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HOTĂRÂREA NR. 21 

din 28 februarie 2019 

pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean 

Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de 

cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public 

judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare 

 

 

Consiliul Judeţean Mureş, 

Văzând expunerea de motive nr.4267/20.02.2019 a Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Mureş, raportul de specialitate al Serviciului resurse umane nr.4268/20.02.2019, raportul 

Serviciului juridic nr.4287/21.02.2019, precum şi avizul comisiilor de specialitate, 

Luând în considerare solicitarea Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” 

nr.79/06.02.2019, 

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,  

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. (1) Anexele I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea 

Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează, înlocuindu-se cu 

anexele 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Numărul maxim pentru structura organizatorică a Ansamblului Artistic Profesionist 

”Mureșul”, prevăzută la alin.(1), se modifică la 89 de posturi. 

Art.II. Prezenta hotărâre se comunică Direcției economice și Serviciului resurse umane din 

aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Mureş, precum şi conducerii Ansamblului 

Artistic Profesionist ”Mureșul”, care răspunde de aducerea ei la îndeplinire. 

 

PREŞEDINTE                                                                                              Contrasemnează       

Péter Ferenc                                         SECRETAR  

                                                                      Paul Cosma 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, 

precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările 

ulterioare. 

 

Prin anexele I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind 

stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean 

SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare, au fost aprobate organigrama și 

statul de funcții ale Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul”. 

Conducerea Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul”, prin adresa 

nr.3020/07.02.2019, solicită aprobarea unor modificări în structura organizatorică a 

instituției, respectiv creșterea numărului maxim cu 4 posturi – un post maestru sunet, 

un post muncitor, un post secretar PR, un post solist vocal. 

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, precum și justificările formulate de conducerea 

instituției publice de cultură prin solicitarea mai sus amintită, supunem spre aprobare 

proiectul de hotărâre pentru modificarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor 

publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

Péter Ferenc  

   

  Nr.4267/20.02.2019 

  Dosar VI/D/1 
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Nr. 4268/20.02.2019 

Dosar: II.22 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor 

publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare. 

 

 

Structura organizatorică şi statul de funcţii ale Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” au 

fost aprobate prin anexele I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 

privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituţiilor publice de cultură de sub 

autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a Serviciului public judeţean SALVAMONT-

SALVASPEO. Acestea au fost modificate ulterior prin Hotărârile Consiliului Județean Mureș 

nr.116/2010, nr.121/2011, nr.128/2012 și nr.45/2016. 

La momentul actual structura organizatorică este configurată pe un numărul de 85 posturi, 

așa cum a fost aprobat prin anexa nr.7 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr.15/2018 

privind aprobarea bugetului general al Județului Mureș pentru anul 2018 și stabilirea unor 

măsuri bugetare. 

Cu adresa nr.79/06.02.2019, conducerea Ansamblului Artistic Profesionist ”Mureșul” solicită 

modificarea și completarea structurii organizatorice a instituției cu un număr de 4 posturi, 

după cum urmează: 

 un post maestru sunet, necesar pentru a asigura sonorizarea spectacolelor la Secția 

română, care se desfășoară în locații diferite față de spectacolele Secției maghiare; 

 un post muncitor, pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a activităților în cele 

două locații ale instituției, precum și în deplasările efectuate. 

 un post secretar PR, având ca principale atribuții elaborarea strategiei repertoriale, a 

strategiei de comunicare cu publicul, mass-media și colaboratorii, managementul 

proiectelor culturale, etc. 

 un post solist vocal, în scopul diversificării repertoriului și implicit a creșterii 

numărului de spectatori. 

 

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

ulterioare, reglementează la art.92, alin.(2), lit.”c”, în categoria atribuţiilor privind 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale instituţiilor şi 

serviciilor publice de interes judeţean, competenţa autorităţii publice judeţene 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 publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi regiilor 

autonome de interes judeţean”. 
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Precizăm că, suplimentarea cu 4 posturi a structurii organizatorice a Ansamblului Artistic 

Profesionist ”Mureșul”, se încadrează 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 și completarea Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, precum 

și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare. 

