
 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 173 

din 27 noiembrie 2014 

privind modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.163/30.10.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 20263/20.11.2014 

privind modificarea anexei II la Hotărârea 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 stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

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

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

modificările şi completările ulterioare, 

 

hotărăşte: 

Art.I Anexa II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/30.10.2014 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II 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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EXPUNERE DE MOTIVE  

privind modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.163/30.10.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/30.10.2014 au fost aprobate structura 

organizatorică şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş cu un număr de 144 posturi. 

Compartimentului Investiţii din cadrul Serviciului Investiţii şi Achiziţii Publice – Direcţia 

Tehnică din aparatul de specialitate are în structură un număr de 6 funcţii publice, dintre 

care două funcţii publice vacante – o funcţie publică de consilier clasa I, grad principal şi 

o funcţie publică de consilier clasa I, grad asistent. 

Având în vedere complexitatea sarcinilor acestui compartiment, prin care se derulează 

activităţi specifice ca: întocmirea listelor de investiţii pentru Consiliul Judeţean Mureş şi 

instituţiile subordonate, urmărirea şi participare la recepţia lucrărilor de investiţii etc. 

este necesară configurarea funcţiilor publice de execuţie din structura acestuia pe grade 

profesionale de nivel superior. Astfel, se propune transformarea postului vacant de 

consilier clasa I grad profesional asistent în consilier clasa I grad profesional principal. 

În aplicarea prevederile art.107 alin.(2) lit. „b” din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

intermediul Serviciului resurse din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici va fi înştiinţată, în termen de 10 zile 

lucrătoare, cu privire la transformarea operată asupra acestei funcţii publice vacante în 

sensul transformării într-o funcţie publică de nivel superior. 

Menţionăm că transformarea postului se face cu  încadrarea în numărul maxim de posturi 

aprobat şi în fondurile bugetare anuale alocate. 

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

modificarea anexei II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.163/30.10.2014 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş. 

  

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Verificat: şef serviciu Popa Elena 

Întocmit: consilier Radu Teodora 
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