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HOTĂRÂREA NR. 79      

 din  25 iulie 2018 

 

pentru modificarea Hotărârii 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.15550/20.07.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate nr. 15551/20.07.2018 al Serviciului Resurse Umane, 

raportul Serviciului Juridic nr. 15552/20.07.2018, precum şi avizul comisiilor de 

specialitate, 

Cu respectarea prevederilor art. III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei 

publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

Ţinând cont de dispoziţiile art. III alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și 

completările ulterioare, 

În temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1) lit. a) şi ale alin. (2) lit. c), precum şi cele ale 

art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare, 

 hotărăşte:  

 

Art.I. Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.62/28.05.2015 privind stabilirea unor 

măsuri de organizare a aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1. La art.1, alin.(1) se modifică și va avea următorul conținut: 

             „Art.1 (1) Se aprobă numărul maxim de 174 de posturi pentru aparatul de specialitate   

             al Consiliului Județean Mureș.” 

2. Anexele 1 - 3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele 1–3, care fac parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.II. Anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2018 privind aprobarea 

bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018, se modifică după cum urmează: 

1.  La Cap.Ia, pct.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

1. Consiliul Județean Mureș 174 

2. Pozițiile corespunzătoare totalurilor pe Cap.Ia, respectiv totalul general se modifică 

conform influențelor pct.1. 
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Art.III. În termen de 6 luni, prin grija compartimentelor din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș menţionate la art. IV din prezenta hotărâre, se va elabora un 

raport prin care se vor stabili/revizui modalitățile și condițiile de 

organizare/funcționare/finanțare a activității Complexului „Transilvania Motor Ring”, în 

condițiile legii. 

Art.IV. Prezenta hotărâre se comunică Direcției de Dezvoltare Regională și 

Implementare Proiecte, Direcției Economice și Serviciului Resurse Umane 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 Hotărârii 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 anexele 1, 2 și 3 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, au fost aprobate organigrama, statul de funcţii și 

Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş. 

Lucrările ce fac obiectul proiectului PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR”, finanțat 

prin Programul Operațional Regional, Axa prioritară 5  - Dezvoltarea durabilă și promovarea 

turismului, s-au finalizat, motiv pentru care, este momentul alegerii unei soluții de 

realizare a administrării infrastructurii nou create în cadrul proiectului, ținând cont inclusiv 

de obligația asumată de beneficiarul proiectului - Județul Mureș, de demarare a activității 

în cadrul complexului, până la data de 31.12.2018. 

Luând în considerare activitățile de întreținere/intervenție curentă care vor fi necesare la 

Complex Transilvania Motor Ring pe parcursul exploatării acestuia, precum și durata de timp 

relativ mare necesară pentru organizarea unui serviciu public de administrare a 

infrastructurii construite, potrivit dispozițiilor legale, se propune constituirea unui serviciu 

în aparatul de specialitate al Consiliului Județean Mureș, prin care să fie derulate aceste 

activități. 

Prin proiectul de hotărâre propus spre aprobare, Serviciul Administrativ - Întreținere  

Complexul „Transilvania Motor Ring” este configurat în structura Direcției Economice, cu un 

număr de 15 posturi de execuție și un post de conducere. 

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 Hotărârii 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. 15550/20.07.2018 

Dosar VI/D/1 

 

 



 

  

 

 

Nr. 15551/20.07.2018 

Dosar II.22 
 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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 anexele 1, 2 și 3 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, au fost aprobate organigrama, statul de funcţii și 

Regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş. 

Atât organigrama cât şi statul de funcţii și Regulamentul de organizare și funcționare 

pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş aprobate prin actul 

administrativ anterior amintit au mai fost modificate ulterior. Ultimele modificări au fost 

aprobate prin Hotărârile Consiliului Judeţean Mureş nr.40/2017 – modificarea 

Regulamentului de organizare și funcționare, nr.183/2017- modificarea organigramei și  

nr.48/2018  - modificarea statului de funcții.  

Judeţul Mureș este beneficiarul proiectului „PARC AUTO PENTRU SPORTURI CU MOTOR”, 

finanțat prin programul Operațional Regional, Axa prioritară 5 Dezvoltarea durabilă și 

promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 Crearea, dezvoltarea, modernizarea 

infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale și creșterea calității 

serviciilor turistice. 

Lucrările ce fac obiectul proiectului anterior menționat fiind realizate, iar recepţia 

acestora finalizată la data de 05.07.2018, este momentul alegerii unei soluții de asigurare 

a administrării infrastructurii nou create în cadrul proiectului, ținând cont inclusiv de 

obligația asumată de beneficiarul proiectului – Judeţul Mureş, de demarare a activității în 

cadrul complexului până la data de 31.12.2018. 

Având în vedere, pe de-o parte, termenul anterior menționat precum și activitățile de 

intervenție curentă/întreținere a Complexului Transilvania Motor Ring care vor deveni 

necesare, iar pe de altă parte, durata de timp relativ mare necesară pentru organizarea 

unui serviciu public de administrare a infrastructurii construite prin gestiune directă sau 

indirectă potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi 

funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 

local, cu modificările şi completările ulterioare, s-a conturat ideea constituirii unui 

serviciu în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș, prin care să fie 

derulate aceste activități. 

