
 

                                                                                                                                                               
 

 

HOTĂRÂREA NR.41     

 din 31 martie 2016 

 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului  

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr. 5.477 din 25.03.2016, 

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 şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

În conformitate cu prevederile art.64 alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere raportul final al concursului de promovare în grad profesional 

organizat în intervalul 07-10.03.2016, nr.4501/14.03.2016, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit. “a”, 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.I. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, 

care face parte integrantă din prezenta. 

Art.II. Prezenta Hotărâre se comunică Serviciul Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                        Contrasemnează  

Ciprian Dobre                                       SECRETAR 

                                   Paul Cosma   

  

                                                                                                                                    



 

 

 

 

Nr. 5.447/25.03.2016 

Dosar VI D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre 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 

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.  

Promovarea în funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior 

celui deţinut de funcţionarul public se face, în conformitate cu prevederile art.64 

alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, în baza unui concurs/examen, organizat 

semestrial, prin transformarea postului ocupat de funcţionarul public ca urmare a 

promovării concursului sau examenului. 

Consiliul Judeţean Mureş a organizat în luna martie a.c. examen de promovare în 

grad profesional superior a unor funcţionari publici din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, care îndeplineau condiţiile legale. 

Având în vedere rezultatele examenului, un număr de trei funcţionari publici din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş urmează să fie promovaţi în 

grad profesional superior celui deţinut, sens în care este necesară transformarea 

posturilor/funcţiilor publice ocupate de aceştia. 

De asemenea Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism a solicitat transformarea 

funcţiei publice de referent, clasa III, grad superior din cadrul Serviciului Avizare, 

Autorizare, Control în referent de specialitate, clasa II, grad superior. 

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

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 ulterioare. 

 

                                                                                                                 

PREŞEDINTE 

                                                                                                     Ciprian Dobre 

 

 

 

         Întocmit: consilier Kutasi Melinda//2.ex. 
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