
 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 10 

din 25 ianuarie2018 

privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

  

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.957 din 19.01.2018, a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, raportul Serviciului 

Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş nr.39/18.01.2018, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr. nr.45/2016 privind stabilirea 

unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 

În temeiul art.91 alin.(2) lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte : 

Art.1. (1) Se aprobă statul de funcţii al Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională 

şi Educaţie Artistică Mureş, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

       (2) Cu data aprobării prezentei hotărâri orice dispoziţii contrare îşi încetează 

aplicabilitatea. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi conducerii Centrului Judeţean pentru 

Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş, care răspunde de aducerea ei la 

îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                               Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                       SECRETAR                                 

                                                                                      Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională 

şi Educaţie Artistică Mureş 

 

 

Cu adresa nr. 957/18.01.2018, conducerea Centrului Judeţean pentru Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş a solicitat operarea unor modificări în 

statul de funcţii al instituţiei. 

Astfel, se propune: 

 transformarea postului vacant de şofer în administrator financiar 

(economist), în scopul separării activităţilor persoanei ce exercită 

controlul financiar preventiv de cele de efectuare a operaţiunilor supuse 

controlului;  

 transformarea postului de îngrijitor în muncitor calificat astfel încât 

angajatul în cauză să poată îndeplinii şi atribuţii de întreţinere, reparaţii, 

gestionarea sistemului de acces al persoanelor în sediul instituţiei, etc.  

Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.123/2013 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

instituţiilor publice ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare, fiind fundamentate pe un număr de 34 de posturi.  

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.92, alin.(2), lit.”c” din  Legea 

administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, care reglementează competenţa autorităţii publice judeţene de a aproba 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 

funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi 

ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre 

privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş. 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

Nr.957/19.01.2018 

  Dosar VI/D/1 
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Nr.1133 din 19.01.2018 

Dosar: II.22 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului Judeţean  

de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

 

 

Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Cultură 

Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.123/2013 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice ce 

funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, fiind fundamentate pe un număr de 

32 de posturi. Această structură s-a modificat ulterior prin Hotărârea Consiliului Judeţean 

Mureş nr.164/2014 privind stabilirea unor măsuri de organizare a unor instituţii publice de 

cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, inclusiv prin creşterea 

numărului de personal la 34 de posturi. 

De asemeneam, statul de funcţii aprobat prin actulul administrativ mai sus amintit a mai fost 

modificat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.45/2016 privind stabilirea unor măsuri 

de organizare a unor instituţii publice de cultură ce funcţionează sub autoritatea Consiliului 

Judeţean Mureş. 

Cu adresa nr. 957/18.01.2018, conducerea Centrului Judeţean pentru Cultură Tradiţională şi 

Educaţie Artistică Mureş a solicitat operarea, cu încadrarea în numărul de personal existent, a 

unor modificări în statul de funcţii al instituţiei, astfel se propune: 

 transformarea postului vacant de şofer în administrator financiar (economist), 

motivat de necesitatea respectării condiţiilor prevăzute de normele legale cu privire 

la separarea activităţilor persoanei care exercită activitatea de control financiar 

preventiv de cele de efectuare a operaţiunilor supuse controlului; De asemenea, s-a 

avut în vedere faptul că, managerul instituţiei poate conduce el însuşi maşina 

instituţiei. 

 transformarea postului de îngrijitor în muncitor calificat cu intenţia de a acoperii o 

arie mai mare de atribuţii cum sunt: întreţinere, reparaţii, gestionarea sistemului de 

acces al persoanelor în sediul instituţiei, etc.  

Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, reglementează la art.92, alin.(2), lit.”c”, în categoria atribuţiilor privind 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean, competenţa autorităţii publice judeţene de a „aproba 

regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigrama, statul de 

funcţii, regulamentul de organizare şi funcţionare ale aparatului de specialitate, precum şi ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”. 

 

 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````         1/2 
 

 

 

Luând în considerare expunerea de motive privind aprobarea statului de funcţii al Centrului 

Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş nr.957/19.01.2018 şi ţinând cont 

de competenţele legale prevăzute de Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apreciem că, sunt întrunite condiţiile 

legale pentru promovarea spre aprobare a proiectului de hotărâre privind aprobarea statului 

de funcţii al Centrului Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş. 

 

 
 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea statului de funcţii al Centrului 

Judeţean de Cultură Tradiţională şi Educaţie Artistică Mureş 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr. 957/19.01.2018 și raportul de specialitate al 

Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din  Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Judeţean Mureş, aprobat prin Hotărârea 

nr.172/23.11.2017, am procedat la întocmirea prezentului raport, prin care 

precizăm următoarele: 

Potrivit prevederilor art.92 alin.(2) lit.”c”, din Legea administraţiei publice locale 

nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, competența 

de aprobare a organigramei, statului de funcţii și regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale instituțiilor subordonate, aparține consiliului județean. 

Din perspectiva celor de mai sus, raportat și la faptul că modificările operate se 

realizează cu încadrarea în numărul de personal existent, apreciem că proiectul 

de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al Centrului Județean de Cultură 

Tradițională și Educație Artistică Mureș, poate fi supus dezbaterii şi aprobării 

plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.80-82, raportate la cele ale art. 6 alin.(3) coroborat cu art. 30 din 

Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, cu modificările si completările ulterioare. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 

Nr.1154/19.01.2018 

Dosar. VI/D/1  
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