 



 

 

 

 

În acest sens, se propune configurarea Serviciul Administrativ-Întreținere Complex 

„Transilvania Motor Ring”, în structura organizatorică a Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș şi suplimentarea numărului de  

posturi aprobat, cu 16 posturi de personal contractual (1 post de conducere și 15 posturi 

de execuție), astfel: 

- 1 post șef serviciu; 

- 3 posturi inspector de specialitate; 

- 1 post administrator; 

- 3 posturi referent; 

- 2 post șofer; 

- 2 posturi îngrijitor; 

- 4 posturi muncitor. 

Structura organizatorică a Serviciului Administrativ-întreținere - Complexul ”Transilvania 

Motor Ring” respectă prevederile art. III alin.(1)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei 

publice, potrivit cărora pentru constituirea unui serviciu este necesar un număr de 

minimum 7 posturi de execuție. 

Atribuțiile specifice acestui compartiment vor fi cuprinse în Regulamentul de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate, iar fișele de post corespunzătoare acestor 

posturi se vor elabora având în vedere sarcinile stabilite în Planul de afaceri – anexă la 

Cererea de finanțare, pentru schema de personal propusă. 

Posturile vacante nou înființate din această structură urmează să fie ocupate, cu 

respectarea dispoziţiilor legale în materie.  

Întrucât numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Mureş, urmează să crească de la 158 la 174 de posturi - însă cu respectarea 

prevederilor art.III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.63/2010 pentru 

modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi 

pentru stabilirea unor măsuri financiare, se impune şi modificarea anexei nr.7 la 

Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2018 privind aprobarea bugetului general al 

Judeţului Mureş pentru anul 2018 şi stabilirea unor măsuri bugetare. 

Cu privire la cheltuielile generate de desfășurarea activităților specifice serviciului nou 

înființat, trebuie precizat că, întrucât este vorba de o activitate cu pronunțat caracter de 

noutate (la nivel național există, la acest moment, doar un singur circuit de acest fel, 

organizat în sistem privat) este foarte greu de estimat volumul cheltuielilor/veniturilor ce 

vor fi generate de funcționarea complexului. Pe de altă parte, de la momentul elaborării 

cererii de finanțare pentru acest proiect s-a scurs o perioadă mare de timp iar unele 

dintre estimările făcute la momentul respectiv probabil nu mai sunt actuale. 

Pentru motivele anterior menționate și având în vedere prevederile art.18 din Ordonanța 

Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de  



 

 

 

 

administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările ulterioare, este 

necesar ca, după o perioadă de 6 luni, să fie efectuată o analiză a modului de organizare 

a activității, a cheltuielilor și veniturilor realizate, analiză în urma căreia să fie 

stabilită/revizuită modalitatea de gestionare/administrare/finanțare și organizare a 

activității complexului, inclusiv a structurii organizatorice ce face obiectul prezentului 

proiect de hotărâre.  

Luând în considerare expunerea de motive pentru modificarea Hotărârii 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verificat: Director executiv Bățaga Valer 

         Șef serviciu: Călin Suciu 

         Director executiv Mărginean Ioan Alin 

Întocmit: șef serviciu Elena Popa/ 2ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 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.15550/20.07.2018 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.(1) lit.”a”, din Legea administraţiei publice locale 

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

aprobare a organizării și funcționării aparatului de specialitate al consiliului 

județean, aparține consiliului județean. 

De asemenea, în conformitate cu art.91 alin.(2) lit.”c” din același act normativ, 

consiliul județean 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. 

Din expunerea de motive și raportul de specialitate atașate proiectului de hotărâre, 

reiese că, Județul Mureș este beneficiarul proiectului ”PARC AUTO PENTRU SPORTURI 

CU MOTOR”, finanțat prin programul Operațional Regional, Axa prioritară 5 

Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul de intervenție 5.2 Crearea, 

dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor 

naturale și creșterea calității serviciilor turistice. 

Având în vedere faptul că, lucrările ce fac obiectul acestui proiect au fost realizate și 

recepționate și ținând cont de obligația asumată de beneficiarul proiectului - Județul 

Mureș, de demarare a activității în cadrul complexului, până la data de 31.12.2018, 

precum și faptul că după recepția  la terminarea lucrărilor sunt necesare activități de 

intervenție curentă/întreținere a Complexului Transilvania Motor Ring, se impune 

constituirea în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș a unui 

serviciu prin care să fie derulate aceste activități. 

Nr.15552/20.07.2018 

Dosar. VI/D/1  
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În acest sens, prin documentele atașate proiectului de hotărâre se propune 

configurarea Serviciului Administrativ Întreținere Complex ”Transilvania Motor Ring”, 

în structura organizatorică a Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Județean Mureș, prin suplimentarea numărului de posturi aprobat, 

respectiv cu 16 posturi de personal contractual.  

Structura organizatorică a noului serviciu respectă prevederile art.III alin.(1) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.229/2008 privind măsuri pentru reducerea 

unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice.  

Astfel, numărul maxim de posturi, aprobat pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, urmează să crească de la 158 la 174 de posturi, însă cu 

respectarea prevederilor art.III alin.(1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, sens în care se 

impune și modificarea anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2018 

privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 şi stabilirea 

unor măsuri bugetare.  

Din perspectiva celor de mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii 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, 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. 
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