
 

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

                                                                                                                                                                                        

            

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 

din 28 ianuarie 2016 

 

privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 

instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

 Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr. 23966/22.01.2016, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

Având în vedere solicitarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „Ariel” nr.730/2015 cu 

privire la modificarea statului de funcţii al instituţiei, 

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 pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

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

alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. Anexa 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/2014 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a unor instituţii de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

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

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel” 

Tîrgu Mureş, care răspunde de ducerea sa îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE             Contrasemnează 

Ciprian Dobre              SECRETAR   

                           Paul Cosma                
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Nr. 23966/22.01.2016 

Dosar VI D/1  

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea Anexei 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor 

instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea 

 Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

 

Prin anexa 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, a fost aprobat Statul de funcţii al Teatrului pentru 

Copii şi tineret „Ariel”  Tîrgu Mureş.  

Cu adresa nr.730/09.12.2015,  Teatrul pentru Copii şi Tineret „Ariel” Tîrgu Mureş solicită 

transformarea unui post de maestru sunet în subinginer şi a unui post de muncitor (croitor) 

în inginer textil. 

Această solicitare este justificată prin faptul că, ocupanţii posturilor au absolvit studii 

superioare în specialitatea în care îşi desfăşoară activitatea şi vor putea fi promovaţi 

corespunzător studiilor absolvite. 

În plus, această promovare ar permite modificarea şi completarea fişei postului pentru 

posturile în cauză în sensul creşterii complexităţii acestor posturi, contribuind astfel la 

îmbunătăţirea activităţii instituţiei. 

Menţionăm că, modificarea propusă se face cu încadrarea în prevederile bugetare 

aprobate, în cadrul numărului maxim de 54 posturi, existent la momentul actual. 

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

modificarea Statului de funcţii al Teatrului pentru copii şi tineret „Ariel” Tîrgu Mureş. 

 

 

 

   PREŞEDINTE  

Ciprian Dobre 

 

 

 

Verificat: şef serviciu Elena Popa 

Întocmit: Radu Teodora 
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