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HOTĂRÂREA NR. 22 

din 15 februarie 2018 

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.188 din 9.02.2018, 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 Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş nr.20/05.01.2018, 

În conformitate cu prevederile art.4, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 

privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea 

activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.”c” şi art. 97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.1. Se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, conform anexelor 1 – 3, care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu data prezentei se abrogă Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.30/29.02.2012 privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 

de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, cu modificările 

ulterioare. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

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

care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

 

PREŞEDINTE                                                            Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                           SECRETAR 

                 Paul Cosma  
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Nr. 188/9.02.2018 

Dosar VI/D/1 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare 

şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 

 

 

Structura organizatorică, Statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, s-au aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.30/2012,  fiind fundamentată pe un număr de 144  posturi. 

Structura organizatorică și Statul de funcţii s-au modificat ulterior prin Hotărârile Consiliului 

Judeţean Mureş  nr.23 din 30.01.2014,  nr.13 din 29.01.2015, nr.108 din 28.07.2016, nr.160 

din 27.10.2016, nr.22 din 23.02.2017, respectiv nr.133 din 31.08.2017. 

Datorită faptului că în intervalul de timp scurs după aprobarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr. 30/2012 au survenit modificări în prevederile legale aplicabile instituțiilor publice 

de cultură precum şi din considerente legate de o cât mai bună organizare şi funcţionare a 

activităţilor specifice, cu adresa nr.20/2018, conducerea Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 

solicită operarea unor modificări în structura organizatorică şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare al instituţiei. 

Menționăm că aceste modificări se fac cu încadrarea în numărul maxim de 144 posturi 

aprobate și finanțate în anul anterior şi nu implică creşteri ale cheltuielilor cu salariile. 

Art.91, alin.(2), lit.”c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, stabileşte competenţa consiliului judeţean 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.” 

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

aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Filarmonicii de Stat Târgu Mureş 

    

 

PREŞEDINTE 

                Péter Ferenc 
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Nr. 2192 din 02.02.2018 

Dosar : II.22 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş 

 

 

 

Cu adresa nr.20/05.01.2018, Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş, instituţie publică de cultură 

ce funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş în baza prevederilor Ordonanţei 

Guvernului nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum 

şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare, 

a solicitat operarea unor modificări ale structurii organizatorice şi Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a instituţiei. 

Actuala structură organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi 

funcţionare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.30 din 29.02.2012, fiind fundamentată pe un număr maxim de 144 de 

posturi. 

Regulamentul de organizare şi funcţionare a instituţiei nu a suferit modificări de la aprobare 

până în prezent însă, structura organizatorică și statul de funcţii au fost modificate în acest 

interval prin Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş  nr.23 din 30.01.2014, nr.13 din 

29.01.2015, nr.108 din 28.07.2016, nr.160 din 27.10.2016, nr.22 din 23.02.2017, şi nr.133 

din 31.08.2017. 

Luând în considerare organizarea pe programe şi proiecte a activităţii instituţiilor de 

spectacole şi constatând lipsa cadrului legal specific pentru situaţiile în care programele, 

proiectele şi acţiunile culturale reclamă recurgerea la instrumente care sunt impredictibile 

prin însăşi natura domeniului, presupunând deopotrivă o maximă celeritate, şi, în mod 

corespondent, prerogative care să poată fi articulate în mod flexibil şi în concordanţă cu 

specificul activităţii culturale, a fost adoptată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.48/2016 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii, 

care aduce unele modificări inclusiv Ordonanţei Guvernului nr.21/2007, act normativ în baza 

căruia funcţionează Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş. 

Modificarea cadrului legal privind funcţionarea instituţiilor şi companiilor de spectacole sau 

concerte, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.189/2008 privind 

managementul instituţiilor publice de cultură au constituit motivul pentru care conducerea 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş consideră oportună actualizarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare a instituţiei. 

De asemenea, s-a considerat utilă crearea unor relaţii ierarhice care să permită directorului 

adjunct al instituţiei exercitarea unor atribuţii de management economic şi organizaţional, 

atribuţii care nu vizează activitatea de specialitate artistică, pentru Compartimentele 

orchestră simfonică şi cvartet şi Corul mixt.  
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Menţionăm că, potrivit prevederilor art.4, alin.(2) din Ordonanţa Guvernului nr.21/2007 

„Instituţiile de spectacole sau concerte elaborează propriile regulamente de organizare şi 

funcţionare, care se aprobă, potrivit legii, de autorităţile în subordinea cărora se află.” 

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

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevede în categoria atribuţiilor 

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

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

autonome de interes judeţean, competenţa consiliului judeţean de aprobare a 

regulamentului 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. 

Precizăm că modificările propuse de conducerea instituţiei nu generează nici un fel de 

influenţă asupra cheltuielilor cu salariile. 

Luând în considerare expunerea de motive nr.188/9.02.2018 privind aprobarea 

organigramei, statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru 

promovarea spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

    

 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

                  Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: şef serviciu Elena Popa /2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii 

și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat 

Tîrgu Mureș 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean 

Mureş, cu expunerea de motive nr. 188/9.02.2018 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.91 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. 

De asemenea, potrivit prevederilor art.4 alin.(2) din Ordonanța  Guvernului 

nr.21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi 

desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările și completările 

ulterioare, instituțiile de spectacole sau concerte elaborează propriile 

regulamente de organizare și funcționare, care se aprobă, potrivit legii, de 

autoritățile în subordinea cărora se află. 

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 organigramei, statului de funcții și a 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Filarmonicii de Stat Tîrgu 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.2189/02.02.2018 

Dosar. VI/D/1 
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