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HOTĂRÂREA  NR.183     

 din 23 noiembrie 2017 

 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 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.25034 din 17.11.2017, 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 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 solicitarea Direcţiei Economice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş nr.24400/13.11.2017, 

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. Anexele 1 şi 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 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 

ulterioare, se modifică în mod corespunzător. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane, Direcţiei 

Amenajare Teritoriu şi Urbanism şi Direcţiei Economice din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                 Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                         SECRETAR

          Paul Cosma

                                                                                                                       

 



 

 

 

 

Nr. 25034/17.11.2017 

Dosar VI D/1 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexelor 1 şi 2 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.  

Atât organigrama cât şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş aprobate prin actul administrativ anterior amintit au mai fost modificate în 

acest interval de timp, ultima dintre aceste modificări fiind cea aprobată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.92/29.06.2017. 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.62/2015 privind stabilirea unor măsuri de 

organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, Serviciul Administrativ 

din cadrul Direcţiei Economice a fost reorganizat prin divizarea acestui serviciu în: Serviciul 

Deservire – Aprovizionare şi Serviciul Administrativ – Intervenţii, funcţiile de şofer fiind 

cuprinse în mare parte în cadrul Serviciul Administrativ – Intervenţii la Direcţia Tehnică. 

Din acest motiv sunt probleme de deservire a autoturismelor din dotare şi concedii 

neefectuate cumulate de persoanele ce ocupă posturile de şofer la Direcţia Economică. Pe 

de altă parte,   s-a derulat o procedură de achiziţie, fiind contractată achiziţia unui 

microbuz. 

Prin urmare, sub nr.24400/13.11.2017, Direcţia Economică solicită  ca, numărul maxim de 

posturi configurate în cadrul Serviciului Deservire Aprovizionare, la Direcţia Economică din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş să fie modificat în sensul creşterii cu 

un post de şofer. 

De asemenea, sub nr.20131/25.09.2017, Direcţia Amenajare Teritoriu şi Urbanism solicită 

mutarea unei funcţii publice vacante de consilier clasa I, grad superior de la 

Compartimentul Informatică la Serviciul Avizare Autorizare şi Control din cadrul aceleaşi 

direcţii. 

Menţionăm că, această modificare se încadrează în numărul maxim de posturi stabilit 

potrivit 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, cu modificările şi completările ulterioare. 

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

modificarea anexelor 1 şi 2 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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