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HOTĂRÂREA NR.78     

 din 26 mai 2016 

 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi  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 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.10.235 din 23.05.2016, 
privind modificarea anexelor 1 şi 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,  

Luând în considerarea propunerea Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al 
Consiliului Judeţean Mureş nr.9096/06.05.2016, precum şi adresa Direcţiei Juridice 
nr.24396/2015, 

Cu respectarea dispoziţiilor 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 ale art.97, alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

 hotărăşte :  
 

Art.I. Anexele 1 şi 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 înlocuiesc cu anexele I 
şi II, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art.II. Numărul maxim de posturi aprobat la nivelul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Mureş, prin anexa nr.6 la HCJM nr.7/2016 privind aprobarea  
bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016, se modifică în mod corespunzător. 
 
Art.III. 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. 10.235/23.05.2016 

Dosar VI D/1 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor 1 şi  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.  

Prin actul administrativ anterior amintit a fost aprobată înfiinţarea Serviciului 

Administrativ Intervenţii în structura Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, cu un număr de 11 posturi. 

Având în vedere obiectivul de asigurare a circulaţiei rutiere în condiţii de siguranţă,  

Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu adresa 

nr.9096/06.05.2016 solicită suplimentarea cu 5 a numărului de posturi iniţial aprobat. 

Solicitarea este justificată inclusiv prin prisma valorificării/utilizării cât mai eficiente a 

utilajelor din dotare, incluiv prin organizarea pe schimburi a activităţii astfel încât să 

acestea să fie folosite cât mai intens, cu rezultate în ceea ce priveşte realizarea 

obiectivului cu privire la siguranţa rutieră mai sus menţionat. 

Astfel se propune ca în structura Serviciului Administrativ Intervenţii să fie înfiinţate 

suplimentar un număr de 5 posturi, după cum urmează: 

- 1 post de operatpr masina de marcaj; 

- 1 post muncitor calificat; 

- 1 post de zidar (pentru lucrări de reparaţii şi execuţie timpane); 

- 2 posturi de muncitor necalificat (pentru lucrări de săpături, preparare betoane, 

terasament, etc.) 

De asemenea, se propune înfiinţarea unui post de şofer în cadrul Serviciului Deservire 

Aprovizionare la Direcţia Economică. În acest fel va putea fi eliberat  postul de şofer 

autoutilitară din cadrul Serviciului Administrativ Intervenţii, care la momentul actual 

deserveşte unul dintre autoturismele din dotare. 

Totodată, ca urmare a controlului efectuat în luna noiembrie 2015 de către Serviciul 

Judeţean al Arhivelor Naţionale, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, sub nr.24396/2015 a solicitat configurarea în 

organigrama instituţiei a unui Compartiment arhivă la Serviciul Administraţie Publică, cu 

două posturi de execuţie.  

 

 



 

 

 

 

Prin urmare, pentru operativitate, faţă de situaţia actuală cu o singură funcţie publică cu 

atribuţii specifice domeniului se propune înfiinţarea în cadrul Serviciului Administraţie 

publică a unui post de inspector de specialitate – personal contractual. În acest fel 

sarcinile specifice vor putea fi realizate iar modificarea organigramei în sensul 

constituirii compartimentului în cauză poate fi făcută ulterior, cu avizul Agenţiei 

Naţionale a Funcţionarilor Publici. 

Astfel, numărul maxim de posturi stabilit la nivelul aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş prin anexa nr.6 la HCJM nr.7/2016 privind aprobarea  

bugetului Judeţului Judeţului Mureş pentru anul 2016, creşte cu 7 posturi (de la 147 la 

154, exclusiv persoanele cu funcţii de demnitate publică alese).  

Menţionăm că, modificarea numărului maxim de posturi se face cu respectarea 

dispoziţiilor 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.   

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

modificarea anexelor 1şi 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: Şef serviciu  

Elena Popa/2.ex. 
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