HOTĂRÂREA NR.93
din 29 iunie 2017
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.78/25.06.2009
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi
statului de funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările
ulterioare
Consiliul Judeţean Mureş,
Având în vedere adresa Muzeului Judeţean Mureş nr.729/08.05.2017,
Analizând Expunerea de motive nr.9359/23.06.2017 a Serviciului Resurse Umane,
privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare
şi Funcţionare ale Muzeului Judeţean Mureş,precum şi avizul comisiilor de specialitate,
Cu respectarea prevederilor art. III din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.63/2010
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare,
Luând în considerare prevederile anexei 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş
nr.31/30.03.2017 privind aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul
2017, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. a), alin. (2) lit. c), respectiv ale art.97,
alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
hotărăşte:
Art.I (1) Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.78/25.06.2009, cu
modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu ANEXA I, care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind
aprobarea organigramei şi statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş se
modifică şi se înlocuiesc cu ANEXELE I şi II, care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art.II Anexa 6 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.31/30.03.2017 privind
aprobarea bugetului general al judeţului Mureş pentru anul 2017, cu modificările şi
completările ulterioare se modifică în mod corespunzător.
Art.III Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice alte dispoziţii
contrare se abrogă.
Art.IV De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde managerul Muzeului
Judeţean Mureş.
PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Contrasemnează
SECRETAR
Paul Cosma
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Nr. 9359/23.06.2017
Dosar II.14

EXPUNERE DE MOTIVE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.78/25.06.2009 privind
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de
funcţii ale Muzeului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare

Cu adresa nr.729/08.05.2017, conducerea Muzeului Judeţean Mureş solicită aprobarea
unei noi structuri organizatorice, stat de funcţii şi Regulament de Organizare şi
Funcţionare al instituţiei având în vedere diversificarea activităţii instituţiei atât din
punct de vedere al evenimentelor culturale organizate cât şi a patrimoniului propriu,
sens în care, noua structură organizatorică este fundamentată pe un număr de 100
posturi, cu 4 posturi în plus faţă de actuala organigramă.
Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţii al instituţiei
au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.78/25.06.2009. Ulterior
Regulamentul de organizare şi funcţionare a fost modificat şi completat prin Hotărârea
Consiliului Judeţean Mureş nr.114/12.08.2010, la preluarea Administraţiei Palatului
Culturii.
De asemenea, organigrama şi statul de funcţii au fost aprobate cu modificări prin
Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2017 privind aprobarea organigramei
şi statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş.
Având în vedere diversificarea activităţilor şi evenimentelor culturale şi implicit
creşterea gradului de complexitate al activităţilor specifice instituţiei se impune
actualizarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Muzeului Judeţean Mureş.
Prin urmare, prin prezentul proiect de hotărâre se propune spre aprobare un
regulament de organizare şi funcţionare actualizat, operarea unor modificări ale
structurii organizatorice şi ale statul de funcţii.
Astfel,
 Se propune înfiinţarea în cadrul Secţiei Istorie şi Pedagogie Muzeală a unui nou
compartiment - Compartimentul Cetate având în vedere faptul că, lucrările la
Clădirea Muzeului de Istorie din cetate sunt aproape de finalizare. Mai mult,
interiorul fiind deja finalizat clădirea găzduieşte un număr important de
evenimente. Compartimentul Cetate se constituie nou înfiinţat se constituie din
redistribuirea unor posturi din alte compartimente din cadrul instituţiei, după
cum urmează: 2 posturi de muzeograf cu atribuţii de ghid se redistribuie de la
Administraţia Palatului Culturii, 1 post de muzeograf – arheolog de la Secţia de
Arheologie şi trei posturi de supraveghetor muzeu existente la momentul actual
în structura Secţiei Istorie şi Pedagogie Muzeală;
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 Se înfiinţează un post nou de muncitor având în vedere demersurile efectuate
pentru realizarea Parcului arheologic Călugăreni, punct de lucru aparţinând
Secţiei Gurghiu;
 La Administraţia Palatului Culturii se solicită 2 posturi suplimentare de
supraveghetor luând în considerare faptul că suprafaţa de expunere s-a triplat
faţă de anul 2008 în condiţiile în care, prin legislaţia specifică sunt stabilite
reguli de supraveghere specifice pentru obiectele de patrimoniu iar numărul de
posturi la această categorie de personal este acelaşi.
Totodată conducerea instituţiei solicită operarea unor modificări în statul de funcţii în
sensul transformării unor posturi ori mutării acestora între compartimente, astfel:
 4 posturi de muzeograf se transformă în cercetător ştiinţific;
 1 post de supraveghetor muzeu se transferă de la Secţia Arheologie la Secţia
Ştiinţele Naturii;
 1 post de muzeograf se transferă de la Secţia Istorie şi Pedagogie Muzeală la
Secţia Arheologie.
 postul de gestionar custode sală de la Compartimentul Contabilitate,
Administrativ şi Deservire se transformă în referent de specialitate.
Precizăm că, creşterea numărului maxim de personal existent, respectă prevederile
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri
financiare.
Având în vedere cele de mai sus, se supune spre aprobarea proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.78/25.06.2009 privind aprobarea
Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale
Muzeului Judeţean Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.

PREŞEDINTE
Péter Ferenc

Întocmit: Şef serviciu
Elena Popa/2.ex.
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