
 

 

HOTĂRÂREA NR. 108 

din 28 iulie 2016 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  

nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat 

 Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.13.223/21.07.2016, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

Având în vedere solicitarea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr.26/2015 cu privire la 

modificarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale 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, 

Având în vedere prevederile anexei 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.7/2016 privind aprobarea bugetului Judeţului Mureş pentru anul 2016, 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. Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/2012 privind 

aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde 

Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş. 

 

 

PREŞEDINTE         

Péter Ferenc                                           Contrasemnează

                                 SECRETAR 

   Paul Cosma 

 

http://cjmures.ro/Hotariri/Hot2013/hot195_2013.htm#exp
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Nr. 13223/21.07.2016 

Dosar VI D/1 

 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş  

nr.30/29 februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, 

 cu modificările ulterioare 

 

 

 

Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizarea şi funcţionare ale 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.30/29.02.2012. Structura organizatorică şi statul de funcţii aprobate prin actul 

administrativ anterior amintit au mai fost modificate ulterior prin  Hotărârile Consiliului 

Judeţean Mureş nr.23/30.01.2014 şi nr.13/29.01.2015 privind modificarea Organigramei şi 

Statului de funcţii ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş. 

Cu adresa nr.1003/12.07.2016, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş solicită operarea unor 

modificări în organigrama şi statul de funcţii ale instituţiei, după cum urmează: 

 configurarea Compartimentului juridic în organigrama instituţiei, cu un post de 

consilier juridic. Menţionăm că, în actuala structură există 1/2 post de consilier 

juridic însă, dată fiind complexitatea cadrului legislativ şi modificările frecvente 

ale reglementărilor legale specifice, managementul instituţiei are nevoie de 

suportul unui specialist în domeniul juridic cu normă întreagă, care să se pronunţe 

asupra legalităţii actelor emise, să reprezinte instituţia în relaţiile cu instanţele 

judecătoreşti. 

 reorganizarea Compartimentul contabilitate, resurse umane, administrativ în 

Compartimentul contabilitate, resurse umane prin trecerea activităţii de deservire 

la Compartimentul tehnic de scenă. Structura compartimentului contabilitate, 

resurse umane, cu 3,5 posturi, va fi următoarea: 

  - economist – 1 post; 

  - referent de specialitate – 1,5 posturi; 

  - referent – 1 post. 

 reorganizarea Compartimentului tehnic de scenă în Compartimentului tehnic de 

scenă şi de deservire, cu preluarea activităţii de deservire şi modificarea 

numărului de posturi de la 3 la 4,5 posturi, după cum urmează: 

 maestru acordor pian – 1 post; 

 recuziter  - 2 posturi; 

 muncitor calificat  - 1 post; 

 supraveghetor sală – 0,5 post. 
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Cele două posturi de recuziter din cadrul Compartimentului tehnic de scenă şi de deservire 

rezultă din transformarea a două posturi existente în acest compartiment (unul de 

muncitor şi cel de-al doilea de referent, vacant). Modificarea este justificată prin lipsa 

unor posturi cu atribuţii specifice de pregătire, păstrare şi întreţinere a recuzitei pentru 

spectacole. Transformarea postul de îngrijitor în supraveghetor sală are în vedere faptul 

că, sarcinile specifice presupun şi primirea şi plasarea publicului. 

Menţionăm că, modificările propuse se încadrează în prevederile bugetare aprobate pentru 

anul în curs şi în numărul maxim de 144 posturi aprobat/existent la momentul actual. 

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

modificarea anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 

2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare. 

 

 

 

 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc 
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