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HOTĂRÂREA NR.157 

din 26 noiembrie 2015 

 

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de  

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Analizând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 22573/19.11.2015 

privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de  

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015, precum ;i avizul 

comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.23, alin.(1) lit. „a” – „g” şi alin.(2) lit. „b” din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici 

nr.7660/2006, de aprobare a Instrucţiunilor pentru elaborarea planului de ocupare 

a funcţiilor publice, 

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

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.I. Planul de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş pentru anul 2015, aprobat prin anexa la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.162/30.10.2014 se modifică şi va avea conţinutul din 

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 

Ciprian Dobre  

                      Contrasemnează 

SECRETAR 

Paul Cosma 
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Nr. 22573/20.11.2015 

Dosar: II.1  

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.162/30.10.2014 a fost aprobat Planul de 

ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al consiliului Judeţean Mureş 

pentru anul 2015. 

Prin planul de ocupare aprobat prin actul administrativ mai sus menţionat pentru aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş s-a prevăzut, ca modalitate de ocupare a 

celor 19 funcţii vacante, recrutarea.  

Pe parcursul anului 2015 s-au derulat mai multe proceduri de recrutare în scopul ocupării 

unor funcţii publice vacante din cadrul instituţiei noastre însă, în multe situaţii,  aceste 

proceduri nu s-au finalizat cu ocuparea funcţiilor publice în cauză din lipsă de candidaţi. 

Potrivit prevederilor art.11, alin.(2) din Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale a 

Funcţionarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru elaborarea 

Planului de ocupare a funcţiilor publice, prin excepţie autorităţile şi instituţiile publice din 

administraţia publică locală modalităţile de ocupare a funcţiilor publice pot fi modificate 

semestrial, cu înştiinţarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

În intervalul de timp de la aprobarea acestui plan de ocupare - în luna octombrie 2014, au 

intervenit unele modificări în structura funcţiilor publice vacante din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. Pe de altă parte, cum ocuparea funcţiilor 

publice prin procedura de recrutare nu a dat rezultate scontate, considerăm oportună 

modificarea planului de ocupare pentru anul 2015, în aşa fel încât unele dintre funcţiile 

publice anterior prevăzute la recrutare să poată fi ocupate prin promovare. În acest fel, în 

intervalul de timp până la finele anului 2015, vom mai putea, cu respectarea termenelor 

legale, să derulăm încă o procedură de ocupare a unor posturilor vacante. 

Menţionăm că, sub nr.21525/09.11.2015, Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici a fost 

înştiinţată cu privire la modificările aduse planului de ocupare a funcţiilor publice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

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

modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, pentru anul 2015. 

 

             PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Întocmit: Şef serviciu:  
Elena Popa /1.ex. 
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