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HOTĂRÂREA NR. 107    

 din 28 iulie 2016 

privind 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.13.981 din 21.07.2016, 

privind 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, precum şi 

avizul comisiilor de specialitate,  

Luând în considerare propunerea Direcţiei Tehnice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş nr.13331/13.07.2016, precum şi solicitarea Direcţiei 

Juridice şi Administraţie Publică nr.13765/19.07.2016, 

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 hotărâre. 

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 

Péter Ferenc           SECRETAR

                                                                                       Paul Cosma                                                                

 

 



 

 

 

 

Nr. 13.981/21.07.2016 

Dosar VI D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind 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 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.05.2015 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. În intervalul mai 2015 – mai 2016 au fost operate mai multe modificări ale 

actului administrativ anterior menţionat, ultima dintre acestea fiind cea aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.78/26.05.2016. 

Cu nota internă nr.15331/13.07.2016, Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş a solicitat transformarea funcţiei publice de consilier clasa I, 

grad profesional asitent, vacantă în cadrul Serviciului Urmărirea Lucrărilor, în consilier clasa 

I, gad superior. Solicitarea este motivată de faptul că, activitatea specifică acestui  serviciu 

presupune calitatea de responsabil de zonă a funcţinarului public ce va ocupa această 

funcţie publică şi implicit un grad ridicat de complexitate a activităţilor ce revin funcţiei 

publice în cauză. 

De asemenea, Direcţia Juridică şi Administraţie Publică, sub nr.13765 din 19.07.2016 a 

solicitat transformarea unei funcţii publice vacante de consilier clasa I, grad superior în 

consilier clasa I, grad principal. Solicitarea vine ca urmare a analizei activităţii 

Compartimentului Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes Public care, relevă faptul că, 

configurarea a trei posturi pe grade profesionale diferite răspunde mai bine modului de 

repartizare şi complexităţii sarcinilor stabilite pentru fiecăre funcţie publică din cadrul 

acestei structuri. 

Totodată, pentru îmbunătăţirea activităţii de comunicare, creşterea gradului de 

transparenţă şi vizibilitate a instituţiei, precum şi eficientizarea comunicării externe se 

doreşte transformarea funcţiei publice de consilier clasa I, grad asistent, vacantă în cadrul 

Compartimentului Relaţii Externe şi Mass Media la Direcţia de Dezvoltare Regională şi 

Implementare Proiecte, în consilier, clasa I, grad superior, cu modificarea corespunzătoare 

a complexităţii sarcinilor specifice acestei funcţii publice. 

Reiterăm faptul că, toate modificările mai sus enunţate vizează exclusiv funcţii publice 

vacante şi se încadrează în numărul maxim de posturi existent la momentul actual. 

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

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28.052015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Mureş, cu modificările ulterioare. 

                                                     PREŞEDINTE 

                                                                                                            Péter Ferenc 

 

Întocmit: şef serviciu E.Popa/2.ex. 
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