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HOTĂRÂREA NR. 45 

din 31 martie 2016 

 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de 
cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 
 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Luând în considerare adresa nr.138/29.02.2016 a Centrului Judeţean pentru Cultură 
Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş şi adresa nr.164/29.02.2016 a Ansamblului 
Artistic Profesionist „Mureşul”, 

Având în vedere Expunerea de motive nr.3770/01.03.2016 a Serviciului Resurse 
Umane, privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură 
ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum și avizul comisiilor 
de specialitate, 

În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor 
culturale, 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 administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

 

Art.I. Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/2014 privind stabilirea 
unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 
autoritatea Consiliului Judeţean Mureş – statul de funcţii al  Centrului Judeţean pentru 
Cultură Tradiţională Mureş se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 1, parte integrantă 
din aceasta. 

Art.II. Anexa II.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/2010 privind 
stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 
funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş – statul de funcţii al 
Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” se modifică şi se înlocuieşte cu anexa 2, 
parte integrantă din aceasta. 

Art.III.Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Centrului Judeţean pentru Cultură 
Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş şi Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul”, 
care răspund de aducerea sa la îndeplinire. 
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PREȘEDINTE              Contrasemnează 
Ciprian Dobre                       SECRETAR 
                                Paul Cosma  
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Nr. 3770/01.03.2016 

Dosar II.14 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş 

 

 

Centrul Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, instituţie 

publică ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş a fost înfiinţată 

prin Hotărârea Consiliului Judedeţean Mureş nr.114/2010 prin comasarea Şcolii de Arte 

Târgu Mureş cu Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei 

Populare Mureş. 

Având în vedere dezvoltarea activităţilor de educaţie permanentă de interes 

comunitar, învăţământ artistic în toate domeniile - muzical, artă plastică, coregrafie, 

etc., cu adresa nr.138/29.02.2016, conducerea Centrului Judeţean pentru Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş solicită transformarea unor posturi existente în 

statul de funcţii, după cum urmează: 

- 1 post de Contabil şef în Administrator financiar; 

- 2 posturi de  Referent de specialitate în Secretar; 

- 3 posturi de Referent şi unul de coregraf în Consultant artistic; 

- 1 post de Referent în Administrator financiar patrimoniu. 

În acest sens, se propune modificarea statului de funcţii al instituţiei, aprobat prin 

Anexa II.4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/2010 privind stabilirea unor 

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

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

De asemenea, cu adresa nr.164/29.02.2016, conducerea Ansamblului Artistic 

Profesionist „Mureşul”, solicită modificarea statului de funcţii al instituţiei, aprobat 

prin HCJM nr.128/2012 în sensul transformării unui post de referent în referent de 

specialitate. Solicitarea este justificată de modificarea complexităţii sarcinilor 

postului, la atribuţiile de organizator de spectacole adăugându-se cele de coordonator 

al activităţii de transport.  

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

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Mureş. 

             

PREŞEDINTE 

Ciprian Dobre 

Verificat: Elena Popa 

Întocmit: Doris Radu/2.ex. 
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