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HOTĂRÂREA   NR.115       
 din  27 septembrie 2018 

pentru modificarea anexelor 1 și 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.20275/24.09.2018 a Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Mureş, raportul de specialitate nr.20276/24.09.2018 al Serviciului Resurse 

Umane, raportul Serviciului Juridic nr.20278/24.09.2018, precum şi avizul comisiilor 

de specialitate, 

În considerarea dispozițiilor art.5 alin.(3), coroborate cu cele ale art.11 din 

Ordonanța Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de 

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 

uman, cu modificările și 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 mai 2015 privind stabilirea unor 

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

modificările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

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

„Art.1. (1) Se aprobă numărul maxim de 182 de posturi pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Mureș.” 

2. Anexele 1 și 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele I și 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: 
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1.  Cap.Ia, pct.1 se modifică și va avea următorul conținut: 

1. Consiliul Județean Mureș 182 

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

modifică conform influențelor pct.1. 

Art.III. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Juridică și Administrație Publică, 

Direcției Tehnice 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 anexelor 1 și 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 anexele 1 și 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, au fost aprobate organigrama și statul de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş. 

În vederea aplicării prevederilor Ordonanței Guvernului nr.24/2016 privind organizarea şi 

desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt 

destinate consumului uman numărul de posturi al Compartimentului Administrație Publică 

Locală din cadrul Serviciului Administrație Publică și Cancelarie, crește cu un post de 

inspector de specialitate gradul I. 

Totodată, în luna august 2018 un funcționar public debutant, după desfășurarea perioadei 

de stagiu de 12 luni și în urma obținerii calificativului ”corespunzător” la evaluarea 

activității, va fi numit prin transformarea postului, funcționar public definitiv în funcția 

publică de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Mureș, cu respectarea dispozițiilor legale. 

De asemenea, la Direcția Tehnică, se propune creșterea numărului de posturi din cadrul 

Serviciului Administrativ Intervenții cu 7 posturi, având în vedere volumul lucrărilor, 

pentru creșterea operativității și reducerea timpului de intervenție și necesitatea utilizării 

mai eficiente a utilajelor din dotare. 

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 anexelor 1 și 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. 20276/24.09.2018 

Dosar VI/D/1 

 

 



 

 

 

 

 

Nr. 20276/24.09.2018 

Dosar II.22 
 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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.  

Atât organigrama cât şi statul de funcţii aprobate prin actul administrativ anterior 

amintit au mai fost modificate în acest interval de timp, ultima dintre aceste modificări 

fiind cea aprobată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.79/2018. 

Potrivit prevederilor art.5 alin.(3) din Ordonanța Guvernului nr.24/2016 privind 

organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală  

care nu sunt destinate consumului uman, cu modificările și completările ulterioare, la 

nivelul judeţelor, consiliile judeţene organizează şi sunt responsabile pentru 

desfăşurarea activităţii de neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile 

crescătorilor individuali de animale, având obligaţia de a asigura contractual, în 

condiţiile legii, realizarea acestei activităţi de neutralizare cu o unitate de ecarisare 

autorizată conform legislaţiei în vigoare. 

Actul normativ mai sus menționat stabilește la art.11 că ”Numărul maxim de posturi 

stabilit potrivit 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, aprobată cu modificări şi completări 

prin Legea nr. 13/2011, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aparatele de 

specialitate ale consiliilor judeţene, respectiv aparatul de specialitate al primarului 

general, se suplimentează cu un post, pentru aplicarea prevederilor prezentei 

ordonanţe.” 

În vederea organizării şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de 

origine animală care nu sunt destinate consumului uman, se propune suplimentarea cu 

un post de inspector de specialitate gradul I a numărului de posturi din cadrul 

Compartimentului Administrație Publică Locală din structura Serviciului Administrație 

Publică și Cancelarie. 

 



 

 

 

 

Menționăm totodată că, 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 clasa I grad profesional debutant de la 

Compartimentul Achiziții Publice – Direcția Tehnică 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.  

De asemenea, Direcția Tehnică, sub nr.17358/2018, a înaintat o propunere de organizare a 

activității Serviciului Administrativ Intervenții pe 4 echipe de intervenție. Acest mod de 

organizare are ca scop eficientizarea activității serviciului prin creșterea operativității, 

evitarea unor deplasări inutile, reducerea timpului de intervenție și gestionarea sistematică 

a lucrărilor. Acest mod de organizare a serviciului în cauză presupune creșterea numărului 

de personal cu 7 posturi după cum urmează: 4 posturi de muncitor calificat (operatori 

utilaje, zidar, tâmplar), 1 post de muncitor necalificat, 1 post de șofer autoutilitară, 1 post 

de referent (operator caluclator). 

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, numărul maxim de posturi 

aprobat pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, va crește la 182 de 

posturi, anexa 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, 

modificându-se corespunzător. 

Aprobarea organigramei și statului de funcţii este o atribuție a consiliului județean 

prevăzută de dispozițiile art.91, alin.(1), lit. ”a” și alin.(2) lit.”c” din Legea administrației 

publice locale  nr.215/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare.  

Luând în considerare expunerea de motive nr. 20276/24.09.2018 pentru modificarea 

anexelor 1 și 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 

2 ex. 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor 1 și 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.20275/24.09.2018 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. 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art.5 alin.(3) din Ordonanța 

Guvernului nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de 

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 

uman, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora consiliile 

județene organizează şi sunt responsabile pentru desfăşurarea activităţii de 

neutralizare a animalelor moarte provenite din gospodăriile crescătorilor 

individuali de animale din județ și în considerarea art.11, numărul maxim de 

posturi stabilit pentru aparatele de specialitate ale consiliilor judeţene se 

suplimentează cu un post. 

De asemenea, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr.611/2008 

pentru aprobarea Normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei 

funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, se propune 

transformarea unui post de funcționar public debutant, în funcționar public 

definitiv în funcția publică de consilier clasa I grad profesional asistent în cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Mureș. 

Totodată, în vederea eficientizării activității de intervenție, Direcția Tehnică prin 

adresa nr.17358/2018 propune o creștere a numărului de personal din cadrul 

serviciului cu 7 posturi.  

Nr.20278/24.09.2018 

Dosar. VI/D/1  
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Astfel, numărul maxim de posturi aprobat pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Mureş, urmează să crească de la 174 la 182 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.  

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

modificarea anexelor 1 și 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, 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 
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