
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 161 

din 27 octombrie 2016 

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii 

publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 

 cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere solicitarea Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL” nr.563/12.10.2016 cu 

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

Văzând Expunerea de motive nr.19289/20.10.2016, pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, precum și avizul comisiilor de specialitate, 

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 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean 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 conducerea 

Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL”. 

 

VICEPREŞEDINTE                     Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                                    SECRETAR 

                                             Paul Cosma  

 

 

 

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


 

 

 

Nr. 19289/20.10.2016 

Dosar ______________________ 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează 

sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 
Prin anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 a fost aprobată 

Organigrama Teatrului pentru Copii şi Tineret „ARIEL”, instituţie publică de cultură ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. Totodată, prin anexa 4 a aceluiaşi 

act administrativ s-a aprobat statul de funcţii al instituţiei. 

Cu adresa nr.563/12.10.2016 Teatrul pentru Copii şi Tineret „ARIEL” a propus unele 

modificări ale structurii organizatorice a instituţiei. 

Astfel, se propune desfiinţarea Compartimentului Marketing şi Impresariere, configurat în 

subordonarea directorului economic. Acest compartiment are la momentul actual un număr 

de trei posturi, dintre care două posturi de impresar artistic, care sunt vacante de mult timp. 

Desfiinţarea compartimentului este justificată prin faptul că, întrucât în anii anteriori o 

perioadă îndelungată de timp concursurile de ocupare a posturilor vacante au fost suspendate 

şi cele două funcţii de impresar artistic nu s-au ocupat, instituţia a contractat serviciile unui 

expert extern în domeniu, activitatea funcţionând corespunzător în acest mod. 

În acest context, dat fiind faptul că, pentru realizarea producţiilor artistice instituţia 

utilizează deseori actori cu contracte de colaborare, se propune transformarea unuia dintre 

posturile vacante de impresar artistic în actor mânuitor păpuşi şi angajarea unui actor, cu 

consecinţa reducerii costurilor cu serviciile. 

Cel de-al doilea post vacant de impresar artistic se propune a fi transformat în producător 

delegat, urmând să se regăsească în cadrul Compartimentului Producţie-Ateliere din 

subordinea directorului administrativ, structură în cadrul căreia se va regăsi şi postul de 

referent de specialitate din Compartimentul Marketing şi Impresariere desfiinţat. 

Menţionăm că, modificarea  propusă se încadrează în prevederile bugetare aprobate  pentru 

anul în curs şi în numărul maxim de posturi aprobat pentru această instituţie. 

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

modificarea anexelor 2 şi 4 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.164/30.10.2014 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc 

 

Întocmit: şef serviciu  

Elena Popa/2 ex. 
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