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HOTĂRÂREA NR.169 

din 17 decembrie 2015 

 

pentru modificarea Anexei nr. II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.111/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi  

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru  Biblioteca Judeţeană Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Luând în considerare solicitarea Bibliotecii Judeţene Mureş nr.863/2015 privind 

modificarea statului de funcţii al instituţiei, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

Având în vedere expunerea de motive nr.24071/10.12.2015 pentru modificarea Anexei 

nr. II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind aprobarea 

Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru 

Biblioteca Judeţeană Mureş, 

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

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.1. Anexa nr. II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Bibliotecii Judeţene Mureş, care răspunde  

de aducerea sa la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează                                                              

Ciprian Dobre                                   SECRETAR                                                                                                                                                                                          

                Paul Cosma 
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Nr. 24071/10.12.2015 

Dosar VI D/1 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea Anexei nr.II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.111/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş  

 

 

Cu adresa nr.863/2015 Biblioteca Judeţeană Mureş, instituţie publică de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Mureş ne-a solicitat modificarea statului 

de funcţii în sensul transformării postului de operator date pe calculator în contabil cu 

studii medii. 

Solicitarea este justificată prin faptul că, Serviciul financiar contabil se confruntă 

momentan cu o lipsă de acută personal. Pe de altă parte, iniţial acest post a fost 

configurat în scopul asigurării sarcinilor specifice la Centrul media. Întrucât pentru 

funcţionarea acestuia este necesară asigurarea mai multor condiţii cumulative de dotare şi 

un număr de personal care să permită organizarea activităţii pe schimburi, pentru 

asigurării serviciilor respective pe durata întregii zile.  

Prin urmare, conducerea instituţiei consideră oportună transformarea postului de operator 

date pe calculator în contabil. 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”a” din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în sarcina consiliul 

judeţean este stabilită categoria de atribuţii privind organizarea şi funcţionarea aparatului 

de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes 

judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de interes judeţean. 

Actualul stat de funcţii al Bibliotecii Judeţene Mureş a fost aprobat prin anexa II la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind aprobarea Organigramei, 

Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Biblioteca 

Judeţeană Mureş. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobate proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Anexei nr.II la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/31.07.2014 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare pentru Biblioteca Judeţeană Mureş.  

 

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

 

 

Întocmit: şef serviciu: 

Elena Popa/2.ex. 
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