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HOTĂRÂREA NR.140 

din 29 octombrie 2015 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  

nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 20340/22.10.2015 privind 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare, precum și avizul comisiilor de 

specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.107, alin.(2), lit. b) din Legea nr.188/1999 privind 

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

Cu respectarea dispoziţiilor 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 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului 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 Serviciul Resurse 

Umane din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.  

 

PREŞEDINTE                                                            Contrasemnează 

Ciprian Dobre                                  SECRETAR                                                                                           
                          Paul Cosma
                        

 

  



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````   1/1 
 

 

Nr. 20340/22.10.2015 

Dosar  

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 

2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor 

măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, au fost 

aprobate structura organizatorică şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş cu un număr de 150 posturi. Această hotărâre a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.126/2015. 

Pe parcursul anului 2015 s-au organizat mai multe proceduri de ocupare prin recrutare a 

unor funcţii publice vacante din cadrul instituţiei la care nu au existat dosare de 

candidatură depuse fie pe considerentul că, vechimea în specialitate solicitată era prea 

mare, fie pentru faptul că, pentru funcţiile publice de debutant sau asistent drepturile 

salariale sunt la nivelul minim pe economie. 

La Serviciul Buget - Direcţia Economică din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş sunt la acest moment un număr de 3 funcţii publice vacante de consilier, 

dintre care două de grad profesional debutant şi una de grad asistent. Cu scopul de a 

avea configurate funcţii publice vacante cu un palier de complexitate cât mai 

diversificat, conducerea direcţiei a solicitat transformarea unei funcţii publice vacante 

dintre cele anterior menţionat din gradul profesional debutant în grad superior.  

De asemenea, întrucât pentru ocuparea unor posturi din cadrul Serviciului Administrativ 

Intervenţii de la Direcţia Tehnică, deşi au fost derulate două proceduri pentru ocuparea 

unor posturi nu au fost candidaţi, în special pentru posturile de operator maşina de 

marcat, operator buldoescavator, operator multifuncţională, propunem ca aceste posturi 

să fie configurate la o treaptă profesională inferioară, cu reducerea corespunzătoare a 

cerinţelor de vechime în specialitate. 

Având în vedere cel de mai sus, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

            PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

Întocmit: 

Şef serviciu: Elena Popa/1.ex 
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