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HOTĂRÂREA NR.155 

din 17 decembrie 2018 

 

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 

12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare 

 

 
 
 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr. 11768 din 05.12.2018 a Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane, 

raportul Serviciului juridic, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare Raportul final nr.11762/04.12.2018 al examenului de promovare 

în grad profesional organizat în data de 4 decembrie 2018,  

Având în vedere dispoziţiile art.64, alin.(2) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

În temeiul art.91 alin.(1), lit.a), alin.(2) lit.c) şi 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.111 din 12.08.2010 privind 

aprobarea structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de 

organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu 

modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor 

Mureş, care răspunde de aducerea sa la îndeplinire. 

 

                                   PREŞEDINTE                                                                                    Contrasemnează 
                                   Péter Ferenc                                                                                            SECRETAR 

                                                                                                                                                   Paul Cosma 



 

EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 

din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de 

funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene 

de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare  

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Mureş a organizat, în luna 

decembrie 2018, examen de promovare în grad profesional pentru doi funcţionari 

publici, care îndeplineau condiţiile legale pentru promovare, doamna Hoţa 

Alexandra-Raluca, consilier, clasa I, grad profesional principal la Seviciul de stare 

civilă şi doamna Mureşan Andrea-Beata, inspector, clasa I, grad profesional 

principal la Biroul financiar, informatic şi administrativ.  

În baza rezultatelor obţinute la examen, funcţionarii publici anterior menţionaţi 

urmează a fi promovaţi în grad profesional imediat superior celui deţinut. 

Promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul 

public se face, potrivit prevederilor art.64 alin.(2),din Legea nr.188/1999, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin transformarea postului ocupat de 

funcţionarul public, ca urmare a promovării examenului organizat în acest sens. 

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

hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş 

nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de 

funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi completările ulterioare.  

 

PREŞEDINTE             DIRECTOR EXECUTIV 

PÉTER FERENC            CODRUŢA SAVA 

 

 

 

Întocmit: Codruţa Sava, director executiv 

    

           Nr. 11768 / 05.12.2018. 

                    Dosar D1 
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Nr. 26335/05.12.2018 

  Dosar:  

 

          RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului 

Judeţean Mureş nr. 111 din 12.08.2010 privind aprobarea structurii 

organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, cu modificările şi 

completările ulterioare 

 
 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111/12 august 2010 privind aprobarea 

structurii organizatorice, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş, au fost aprobate 

structura organizatorică, statul de funcţii şi Regulamentul de organizare şi funcţionare 

ale Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş.  

Statul de funcţii aprobat prin actul administrativ anterior amintit a mai fost modificat 

în acest interval de timp, ultima dintre aceste modificări fiind cea aprobată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.94/29.06.2017.  

În conformitate cu prevederile art.64 din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în luna 

decembrie 2018 s-a organizat examen de promovare în grad profesional pentru doi 

funcţionari publici din cadrul D.J.E.P.Mureş, care îndeplineau condiţiile legale pentru 

participarea la examenul de promovare în grad profesional. 

Precizăm că, promovarea în gradul profesional imediat superior celui deţinut de 

funcţionarul public se face, potrivit prevederilor art.64 alin.(2) din Legea nr.188/1999 

cu modificările şi completările ulterioare, prin transformarea postului ocupat de 

funcţionarul public, ca urmare a promovării examenului organizat în acest scop.  

Din perspectiva celor mai sus arătate și ținând cont de rezultatele examenului de 

promovare, se propune transformarea funcţiei publice de execuţie de consilier 

principal de la Serviciul de stare civilă, ocupată de doamna Hoţa Alexandra-Raluca, în 

consilier, grad superior. De asemenea, funcția publică de inspector, grad principal din 

cadrul Biroului finaciar, informatic şi administrativ, ocupată de doamna Mureşan 

Andrea-Beata, se transformă în inspector, grad superior.  

Menţionăm că, aceste modificări nu influenţează numărul maxim de posturi stabilit la 

nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Mureş. Cât privește cheltuielile de 

personal, acestea vor crește în luna ianuarie cu aproximativ 4560 lei/lunar față de luna 

anterioară.  
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Aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a D.J.E.P. Mureş, a 

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.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.  

Luând în considerare expunerea de motive nr. 11768 din 5.12.2018 pentru modificarea 

anexei 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.111 din 12 august 2010 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: Elena Popa, şef serviciu 
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RAPORT  

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.111 din 12.08.2010 privind aprobarea 

structurii organizatorice, statului de funcții și regulamentului de organizare 

și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, cu 

modificările și  completările ulterioare 

 

 

Analizând proiectul de hotărâre iniţiat de Preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, 

cu expunerea de motive nr.11768/05.12.2018 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 verificarea legislației primare și secundare 

incidente, în aplicarea căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele 

de competență incidente activității autorității deliberative și respectarea 

normelor de tehnică legislativă, sens în care s-a întocmit prezentul raport, prin 

care precizăm următoarele: 

Din conținutul înscrisurilor care însoțesc proiectul de hotărâre reiese că, în 

adoptarea actului administrativ sunt incidente prevederile art.64 alin.(1) și (2) din 

Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv art.91 alin.(1) lit.”a” și alin.(2) 

lit.”c”, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

Astfel, potrivit prevederilor art.64 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul 

funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

promovarea este modalitatea de dezvoltare a carierei prin ocuparea unei funcţii 

publice superioare. 

Art.64 alin.(2) teza I al aceluiași act normativ, reglementează că ”promovarea în 

funcţia publică de execuţie în gradul profesional imediat superior celui deţinut 

de funcţionarul public se face prin concurs sau examen, organizat semestrial de 

către autorităţile şi instituţiile publice, prin transformarea postului ocupat de 

funcţionarul public ca urmare a promovării concursului sau examenului.” 

Din documentele anexate proiectului de hotărâre reiese că doi funcționari publici 

din cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Mureș, care îndeplineau 

Nr.27092/11.12.2018 

Dosar. VI/D/1  
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condițiile legale pentru participarea la examenul de avansare în grad profesional, 

au promovat examenul organizat în acest scop. 

Prin urmare, cu respectarea prevederilor art.64 alin.(2) din Legea nr.188/1999 cu 

modificările și completările ulterioare, se propune transformarea funcției publice 

de execuție de consilier principal de la Serviciul de stare civilă, în consilier, grad 

superior, respectiv a funcției publice de inspector, grad principal din cadrul 

Biroului financiar, informatic și administrativ, în inspector, grad superior. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, 

arătăm că potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 

privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările 

ulterioare, consiliul județean are atribuţii privind organizarea şi funcţionarea 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean, iar potrivit alin. (2) lit. „c”, 

acesta are competența de aprobare a organigramei, statului de funcţii și 

regulamentului de organizare şi funcţionare ale instituțiilor subordonate. 

Precizăm totodată că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborat cu art. 30 din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu modificările si 

completările ulterioare. 

Ținând seama de constatările de mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre 

privind modificarea anexei 2 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.111 din 

12.08.2010 privind aprobarea structurii organizatorice, statului de funcții și 

regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Mureș, cu modificările și  completările ulterioare, îndeplinește 

condițiile legale pentru a fi supus spre dezbatere şi adoptare în plenul Consiliului 

Județean Mureș. 

 

 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szoverfi Gabriella /2 ex. 

Verificat: Adriana Farkas –Şef Serviciu 
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