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HOTĂRÂREA NR.48 

 din 26 aprilie 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 

 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând Expunerea de motive nr.8709/20.04.2018 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 Direcţiei Amenajare Teritoriu și Urbanism din aparatul 

de specialitate al Consiliului Judeţean Mureș nr.5807/23.03.2018,  

Potrivit prevederilor art.101 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru 

aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, 

cu modificările și completările ulterioare, 

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. Anexa 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 înlocuiește cu anexa, 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Resurse Umane, Direcţiei Juridice și 

Administrație Publică şi Direcţiei Amenajare Teritoriu și Urbanism din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, care răspund 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.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

Prin anexa 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, a fost aprobat statul de funcţii al aparatului de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş. 

În luna aprilie 2018 un funcționar public debutant, după desfășurarea perioadei de stagiu 

de 12 luni, în urma obținerii calificativului ”corespunzător”  la evaluarea activității, a fost 

numit definitiv în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în 

cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu respectarea dispozițiilor 

legale. 

De asemenea, Direcţia Amenajare Teritoriu și Urbanism din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș propune transformarea a două funcţii publice 

vacante din cadrul Serviciului Avizare, Autorizare și Control de consilier clasa I grad 

profesional debutant și consilier clasa I grad profesional principal în consilier clasa I grad 

profesional superior. 

Având în vedere cele de mai sus, în temeiul prevederilor art.91, alin.(1), lit.”a” din  Legea 

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

ulterioare, care reglementează organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al 

consiliului judeţean ca atribuţie a autorităţii publice judeţene, se supune spre aprobare 

proiectul de hotărâre 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. 

 

 

PREŞEDINTE, 

Péter Ferenc  

Nr. 8709/2018 

Dosar VI/D/1 

 

 



 

 

 

 

Nr8710/20.04.2018 

Dosar II.22 
 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre 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 

 

 

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 ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş.  

Statul de funcţii aprobate prin actul administrativ anterior amintit a fost modificat 

ulterior, ultima dintre aceste modificări fiind cea aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr.31/29.03.2018. 

În conformitate cu prevederile SECŢIUNII a 2-a -  Evaluarea funcţionarilor publici debutanţi 

din Hotărârea Guvernului nr.611/2008 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi 

dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, în 

urma obținerii calificativului ”corespunzător” la evaluarea perioadei de stagiu de 12 luni, 

funcționarului public se numește definitiv în funcția publică deținută prin transformarea 

postului ocupat. 

În temeiul dispozițiilor legale anterior amintite, funcția publică de execuție de consilier 

juridic clasa I  grad profesional debutant de la Serviciul Juridic – Direcția Juridică și 

Administrație Publică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș,  

se propune a fi transformată în consilier clasa I grad profesional asistent, având în vedere 

calificativul obținut de ocupantul funcției la finalizarea perioadei de stagiu. 

Prin nota internă nr.5807/23.03.2018 Direcţia Amenajare Teritoriu și Urbanism a propus 

transformarea a două funcţii publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional 

debutant și consilier clasa I grad profesional principal din structura Serviciului Avizare, 

Autorizare și Control, în consilier, clasa I, grad profesional superior, având în vedere gradul 

de complexitate și volumul sarcinilor specifice celor două funcții. 

În conformitate cu prevederile art.107 alin.(2) lit.b) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea 

publică poate aproba transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o 

altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior, cu încadrarea în 

numărul maxim de posturi aprobat pentru autoritatea sau instituţia publică şi în fondurile 

bugetare anuale alocate. 

 

 



 

 

 

 

Menţionăm că, toate modificările propuse nu influenţează numărul maxim de posturi 

stabilit la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, încadrându-se în 

prevederile bugetare aprobate pentru anul în curs. Cheltuielile de personal generate de 

modificările propuse vor crește cu aproximativ 6.859 lei/lunar. 

Luând în considerare expunerea de motive nr.______/_______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, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea 

spre aprobare a acestui proiect de hotărâre.  

 

 

ŞEF SERVICIU, 

                                                                                                                 Elena Popa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Întocmit: consilier Radu Teodora/ 2ex. 
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RAPORT 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.62/28 mai 2015 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, cu modificările 

ulterioare 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, cu 

expunerea de motive nr.8709/20.04.2018 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” din Legea administrației publice locale 

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

aprobare a organizării și funcționării aparatului de specialitate al consiliului județean, 

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 stabilirea unor măsuri de organizare a aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș, cu modificările ulterioare, poate fi supus dezbaterii și 

aprobării plenului Consiliului Județean Mureș. 

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: Buta Ramona Alina / 2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas – Șef Serviciu 

   Nr. 8731/20.04.2018 

   Dosar nr. VI/D/1 
 


	hot 48
	hot 48 exp
	hot 48 raport spec
	hot 48 raport juridic

