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HOTĂRÂREA NR. 105 
din  30 august 2018 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean 

Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş,  

Văzând expunerea de motive nr.18289/27.08.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Având în vedere adresa Muzeului Judeţean Mureş nr.1037/05.07.2018, 

Cu respectarea prevederilor art.III 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, 

Luând în considerare prevederile anexei nr.7 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.15/15.02.2018 privind aprobarea bugetului general al Judeţului Mureş pentru anul 2018 

și stabilirea unor măsuri bugetare, cu modificările şi completările ulterioare,  

În temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1) lit. a) și alin.(2) lit.c), respectiv ale art.97 alin.(1) 

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

completările ulterioare, 

hotărăşte: 

Art.I Anexele 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind 

aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu 

modificările ulterioare, se modifică şi se înlocuiesc cu Anexele I şi II, 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. pct.4 din Cap.Ia, se modifică și va avea următorul conținut: 

4. Muzeul Județean Mureș 103 

2. Totalul general pe Cap.Ia se modifică conform influenței pct.1. 

Art.III Prezenta hotărârea se comunică Serviciului Resurse Umane din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș și Muzeului Judeţean Mureş, care răspund de 

ducerea ei la îndeplinire. 

  PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează                                                               
                            Péter Ferenc                                                                                                      SECRETAR 

                                                                                                                                                       Paul Cosma 
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Nr. 18289/27.08.2018 

Dosar II.14 

 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean 

Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 s-a aprobat Organigrama 

şi Statul de funcţii pentru Muzeul Județean Mureș. Ulterior această hotărâre a fost 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.93/29.06.2017. 

Conducerea Muzeului Judeţean Mureş, prin adresa nr.1037/05.07.2018, solicită 

aprobarea unor modificări în structura organizatorică a instituției, respectiv creșterea 

numărului de posturi cu 3 - două posturi de supraveghetor muzeu și un post de 

muncitor calificat pentru castelul din Zau de Câmpie. 

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

completările ulterioare, prevede la art.91 alin.(2) lit.”c” competenţa consiliului 

judeţean de aprobare a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului 

judeţean, organigramei, statului de funcţii, regulamentului 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, supunem spre aprobare proiectul de hotărâre pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind aprobarea 

Organigramei şi a Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările 

ulterioare.    

 

  

           

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc 
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Nr. 18290/27.08.2018 

Dosar : II.22 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş 

nr.138/11.09.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru 

Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 au fost aprobate 

Organigrama şi Statul de funcţii pentru Muzeul Județean Mureș. Ulterior această hotărâre 

a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.93/29.06.2017. 

Prin adresa nr.1037/05.07.2018, conducerea Muzeului Judeţean Mureş solicită aprobarea 

unor modificări în structura organizatorică a instituției, după cum urmează: 

a) Înființarea a două posturi de supraveghetor muzeu, având în vedere creșterea 

considerabilă a suprafețelor de expunere precum și diversificarea 

activităţii/evenimentelor culturale organizate cât şi a patrimoniului propriu; 

b) Înființarea unui post de muncitor calificat pentru castelul din Zau de Câmpie, care, 

în anul 2017, a fost trecut, prin hotărâre a autorității publice județene, în 

administrarea Muzeului Județean Mureș. Acesta nu are personal de întreținere și se 

află într-o stare precară de conservare.  

c) Trecerea activității de administrare a Sălii de oglinzi de la Secția de artă la Serviciul 

Administrația Palatului Culturii, inclusiv a unui post de supraveghetor muzeu, în 

scopul eficientizării activității structurii anterior menționate; 

d) Transformarea postului de administrator de la secția Gurghiu în post de muncitor 

calificat, având în vedere că, pentru ocuparea acestui post au fost organizate două 

proceduri de recrutare la care candidații declarați „admis” nu s-au prezentat. 

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

ulterioare, prevede la art.91, alin.(2), lit.”c”, competenţa consiliului judeţean de aprobare 

a regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului judeţean, organigramei, statului 

de funcţii, regulamentului 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, suplimentarea cu trei posturi a structurii organizatorice a Muzeului Județean 

Mureș, se încadrează în cheltuielilor cu salariile prevăzute în buget pentru anul în curs, 

precum și în numărul maxim de posturi la nivel de ordonator principal de credite, stabilit 

potrivit art.III din Ordonanța de urgență 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. 
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Având în vedere cele de mai sus și luând în considerare expunerea de motive 

nr.18289/27.08.2018 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Mureş nr. 

138/11.09.2014 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean 

Mureş, cu modificările ulterioare, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru supunerea 

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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean 

Mureş nr.138/11.09.2014 privind aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr. 18289/27.08.2018 şi raportul de specialitate nr. 

18290/27.08.2018 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: 

Prin Hotărârea CJM nr.138/11.09.2014 a fost aprobată Organigrama şi Statul de 

funcţii pentru Muzeul Județean Mureş, hotărârea fiind modificată ulterior prin 

Hotărârea CJM nr.93/29.06.2017. 

Din înscrisurile anexate proiectului de hotărâre reiese că, prin adresa 

nr.1037/05.07.2018, conducerea Muzeului Judeţean Mureş solicită aprobarea unor 

modificări în structura organizatorică a instituției, precum și creșterea numărului 

de posturi cu 3 - două posturi de supraveghetor muzeu și un post de muncitor 

calificat pentru castelul din Zau de Câmpie.  

Facem precizarea că propunerea de modificare a structurii organizatorice prin 

suplimentarea de posturi nu generează influenţe asupra cheltuielilor cu salariile, 

ținându-se cont și de prevederile art.III 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, 

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

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

judeţean are competenţa 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 

Nr.18293/27.08.2018 

Dosar. VI/D/1  

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor autonome de 

interes judeţean. 

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 mai sus arătate, în considerarea prevederilor art.91 alin.(1) 

lit."a" coroborat cu cele ale alin.(2) lit."c" din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările 

ulterioare, apreciem că proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Mureş nr.138/11.09.2014 privind aprobarea Organigramei şi a 

Statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean Mureş, cu modificările ulterioare, 

poate fi supus dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Lokodi Emőke / 2 ex. 
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