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HOTĂRÂREA   NR.144     

 din 29 septembrie 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. 17.783 din 22.09.2016, 

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 considerare propunerea Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş nr.16541/02.09.2016,  

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. 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. 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. 17.783/22.09.2016 

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.  

Pentru îmbunătăţirea modului de organizare a activităţilor specifice din cadrul Serviciului 

Administraţie Publică şi Cancelarie la Direcţia Juridică şi Administraţie Publică din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, prin nota internă nr.16541/02.09.2016, se 

solicită operarea unor modificări în sensul mutării unor funcţii publice vacante între 

compartimentele din cadrul acestui serviciu. 

Menţionăm că, în structura Serviciului Administraţie Publică şi Cancelarie - Direcţiei 

Juridică şi Administraţie Publică sunt configurate trei compartimente: Compartimentul 

Administraţie Publică Locală, Compartimentul Relaţii cu Publicul şi Informaţii de Interes 

Public şi Compartimentul Cancelarie. 

Atât Compartimentul Administraţie Publică Locală cât şi Compartimentul Cancelarie au 

fiecare în scructură câte o funcţie publică vacantă de consilier, clasa I, grad superior. 

Acesteste funcţii se propune a fi mutate în cadrul Compartimentului Relaţii cu Publicul şi 

Informaţii de Interes Public. 

De asemenea, una dintre funcţiile publice mutate la Compartimentul Relaţii cu Publicul şi 

Informaţii de Interes Public se propune a fi transformată din cosilier clasa I, grad superior, 

în consilier clasa I, debutant ţinând cont de complexitatea sarcinilor specifice şi cu 

intenţia da a facilita accesul la concurs a unor candidaţi care nu au vechime în 

specialitatea studiilor.  

De asemenea, Serviciul Administrativ Intervenţii, cu nota internă nr.17751/21.09.2016 a 

solicitat transformarea postului de operator multifuncţională din cadrul acestei structuri în 

şofer. 

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 

                                                                                                         Péter Ferenc 

 

 Întocmit: Şef serviciu  

Elena Popa/2.ex. 
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