
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.49 

din 23 aprilie 2015 

privind asigurarea funcţionării unor organisme colegiale  

de conducere/de lucru 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 6.737/16.04.2015 privind 

asigurarea funcţionării unor organisme colegiale de conducere/de lucru, 

Având în vedere Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr.297/17.11.2014 

privind încetarea raportului de serviciul al domnului Ormenişan Cătălin-Răzvan, director 

executiv la Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 

Luând în considerare perspectiva încetării de drept a raportului de serviciu al domnului 

Bartha Iosif – director executiv la Direcţia Economică din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, prin pensionare pentru limită de vârstă, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.1, lit. „a” şi „d”, precum şi ale art.97 alin.(1) din 

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. (1) Componenţa nominală a organismelor colegiale de conducere/de lucru pentru 

care Consiliul Judeţean Mureş şi-a exercitat competenţa de constituire, organizare şi/sau 

a desemnat reprezentanţi, se modifică în sensul înlocuirii domnului Bartha Iosif cu 

domnul Mărginean Ioan-Alin, respectiv a domnului Ormenişan Cătălin-Răzvan cu domnul 

Ignat Ionel. 

        (2) În situaţia în care, în funcţie de specificitatea domeniului, competenţele de 

modificare a organismelor de conducere/de lucru revin altei autorităţi sau instituţii 

publice, dispoziţiile alin.(1) au valoarea juridică a unei comunicări de înlocuire a 

membrului anterior desemnat. 

Art.2. Persoanele desemnate prin prezenta hotărâre să înlocuiască titularii anteriori, 

dobândesc calitatea şi exercită atribuţiile acestora începând cu data comunicării 

prezentei hotărâri.  

Art.3. Serviciul Resurse Umane va informa în scris noii titulari desemnaţi în privinţa 

obligaţiilor dobândite, precum şi instituţiile interesate, cu privire la modificările 

intervenite. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art.1 şi Serviciului 

Resurse Umane, care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                         Contrasemnează 

Ciprian Dobre                          SECRETAR 

                                                            Paul Cosma 
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Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind asigurarea funcţionării unor organisme colegiale  

de conducere/de lucru 

 

 

În conformitate cu dispoziţiile art.98, alin.(1), lit. „d” din Legea nr.188/1999 privind 

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

raportul de serviciu al funcţionarilor publici încetează de drept la data îndeplinirii 

cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru 

pensionare. 

Începând cu data de 01.05.2015, raportul de serviciu al domnului Bartha Iosif – director 

executiv la Direcţia Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, încetează de drept, potrivit dispoziţiilor legale mai sus menţionate. 

De asemenea, prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş 

nr.297/17.11.2014, raportul de serviciu al domnului Ormenişan Cătălin-Răzvan – director 

executiv la Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, a 

încetat prin acordul părţilor, începând cu data de 17 noiembrie 2014. 

În virtutea funcţiilor publice deţinute, funcţionarii publici mai sus amintiţi au fost 

nominalizaţi, prin hotărâri ale Consiliului Judeţean Mureş, în componenţa unor 

organisme colegiale de conducere/de lucru pentru care Consiliul Judeţean Mureş şi-a 

exercitat competenţa de constituire, organizare şi/sau a desemnat reprezentanţi.  

Prin urmare, la încetarea raportului de serviciu al acestora intervine necesitatea 

nominalizării altor persoane care să îi înlocuiască. În acest sens, prin prezentul proiect 

de hotărâre se propune înlocuirea domnului Bartha Iosif cu domnul Mărginean Ioan-Alin, 

şef birou la Biroul Financiar-Contabil, respectiv a domnului Ormenişan Cătălin-Răzvan cu 

domnul Ignat Ionel, funcţionar public care exercită temporar funcţia publică de director 

executiv la Direcţia Tehnică. 

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

asigurarea funcţionării unor organisme colegiale de conducere/de lucru. 

 

 

   PREŞEDINTE 

                  Ciprian Dobre 

 

Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/1.ex. 
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