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HOTĂRÂREA   NR.40      

 din 30 martie 2017 

 

pentru modificarea anexelor 2 şi 3 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 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive a Serviciului Resurse Umane nr.6109 din 24.03.2017, 

pentru modificarea anexelor 2 şi 3 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, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate,  

Luând în considerare propunerile compartimentelor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş nr.4396/2017 şi nr.5396/2017,  

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. Anexa 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 înlocuieşte cu Anexa, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Anexa 3 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/28 mai 2015 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, se modifică şi completează după cum urmează: 

1. după pct.12 al art.15 se introduce pct. 12^1, cu următorul conţinut: 

 „Administrează conturile oficiale ale Consiliului Judeţean Mureş” 

2. după pct.42 al art.52 se introduce pct.43, cu următorul conţinut: 

 „Crează/desfiinţează conturile oficiale ale Consiliului Judeţean Mureş”. 

Art.III. Prezenta Hotărâre se comunică: Serviciul Resurse Umane, Direcţiei Amenajare 

Teritoriu şi Urbanism şi Direcţiei de Dezvoltare Regională şi Implementare Proiecte din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                       Contrasemnează 

Péter Ferenc               SECRETAR

                                                                                        Paul Cosma                                                                



 

 

 

 

Nr. 6.109/24.03.2017 

Dosar VI D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexelor 2 şi 3 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, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.  

Direcţia Tehnică din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu nota internă 

nr.4396/06.03.2017 a solcitat operarea unor modificări în statul de funcţii, în sensul 

transformării unor funcţii publice vacante din structura acestei direcţii. 

Astfel, s-a solicitat transformarea funcţiei publice de consilier, clasa I, grad superior din 

cadrul Serviciului Urmărirea Lucrărilor, în consilier, clasa I - debutant, pentru a facilita 

accesul la concursul de recrutare a unor tineri, care nu au vechime în specialitate.  

De asemenea, în cadrul Compartimentului Achiziţii Publice se solicită transformarea unei 

funcţii publice de consilier, clasa I, grad superior în referent de specialitate, clasa II, grad 

superior.  

Precizăm că, adresa Direcţiei Tehnice conţine şi alte propuneri care, dat fiind faptul că 

vizau creşterea numărului de personal, nu au făcut obiectul unei analize de oportunitate, 

întrucât bugetul judeţului Mureş pentru anul în curs nu era aprobat. 

Totodată, Compartimentul Relaţii Externe şi Mass Media din cadrul Direcţiei de Dezvoltare 

Regională şi Implementare Proiecte, a identificat, ca o modalitate de comunicare 

eficientă, realizarea unei pagini oficiale a Consiliului Judeţean Mureş pe reţelele de 

socializare. 

Dat fiind numărul mare de utilizatori, această prezenţă ar aduce o creştere a 

interactivităţii în relaţia administraţiei publice judeţene cu cetăţenii, creşterea vitezei de 

diseminare a informaţiei, posibilitatea ajustării şi reorientării instituţiei cu privire la modul 

de comunicare, precum şi reducerea dependenţei faţă de mijloacele media tradiţionale. 

Pentru a crea şi administra un profil al instituţiei pe o reţea de socializare este necesară 

modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, prin reglementarea atribuţiilor cu privire la administrarea 

conturilor oficiale ale Consiliului Judeţean Mureş pe reţelele de socializare. 

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

modificarea anexelor 2 şi 3 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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