
 

 

 

HOTĂRÂREA NR.32 

din 29 martie 2018 

pentru completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi pentru consilierii 

judeţeni 

  

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.5908/23.03.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

Juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.21/15.02.2018 pentru 

modificarea anexei 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, 

În conformitate cu prevederile art. 11 din Legea nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice,  

În temeiul art. 91 alin.(1) lit. f) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I. La funcţiile de execuţie pe grade şi trepte profesionale prevăzute la pct. B.2 din 

Anexa la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor 

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

personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş precum şi pentru consilierii judeţeni, cu modificările şi completările 

ulterioare, după poziţia 5 se introduc 4 noi poziţii  5^1 – 5^4, având conţinutul cuprins în 

anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Celelalte dispoziţii ale hotărârii menţionate la art. I sunt şi rămân în vigoare. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Economice şi Serviciului Resurse Umane 

din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspunde de aducerea ei 

la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                          Contrasemnează 

Péter Ferenc                                                                                      SECRETAR                                 

                                                                                    Paul Cosma 



 

``````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````       ```````````         1/1 
 

 

Nr. 5908 din 23.03.2018 

Dosar : II.22 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind 

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

salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi pentru consilierii judeţeni 

 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.117/27.07.2017, privind stabilirea unor măsuri 

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

din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

precum şi pentru consilierii judeţeni, cu modificările și completările ulterioare, s-au stabilit 

salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

Ulterior, prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.21/15.02.2018 s-a aprobat 

transformarea funcției contractuale de referent de specialitate cu studii superioare de 

scurtă durată, vacantă la Serviciul Deservire-Aprovizionare - Direcția Economică din aparatul 

de specialitate al Consiliului Județean Mureș, în referent cu studii medii. 

Întrucât, funcția contractuală de referent cu studii medii nu exista în structura aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Mureș la data adoptării Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.117/2017, la momentul actual nu avem stabilit un salariu de bază pentru această 

funcție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice. 

Prin urmare, este necesară completarea actului administrativ anterior amintit cu salariile de 

bază și coeficienții de ierahizare specifici funcției contractuale de referent cu studii medii. 

Propunerile de coeficienți și respectiv salariile de bază ce fac obiectul prezentei hotărâri au 

ca referință funcția publică de referent cu studii medii, pentru care, prin anexa la HCJM 

nr.117/2017 s-au stabilit salariile de bază și coeficienții de ierarhizare. 

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

completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor 

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

personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, precum şi pentru consilierii judeţeni, cu modificările și completările 

ulterioare.                                                                                

 

 PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

 



 

 

 

 

 

Nr. 5939/23.03.2018 

Dosar II.22 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș 

nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a 

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

publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi 

pentru consilierii judeţeni 

 

 

În aplicarea prevederilor art.11, alin.(1) şi (2) din Legea nr.153/2017, privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prin Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.117/27.07.2017, privind stabilirea unor măsuri de punere în 

aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

precum şi pentru consilierii judeţeni, cu modificările și completările ulterioare, s-au 

stabilit salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

Luând în considerare solicitarea Direcției Economice din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș nr.1408/25.01.2018, prin Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.21/15.02.2018 s-a aprobat transformarea funcției contractuale de referent 

de specialitate cu studii superioare de scurtă durată, vacantă la Serviciul Deservire-

Aprovizionare - Direcția Economică din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Mureș, în referent cu studii medii. 

Întrucât, la data adoptării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.117/2017, în 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș nu exista funcția contractuală 

de referent cu studii medii nu avem stabilit un salariu de bază pentru această 

funcție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.153/2017 privind salarizarea 

personalului plătit din fonduri publice. 

Prin urmare este necesară completarea actului administrativ anterior amintit cu 

coeficienții de ierahizare și respectiv salariile de bază specifice funcției 

contractuale de referent cu studii medii, pe treptele de salarizare - IA, I, II și 

debutant, stabilite pentru această funcție prin anexa la Legea nr.153/2017. 

Precizăm că, salariile de bază pentru această funcție se stabilesc cu respectarea  

„Nomenclatorului şi ierarhiei funcţiilor publice din administraţia publică locală” 

aprobat prin Anexa nr. VIII/CAPITOLUL II/IV - „Nomenclatorului şi ierarhiei 

funcţiilor din administraţia publică locală pentru personalul contractual”,  la Legea 

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

modificările și completările ulterioare.  



 

 

 

 

Prin raportare la funcția publică de referent cu studii medii grad superior, pentru 

care prin anexa la HCJM nr.117/2017 s-a stabilit coeficientul de ierarhizare de 2,13, 

propunerea de coeficient pentru funcția contractuală de referent treapta IA este 

2,00, acesta descrescând treptat, astfel că, la funcția de referent treapta I 

coeficientul propus este de 1,60, la treapta II 1,41 iar la debutant 1,33 - coeficient 

egal cu cel aprobat pentru funcția publică de referent debutant. 

Menţionăm că, din punct de vedere al cheltuielilor cu salariile transformarea 

postului prin reducerea gradului de complexitate și a cerințelor de studii însemnă 

implicit o reducere a cheltuielilor cu salariile aferente postului în cauză. 

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

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind 

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

salarizarea personalului plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi pentru consilierii judeţeni, cu 

modificările și completările ulterioare. 

 

 

 

 

 

 

ŞEF SERVICIU, 

                                                                                                              Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Întocmit: șef serviciu  

              Elena Popa/2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în 

aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş precum şi pentru consilierii judeţeni 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.5908/23.03.2018, şi 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.(1) lit.”a” şi alin.(2) lit.”c”, din Legea 

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

completările ulterioare, competența de aprobare a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate, aparține consiliului județean.  

Prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.21/15.02.2018 s-a aprobat 

transformarea funcției contractuale de referent de specialitate cu studii 

superioare de scurtă durată, vacantă la Serviciul Deservire-Aprovizionare - Direcția 

Economică din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, în referent 

cu studii medii. 

Întrucât, la data adoptării Hotărârii Consiliului Județean Mureș nr.117/2017, 

privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor Legii 

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

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş precum şi pentru 

consilierii judeţeni, în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș nu 

exista funcția contractuală de referent cu studii medii, nu a fost stabilit un salariu 

de bază pentru această funcție, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.153/2017 

privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. 

Nr.5926/23.03.2018 

Dosar. VI/D/1  
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La completarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.117/2017, cu 

coeficienții de ierahizare și salariile de bază specifice funcției contractuale de 

referent cu studii medii, pe treptele de salarizare - IA, I, II și debutant, s-a avut în 

vedere ”Nomenclatorul şi ierarhia funcţiilor din administraţia publică locală 

pentru personalul contractual”, prevăzut în Anexa nr.VIII/CAPITOLUL II/IV, la 

Legea nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare.  

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. 

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

realizează cu reducerea cheltuielilor cu salariile aferente postului în cauză, 

apreciem că proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Mureș nr.117/27.07.2017 privind stabilirea unor măsuri de punere în 

aplicare a prevederilor Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din 

fonduri publice la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş 

precum şi pentru consilierii judeţeni, poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 

Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella  

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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