier, clasa I în locul acesteia la Compartimentul Investiţii. 

De asemenea, având în vedere avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr.40303/2014, se propune ca, pentru funcţia de manager public, grad asistent din 

cadrul Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte să se modifice 

gradul profesional din asistent în principal. 
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Modificările propuse se încadrează în structura funcţiilor publice avizată de Agenţia 

Naţională a Funcţionarilor Publici, se încadrează în numărul de personal de 144 

iniţial aprobat cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010. 

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

privind Organigramei şi Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Şef serviciu: 

Elena Popa/1.ex. 
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