Având în vedere expunerea de motive nr.4267/20.02.2019 și dispozițiile legale mai sus 

enunțate, apreciem că, sunt întrunite condiţiile legale pentru promovarea spre aprobare a 

proiectului de hotărâre pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea 

Consiliului Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

instituţiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Judeţean Mureş, precum şi a 

Serviciului public judeţean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările ulterioare. 

 
 

 

 

 

ŞEF SERVICIU 

Elena Popa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verificat:director executiv Mărginean Ioan Alin 

Întocmit: consilier Radu Teodora 

2 ex. 
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RAPORT  

Pentru modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului 

Județean Mureș nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a 

instituțiilor publice de cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, 

precum și a Serviciului public județean SALVAMONT-SALVASPEO, cu modificările 

ulterioare 

 

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

expunerea de motive nr. 4267/20.02.2019 şi raportul de specialitate nr. 

4268/20.02.2019 al Serviciului Resurse Umane,  

În conformitate cu prevederile art.47 alin.(4) din Regulamentul de organizare și 

funcționare al Consiliului Județean Mureș, aprobat prin Hotărârea nr.172 din 

23.11.2017, am procedat la verificarea legislaţiei primare şi secundare în aplicarea 

căreia este elaborat proiectul, corespondența cu normele de competenţă incidente 

activităţii autorităţii deliberative şi 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. 91 alin.(1) lit. „a” coroborate cu 

cele ale alin.(2) lit. „c” din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare și cele ale  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.  

Structura organizatorică și statul de funcţii ale ansamblului Artistic Profesionist 

„Mureșul” au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Judeţean Mureş nr.114/2010  

privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de cultură de sub 

autoritatea Consiliului Județean Mureș, precum și a Serviciului public județean 

SALVAMONT-SALVASPEO, act administrativ care a suferit de la adoptare mai multe 

modificări succesive. 

Numărul maxim de posturi a instituției a fost stabilit prin Anexa 7 la Hotărârea 

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

Mureș pentru anul 2018 și stabilirea unor măsuri bugetare. 

Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul” a solicitat modificarea și completarea 

structurii organizatorice a instituției cu un număr de 4 posturi, respectiv un post de 

sonorizator, 1 post de muncitor de deservire, un post de secretar PR – marketing, un 

post solist vocal, motivând totodată această solicitare prin adresa nr.79/06.02.2019.  

Nr. 4287/21.02.2019 

Dosar. VI/D/1 
 

http://www.cjmures.ro/Hotariri/Hot2005/hot24_2005.htm#exp#exp
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Modificarea structurii organizatorice a Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul” în 

sensul suplimentării cu 4 posturi se face 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, în ceea ce priveşte numărul maxim de posturi. 

În ceea ce privește normele de competență incidente activității autorității, arătăm că 

potrivit prevederilor art.91 alin.(1) lit.„a" consiliul judeţean exercită atribuţii privind 

organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al consiliului judeţean, ale 

instituţiilor şi serviciilor publice de interes judeţean şi ale societăţilor comerciale şi 

regiilor autonome de interes judeţean, iar conform dispoziţiilor alin.(2) lit. „c” al 

aceluiaşi text de lege acesta aprobă organigrama, statul de funcţii, regulamentul de 

organizare şi funcţionare ale instituţiilor publice de interes judeţean. 

Precizăm totodată, că proiectul de hotărâre a fost elaborat cu respectarea 

prevederilor art.81-82, coroborate cu cele ale 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, apreciem că proiectul de hotărâre privind 

modificarea și completarea anexelor I.4 și II.4 la Hotărârea Consiliului Județean Mureș 

nr.114/2010 privind stabilirea unor măsuri de organizare a instituțiilor publice de 

cultură de sub autoritatea Consiliului Județean Mureș, precum și a Serviciului public 

județean SALVAMONT-SALVASPEO, îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi supus 

dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Judeţean Mureş. 

 

DIRECTOR EXECUTIV 

Genica Nemeș 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit: Szövérfi Gabriella / 2 ex. 
Verificat: Adriana Farkas - Șef Serviciu 
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