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HOTĂRÂREA NR. 164 
din 27 octombrie 2016 

 
privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 

12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Luând în considerare solicitarea Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş 

nr.8998 din 19.10.2016,  

Văzând expunerea de motive nr.19.711/20.10.2016 privind modificarea anexei 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii 

organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările ulterioare, precum 

și avizul comisiilor de specialitate, 

În conformitate cu dispoziţiile art. 63-64 şi art.68, alin.(2) din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Având în vedere prevederile art.26, alin.(3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind 

salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În temeiul art.91 alin.(1), lit. “a”  şi art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

      hotărăşte: 

Art.I. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12.08.2010 privind 

aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Compartimentul Juridic, 

Resurse umane şi Relaţii Publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş. 

 

 

VICEPREŞEDINTE                        Contrasemnează 

Alexandru Cîmpeanu                        SECRETAR 

                                  Paul Cosma  



 

 

 

 

Nr. 19.711/20.10.2016 

Dosar VI D/1 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea  Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 

12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12 august 2010 au fost aprobate 

structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. Anexa 2 a actului administrativ 

anterior amintit - statul de funcţii al instituţiei a mai fost modificată ulterior, ultima 

dintre aceste modificări fiind aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.46 

din 31 martie 2016. 

A. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş a organizat, în luna octombrie 

2016, examen de promovare în grad profesional a unui funcţionar public şi examen de 

promovare în clasă a unui funcţionar public.  

Promovarea, ca modalitate de dezvoltare a carierei funcţionarilor publici prin ocuparea 

unei funcţii publice superioare, este reglementată în Secţiunea a 4-a - Promovarea 

funcţionarilor publici şi evaluarea performanţelor profesionale, din Legea nr.188/1999 

privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. Promovarea în clasă şi promovarea în grade profesionale nu sunt 

condiţionate de existenţa unui post vacant. 

Cei doi funcţionari publici au promovat examenele de promovare în clasă, respectiv de 

promovare în grad profesional. Fiind îndeplinite condiţiile legale, se impune 

transformarea posturilor ocupate de aceştia. 

B. În conformitate cu prevederile art. 41 din Regulamentul de ocupare a posturilor 

vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcţiilor contractuale şi a criteriilor de 

promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului 

contractual din instituţiile publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin 

Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş nr. 193/27.06.2011, modificat prin 

Dispoziţia nr. 269/01.09.2015, prin promovare se asigură evoluţia în carieră a 

personalului contractual, prin trecerea într-o treaptă profesională superioară. 

Promovarea persoanelor încadrate cu contract individual de muncă în grade sau trepte 

profesionale se face, de regulă, pe un post vacant sau temporar vacant, iar în situaţia în 

care nu există un asemenea post se face prin transformarea postului din statul de funcţii 

în care acestea sunt încadrate într-un nivel imediat superior. 

Promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din instituţiile 

publice subordonate Consiliului Judeţean Mureş se face prin examen.  

 

 

 



 

 

 

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş a organizat în luna octombrie 2016 

examen pentru promovarea în treaptă profesională imediat superioară a unui angajat 

din categoria personalului contractual. 

Luând în considerare rezultatele obţinute de cei 3 salariaţi la examenele organizate, se 

propune modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş, astfel: 

 transformarea funcţiei prevăzută la poziţia 26, din inspector asistent în inspector 

principal; 

 transformarea funcţiei de la poziţia 21, din referent, clasa III, grad profesional 

superior în consilier, clasa I, grad profesional asistent; 

 transformarea funcţiei de la poziţia 30, din muncitor calificat treapta II în muncitor 

calificat treapta I. 

Având în vedere cele de mai sus, se supune spre dezbatere şi aprobare proiectul de 

hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 

din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

                                                                                         

                        

 

PREŞEDINTE 

                                                                                                   Péter Ferenc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: consilier Maria-Ramona Dascăl/2.ex. 

Verificat: director executiv Codruţa Sava 

Şef serviciu: Elena Popa 
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