
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 182 

din 23 noiembrie 2016 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.122/25.07.2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcții pentru 

Camera Agricolă Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Având în vedere solicitarea Camerei Agricole Judeţene Mureş nr.513/17 octombrie 2016 

cu privire la modificarea statului de funcţii ale instituţiei, 

Văzând Expunerea de motive nr.21.810/16.XI.2016, pentru modificarea anexei 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/25 iulie 2013 privind aprobarea 

organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş, cu 

modificările ulterioare, precum şi avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului 

Judeţean Mureş, 

Cu respectarea prevederilor anexei 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.7/28 

ianuarie 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. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/25 iulie 2013 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş, 

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

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. De ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri răspunde Camera 

Agricolă Judeţeană Mureş. 

 

PREŞEDINTE                       Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR                        

   Paul Cosma 

 

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


 

 

 

 

Nr. 21.810/16.XI.2016 

Dosar VI D/1 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/25 

iulie 2013 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Camera 

Agricolă Judeţeană Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/25 iulie 2013 au fost aprobate 

organigrama şi statul de funcţii ale Camerei Agricole Judeţene Mureş. Anexa 2 a actului 

administrativ mai sus amintit – statul de funcţii al instituţiei, a fost modificat ulterior prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.178/28 noiembrie 2013. 

Cu adresa nr.513/17 octombrie 2016, Camera Agricolă Judeţeană Mureş solicită 

transformarea unei funcţii publice de consilier clasa I, grad profesional superior, vacantă în 

cadrul Serviciului Asistenţă de Specialitate în Domeniul Agriculturii şi Conexe, în consilier 

clasa I grad profesional debutant. 

Conducerea instituţiei justifică această transformare prin faptul că, la concursurile 

organizate în scopul ocupării acestei funcţii nu s-au prezentat candidaţi, prin această 

modificare urmărindu-se facilitarea participării la concurs a unor candidaţi care nu au 

vechime în specialitatea studiilor.  

Modificarea propusă se încadrează în prevederile bugetare aprobate pentru anul în curs şi 

în numărul maxim de 21 de posturi, existent la momentul actual. 

Menţionăm că, potrivit prevederilor art.2 din Legea nr.157/15 iulie 2016 privind unele 

măsuri pentru reorganizarea unor structuri aflate în subordinea/coordonarea Ministerului 

Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, direcţiile pentru agricultură judeţene se reorganizează 

prin preluarea activităţii, patrimoniului şi personalului camerelor agricole judeţene. 

Conform art.2, alin.(3) din actul normativ anterior amintit „organizarea, funcţionarea şi 

atribuţiile direcţiilor se reglementează prin hotărâre a Guvernului”  însă această hotărâre 

nu a fost încă adoptată. 

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

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.122/25 iulie 2013 privind 

aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Camera Agricolă Judeţeană Mureş, cu 

modificările ulterioare.                                                                                                                 

 

 

PREŞEDINTE 

                                                                                                         Péter Ferenc 

 

Verificat: şef serviciuPopa Elena 

 Întocmit: consilier Radu Teodora 
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