
 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.11 

 din 29 ianuarie 2015 

pentru 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.1.254/22.I.2015 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, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere solicitarea Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş nr.798/16.01.2015, 

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, cu modificările şi completările ulterioare, 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: Direcţia Amenajare 

Teritoriu şi Urbanism şi Serviciul Resurse Umane din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş. 

  

 

PREŞEDINTE                                                          Contrasemnează 

Ciprian Dobre                         SECRETAR                                                                                           

                          Paul Cosma
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Nr. 1.254/22.I.2015 

Dosar VI D/1 

 

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. Statul de funcţii aprobat prin hotărârea mai sus 

menţionată a mai fost modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.173/27.11.2014.  

În cadrul Serviciului Avizare, Autorizare şi Control la Direcţia Amenajare Teritoriu şi 

Urbanism este configurată prin statul de funcţii funcţia publică de consilier, clasa I, grad 

superior.  

Una dintre atribuţiile stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare a aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş vizează eliberarea certificatelor de urbanism 

şi respectiv a autorizaţiilor de construire, inclusiv pentru persoane fizice. În scopul 

eliberării acestora este necesară depunerea unui dosar care să ateste îndeplinirea 

condiţiilor prevăzute de dispoziţiile legale pentru eliberarea certificatelor de 

urbanism/autorizaţiilor de construire. 

La acest moment, pentru verificarea dosarelor, persoanele interesate se prezintă la unul 

dintre funcţionarii publici din cadrul Serviciul de Avizare, Autorizare şi Control a căror 

activitate se desfăşoară la birourile de la etajul I. 

Pe considerentele mai sus amintite, conducerea Direcţiei Amenajare Teritoriu şi Urbanism 

propune transformarea funcţiei publice de consilier clasa I, grad superior, vacantă în 

cadrul Serviciului Avizare Autorizare şi Control în referent, clasa III, grad superior, 

funcţionarul public care va ocupa această funcţie urmând să-şi desfăşoare activitatea în 

birourile de la registratura generală a Consiliului Judeţean Mureş. 

Astfel, pentru solicitanţi va fi mai facil să se prezinte pentru verificarea dosarelor la 

registratura generală a Consiliului Judeţean Mureş, modificarea generând o economie la 

cheltuielile cu salariile aferente acestei funcţii publice. 

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 

Întocmit: şef serviciu  

Popa Elena/1 ex. 
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