
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 133 

din 31 august 2017 

 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 

februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând Expunerea de motive nr.17.949/2017, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Judeţean Mureş, 

Luând în considerare solicitarea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr.1486/24.07.2017 

cu privire la modificarea statului de funcţii ale instituţiei, 

Având în vedere prevederile art.36, alin.(2) din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice, 

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.30/29 februarie 2012 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare, se 

modifică şi se înlocuieşte cu anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, care 

răspunde de ducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                 Contrasemnează  

Péter Ferenc              SECRETAR 

                     Paul Cosma 

                  

                  

    

 

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


 

 

Nr.17.949/24.07.2017 

Dosar VI D/1 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 

februarie 2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, 

cu modificările ulterioare 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29.02.2012 au fost aprobate Organigrama, 

Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu 

Mureş, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş. 

Structura organizatorică şi statul de funcţii au fost ulterior modificate prin Hotărârile 

Consiliului Judeţean Mureş: nr.23/30.01.2014, nr.13/29.01.2015, nr.108/29.07.2016, 

nr.160/27.10.2016 şi nr.22/23.02.2017. 

Cu adresa nr.1486/24.07.2017, conducerea Filarmonicii de Stat Târgu Mureş ne solicită 

operarea unor modificări în actualul stat de funcţii.  

Solicitarea se datorează în principal faptului că, în Anexa nr.III - Familia ocupaţională de 

funcţii bugetare „Cultură”, pct. b) – Funcţii de execuţie, din Legea nr.153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nu se mai regăseşte funcţia de „corist” 

cu studii superioare, în condiţiile în care, în statul de funcţii al Filarmonicii de Stat Târgu 

Mureş, aprobat prin actul administrativ mai sus enunţat, sunt un număr de 34 de asemenea 

posturi (poz.10). 

În această situaţie, sunt aplicabile prevederile art.36, alin.(2) din Legea nr.153/2017 

potrivit cărora „În cazul în care funcţia deţinută nu se regăseşte în prezenta lege, 

reîncadrarea se face pe una dintre funcţiile prevăzute în anexe.” 

Prin urmare, este necesară actualizarea statului de funcţii al instituţiei în concordanţă cu 

modificările aduse de Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice, prin configurarea acestor posturi ca „artist liric”. 

De asemenea, în statul de funcţii actual, la Compartimentul organizare concerte se 

regăseşte funcţia de bibliotecar. În concordanţă cu sarcinile specifice postului, conducerea 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş propune transformarea acestui post în referent muzical. 

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

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.30/29 februarie 2012 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările ulterioare. 

 

PREŞEDINTE  

Péter Ferenc  

 
Întocmit: şef serviciu  

Elena Popa/2 ex. 
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