
 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 11 

din 25 ianuarie 2018 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca 

Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii 

organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii 

  

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.162/18.01.2018, 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 Serviciului Judeţean de Pază Mureş nr.908/27.12.2017, 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.118/2017 privind stabilirea unor 

măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice la nivelul unor servicii publice din subordinea 

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.I. Anexa 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind 

reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de 

Interes Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei 

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

hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane, Direcţiei Economice din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş şi conducerii Direcţiei Judeţene de 

Pază Mureş, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                                                   Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                           SECRETAR                                 

                                                                                         Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca 

Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii 

organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii 

 

Cu adresa nr. 908/27.12.2017, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean Mureş a 

solicitat operarea unor modificări în statul de funcţii al instituţiei. 

Precizăm că, actualul stat de funcţii al acestei instituţii a fost aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010  privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de 

Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii 

organizatorice şi statul de funcţii ale acestei instituţii. 

Prin solicitarea mai sus menţionată se propune transformarea unor posturi din statul de 

funcţii, cu încadrarea în numărul de 116  posturi, aprobat prin actul normativ mai sus 

amintit. Astfel, două posturi de referent cu studii medii din cadrul Compartimentului 

contabilitate, resurse umane, salarizare, secretariat se transformă în referent de 

specialitate, cu studii superioare. De asemenea, alte două posturi de referent din cadrul 

aceleaşi structuri se desfiinţează, fiind înfiinţate două posturi de funcţionar cu studii 

medii. 

Totodată, conducerea instituţiei propune transformarea unui număr de şase posturi de 

agent de pază în operator – dispecer sisteme de monitorizare şi aparatură de control, 

pentru îmbunătăţirea activităţii de coordonare a acţiunilor de intervenţie în cazul unor 

fapte care ar pune în pericol siguranţa obiectivelor monitorizate. 

Potrivit prevederilor art.91, alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale 

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

„aprobă 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”. 

Având în vedere cele de mai sus, se propune spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind 

reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de 

Interes Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei 

instituţii. 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

Nr.162/18.01.2018 

Dosar VI/D/1 
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Nr. 584 din 12.01.2018 

Dosar : II.22 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază 

Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii 

organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 a fost aprobată reorganizarea 

Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi 

structura organizatorică şi statul de funcţii ale acestei instituţii. 

Cu adresa nr. 908/27.12.2017, Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean Mureş a 

solicitat operarea unor modificări în statul de funcţii al instituţiei, după cum urmează: 

 transformarea a două posturi de referent cu studii medii din cadrul Compartimentului 

contabilitate, resurse umane, salarizare, secretariat în referent de specialitate 

precum şi transformarea a două posturi de referent din cadrul aceluiaşi compartiment 

în funcţionar. Modificările propuse sunt justificate prin creşterea complexităţii 

sarcinilor compartimentului, induse în principal de modificările legislative specifice 

domeniului; 

 transformarea unui număr de şase posturi de agent de pază în operator – dispecer 

sisteme de monitorizare şi aparatură de control (cod COR 352129). Solicitarea este 

motivată prin nevoia de eficientizare a activităţii de coordonare a acţiunilor de 

intervenţie în cazul unor fapte care ar pune în pericol siguranţa obiectivelor 

monitorizate. 

Întrucât, salariul de bază pentru funcţia de referent IA, stabilit potrivit hotărârilor Consiliului 

Judeţean Mureş nr.118/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice la 

nivelul la nivelul unor servicii publice din subordinea Consiliului Judeţean Mureş şi 

nr.202/2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii 

nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, începând cu data de 

01.01.2018, are coeficientul de ierarhizare 1,26, funcţia de referent de specialitate are un 

coeficient de ierahizare de 1,70 iar cea de funcţionar de 1,44, modificările prpopuse induc o 

creştere a cheltuielilor lunare cu salariile de 2950 – 3680 lei.  

Întrucât conducerea instituţiei cunoaşte nemijlocit activitatea instituţiei, având copetenţa de 

organizare a activităţilor specifice, considerăm oportună aprobarea modificărilor propuse cu 

precizarea că, potrivit dispoziţiilor legale în materie, responsabilitatea pentru încadrarea în 

limitele aprobate în bugetul instituţiei cu destinaţia de cheltuieli cu salariile revine 

directorului Serviciul de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean Mureş.  
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Luând în considerare expunerea de motive pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind reorganizarea Direcţiei Judeţene de 

Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes Judeţean şi aprobarea structurii 

organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii nr._____/________2018 şi ţinând cont 

de competenţele legale prevăzute de art.91, alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora 

consiliul judeţean „aprobă 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”, apreciem că, sunt 

întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a proiectului de hotărâre pentru 

modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.113/12.08.2010 privind 

reorganizarea Direcţiei Judeţene de Pază Mureş ca Serviciu de Pază a Obiectivelor de Interes 

Judeţean şi aprobarea structurii organizatorice şi statului de funcţii ale acestei instituţii. 

 

 
 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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