
 

 

HOTĂRÂREA NR. 160 

 din 27 octombrie 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, 

Având în vedere solicitarea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr.1383/10.10.2016 cu 

privire la modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii ale instituţiei, 

Văzând Expunerea de motive nr. 19042/20.10.2016, 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, precum şi avizul comisiilor 

de specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

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.30/29 februarie 2012 

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

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

 

 

VICEPREŞEDINTE                      Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                                SECRETAR 

                                          Paul Cosma  

 

 

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


 

 

 

Nr. 19.042/20.10.2016 

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 

 

 
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29.02.2012 au fost aprobate 

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

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş. 

Structura organizatorică şi statul de funcţii aprobate prin actul administrativ mai sus 

amintit au mai fost ulterior modificate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş 

nr.23/30.01.2014, nr.13/29.01.2015 şi nr.108/29.07.2016. 

Cu adresa nr.19042/10.10.2016, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş solicită operarea 

unor modificări în structura organizatorică a instituţiei.  

Astfel, se propune majorarea numărului de posturi din cadrul Compartimentului 

Orchestră Simfonică şi Cvartet de la 84,5 la 85 prin transformarea a 0,5 post vacant 

de referent de specialitate din cadrul Compartimentului Contabilitate, Resurse 

Umane în artist instrumentist. 

Conducerea instituţiei motivează această solicitare prin faptul că, în cadrul 

orchestrei simfonice este necesară configurarea unui post de trombonist dat fiind 

repertoriul romantic şi contemporan abordat , în vederea asigurării echilibrului sonor 

între instrumentele orchestrei. 

Menţionăm că, modificarea  propusă se încadrează în prevederile bugetare aprobate  

pentru anul în curs, şi în numărul maxim de 144 posturi, existent la momentul actual. 

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

privind 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 

Verificat: şef serviciu Elena Popa 

Întocmit:consilier Radu Teodora 

2 ex. 
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