
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.164 

din 30 octombrie 2014 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Având în vedere adresele Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 
Mureş 784/11.09.2014 şi nr.706/22.08.2014, adresa Teatrului pentru Copii şi Tineret ARIEL 
nr.572/13.10.2014, precum şi solicitarea Redacţiei Revistei Lató  nr.77/14.10.2014, 

Analizând expunerea de motive nr.14876/23.10.2014 a Serviciului Resurse Umane, privind 
stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 

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, 

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. (1) Se aprobă organigrama Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie 
Artistică Mureş şi Teatrului pentru Copii şi Tineret ARIEL, potrivit anexelor 1 – 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
         (2) Se aprobă statele de funcţii pentru Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 
Educaţie Artistică Mureş, Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL şi Redacţia Revistei Lató, 
potrivit anexelor 3 – 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.2. (1) Cu data prezentei hotărâri, se abrogă dispoziţiile alin.(4) al art.2 din Hotărârea 
Consiliului Judeţean Mureş nr.114/12.08.2010, privind stabilirea unor măsuri de organizare a 
instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările 
şi completările ulterioare. Cu aceeaşi dată, domnul Şipoş Răzvan-Cornel este desemnat ca 
reprezentant al Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de administraţie al Centrului Judeţean 
pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş. 
     (2) Cu data prezentei hotărâri, se abrogă anexele II.3, II.4, III.3, III.4 şi III.6 la 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 modificările şi completările 
ulterioare. 

Art.3. Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.14/2014 privind aprobarea 
bugetului Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2014, cu modificările şi completările 
ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr.6, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art.4. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspund directorii – manageri ai 
instituţiilor publice prevăzute la art.1 din prezenta hotărâre. 

 

 PREŞEDINTE                               Contrasemnează                                             

 Ciprian Dobre                                 SECRETAR                                                                                                  

                                   Paul Cosma 
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Nr. 14876/23.09.2014 

Dosar II.14 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Mureş 

 

 

 

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 au fost 

aprobate structura organizatorică şi statul de funcţii pentru cele trei instituţii publice de 

cultură care fac obiectul măsurilor organizatorice stabilite prin prezentul proiect de 

hotărâre, respectiv Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică 

Mureş, Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL” şi Redacţia Revistei Lató. 

Cu adresa nr.784/11.09.2014, conducerea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională 

şi Educaţie Artistică Mureş ne solicită suplimentarea numărului de posturi existent, cu 2 

posturi de profesor. Solicitarea este justificată prin faptul că un număr de 30 de 

potenţiali cursanţi cu aptitudini nu au putut fi acceptaţi întrucât nu există acoperire în 

norma didactică pentru orele de corepetiţie, teoria muzicii în limba maghiară şi folclor. 

Ţinând cont de faptul că, orice modificare a numărului de posturi în sensul creşterii 

acestuia se poate face doar cu respectarea numărului maxim stabilit la nivel de ordonator 

principal de credite, în conformitate cu prevederile art.III din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr.63/2010, cu modificările şi completările ulterioare, singura posibilitate de 

a soluţiona favorabil această cerere era diminuarea numărului de posturi la o altă 

instituţie publică subordonată Consiliului Judeţean Mureş. 

În acest sens, s-a identificat posibilitatea de a se reduce 2 posturi vacante (1 post de 

croitor şi un post de actor) din structura Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL”. 

Conducerea acestei instituţii, prin adresa nr.572/13.10.2014 şi-a exprimat acordul de a 

ceda cele 2 posturi, solicitând totodată operarea unor modificări în statul de funcţii 

aprobat în sensul transformării unui post de secretar PR în referent de specialitate şi 

respectiv a unui post de economist în consilier. 

Pe de altă parte, cu adresa nr.706/2014, Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş solicită nominalizarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean 

Mureş în Consiliul de Administraţie constituit la nivelul acestei instituţii, având în vedere 

încetarea raportului de serviciu al funcţionarului public nominalizat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.114/12.08.2010 în respectivul organism de conducere. 
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Totodată, sub nr.77/14.10.2014, Redacţia Revistei Lató a solicitat transformarea postului 

vacant de contabil cu studii medii în consilier cu studii superioare. Modificarea este 

justificată întrucât în sarcina acestui post sunt stabilite inclusiv atribuţiile specifice 

controlului financiar preventiv propriu, pentru care dispoziţiile legale specifice stabilesc 

ca cerinţă studii superioare. 

Ca urmare, prin proiectul de hotărâre se propun spre aprobare: 

a. organigrama şi statul de funcţii pentru Centrul Judeţean de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş şi Teatrul pentru Copii şi Tineret ARIEL; 

b. statul de funcţii pentru Redacţia Revistei Lató; 

c. nominalizarea reprezentatului Consiliului Judeţean Mureş în Consiliul de 

Administraţie al Centrul Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş. 

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

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează 

sub autoritatea Consiliului judeţean Mureş. 

             

 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Şef serviciu 

Elena Popa/1.ex. 
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