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HOTĂRÂREA NR.159     

 din 27 octombrie 2016 

pentru modificarea Hotărârii 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.19.933 din 20.10.2016, 
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. (1) Anexele 1 - 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 1 – 2, care fac 
parte integrantă din prezenta hotărâre.  
 (2) Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/2016 – Regulamentul 
de organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, 
se modifică şi completează, după cum urmează: 
 a) în cuprinsul Regulamentului denumirea „Compartimentului Patrimoniu, Servicii 
Publice” se modifică în „Patrimoniu, Servicii Publice, Guvernanţă Corporativă”; 
 b) la art.42, după pct.9 se introduce pct.10 cu următorul conţinut : ”Îndeplineşte 
funcţiunea de structură de guvernanţă corporativă şi atribuţiile ce revin acesteia 
conform dispoziţiilor legale.” 
 
Art.II. Prezenta Hotărâre se comunică Serviciul Resurse Umane din aparatul de 
specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 
 
 

VICEPREȘEDINTE               Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                        SECRETAR 

                                                   Paul Cosma 



 

 

 

 

Nr. 19.933/20.10.2016 

Dosar VI D/1 
 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei 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. În intervalul de timp scurs de la adoptarea actului aministrativ anterior 

amintit până în prezent organigrama şi statul de funcţii au mai fost modificate, ultima 

dintre aceste modificări fiind opperată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.144/29.09.2016.  

În perioada 24 – 27.10.2016 a fost demarată o procedură de concurs de recrutare în scopul 

ocupării funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad superior din cadrul 

Compartimentului Administraţie Publică Locală la Serviciul Administraţie Publică şi 

Cancelarie – Direcţia Juridică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

însă perioada de înscriere la concurs a expirată fără să existe candidaţi înscrişi. 

Ca atare, conducerea Direcţiei Juridice şi Administraţie Publică a solicitat transformarea 

postului de consilier clasa I, grad superior, care a făcut obiectul procedurii de concurs mai 

sus amintite, în consilier clasa I, grad principal. 

Astfel, condiţia de 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei 

publice de grad superior, stabilită în procedura de recrutate iniţială, în conformitate cu 

dispoziţiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, devine la gradul profesional principal de 5 ani. 

În acest fel sperăm ca, la reluarea procedurii de concurs, condiţiile mai accesibile să 

determine un număr mai mare de candidaţi înscrişi la concurs. 

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 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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